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MEALİN TANITIMI 

Kuran-ı Kerim, bitmez tükenmez bilgiler deryasıdır. Bu inci hazi-
nesinin derin bilgileri her çağın ihtiyaçlarına göre ortaya çıkar. Müslü-
man Ahmediye Cemaati’nin kurucusu Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. 
Mirza Gulam Ahmed (a.s.) bu konuda şöyle buyurur: 

“Kur’an-ı Kerim’in her kavime, her lisan ehline, kendini belli 
eden apaçık mucizesi şudur: Kur’an-ı Kerim sınırsız din bilgilerini, ger-
çekleri, hikmet dolu ilimleri kapsamaktadır. Bu bilgiler her çağda, o ça-
ğın ihtiyacına göre kendiliğinden açılır......................  Kur’an-ı Kerim’in 
hayret uyandıran, manaları hiç bitmez.     Doğa sahifesinin hayret uyandı-
ran çok özel konuları eski çağda bitmemiştir. Aksine yeni manalar ortaya 
çıkmaya devam eder. Bu pak sahifelerin durumu da aynen öyledir. Bu-
nun gayesi, Yüce Allah’ın (c.c.) sözü ile yaptığı arasında uyum olduğu-
nun ispat edilmesidir.1  

 Vadedilen Mesih ve Mehdi’nin (a.s.) ifade ettiği gibi, Kur’an-ı 
Kerim’in bitmek tükenmek bilmeyen derin anlamları her çağın ihtiyaçla-
rına göre ortaya çıkar. Bugüne kadar Kur’an-ı Kerim’in birçok meali 
yayınlanmış ve gelecekte de yayınlanmaya devam edecektir. Biz bu mea-
li Mesih’in (a.s.) V. Halifesi  Hz. Mirza Masrur Ahmed’in talimatıyla, 
onun halifeliği döneminde hazırladık. Daha önce Mesih’in (a.s.) ll. Hali-
fesi Hz. Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed’in (r.a.) “Tefsir-i Sağir” (Kı-
sa Tefsir) adlı Urduca meali,  Sayın Dr. Abdulgaffar Han tarafından 
Türkçe’ye tercüme edilerek 1989 senesinde yayınlanmıştı. İsminden de 
anlaşıldığı gibi bu meal, aslında kısa bir tefsir mahiyetindeydi.  Daha 
sonra zamanın gereği olarak, 2000 senesinde, Mesih’in (a.s.) IV. halifesi 
Hz. Mirza Tahir Ahmed’in (a.r.) Urdu dilinde bir Kur’an-ı Kerim meali 
yayınlandı. Hazırladığımız bu meal, adı geçen her iki meale göre hazır-
lanmıştır. Ayrıca Hz. Amir-ül Müminin Mirza Masrur Ahmed’in talimatı 
gereği, Hz. Mevlana Sher Ali’nin (r.a.) İngilizce mealinden de istifade 
ettik. Meali hazırlarken tefsir beyan etmekten mümkün olduğu kadar 
kaçındık ve tefsiri, asıl metinde beyan etmeyip dipnot olarak vermeye 
çalıştık. 

 Her sûrenin başında, o sûrenin ana konularını kapsayan bir tanı-
tım verilmiştir. Sûrenin birçok ayetinin tefsiri de o tanıtımda beyan edil-

                                                         
1 İzale-yi Evham; Ruhani Hazain; C.3; S.309-311  
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miştir. Bu tanıtım Vadedilen Mesih’in (a.s.) IV. Halifesinin ((r.a.) Urduca 
Kur’an-ı Kerim mealinden alınmıştır. 

  Vadedilen Mesih’in (a.s.) V. Halifesi Hz. Mirza Masrur 
Ahmed’in talimatına bağlı kalınarak mealimizdeki dipnotlar,  Mesih’in 
(a.s.) II. Halifesinin (r.a.)  “Tefsir-i Sağir” adlı Kur’an meali ile 
Vadedilen Mesih’in IV. Halifesi’nin (a.r.) Mirza Tahir Ahmed’in Urduca 
Kur’an mealine göre verilmiştir. Bazı durumlarda Hz.Malik Gulam 
Ferid’in (r.a.) İngilizce Kur’an-ı Kerim mealinden de istifade edilmiştir. 

 Tevbe  Sûresi dışında her sûrenin başında bulunan “Besmele” 
tam bir ayettir. Nitekim Kur’an-ı Kerim metinlerinde ve meallerinde bu 
kelimelerin sonunda ayet işareti de mevcuttur. Buna rağmen bu kelimele-
ri birinci ayet sayarak ona bir sayı verilmemesi hayret vericidir. Müslü-
man Ahmediye Cemaati’nin yayınladığı Kur’an-ı Kerim meallerinde 
“Besmele” birinci ayet sayılmıştır. Buna göre bizim meallerimizde ayet-
ler bir sayı daha fazladır. 

 Bu mealin hazırlanmasında Londra Türk Masasından Sayın Emi-
ne Çakmak Sahi ve Türkiye Cemaatinden Sayın Mehmet Önder ile Sayın 
Osman Şeker bilfiil projenin tamamında yer almışlardır. Ayrıca Türkiye 
Cemaatinin diğer bazı ihlas sahibi üyeleri de projenin farklı aşamalarında 
değerli katkıları ile bu gruba destek olmuştur.  Allah rızası için emek 
veren herkese içtenlikle teşekkür eder, Yüce Allah’ın (c.c.) onları bu 
dünyada da, ahirette de en güzel şekilde mükâfatlandırmasını dileriz. 

Kur’an-ı Kerim hakkında Müslüman Ahmediye Cemaati’nin Ku-
rucusu Vadedilen Mesih ve Mehdi Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’nin 
(a.s.) değişik eserlerinden derlediğimiz bazı yazılar aşağıdadır: 

“Dünyadaki bütün dillerin anası, ilhama dayalı ve tüm dillerin 
membaı ve de ana kaynağı olan lisanda inmiş tek Kitap, ancak Kur’an-ı 
Kerim’dir.1” 

“İslâm diri bir dindir; Kitabımız diri bir Kitap’tır; Allah’ımız diri-
dir, Resûlü’müz de diri bir resûldür. Öyleyse O’nun bereketleri, nurları 
ve etkileri nasıl ölü olabilir?2” 

                                                         
1 Mecmua-i İştiharat; C.2; S.134 
2 El-Hakem Gazetesi; 31 Ekim 1905 
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“Kur’an’ı dikkatle ve düşünerek okuyunuz ve onu çok seviniz. 
Öyle ki onu başka hiçbirşeyi sevemeyeceğiniz kadar seviniz. Çünkü Yü-
ce Allah’ın (c.c.) bana muhatap olarak: 

“ ” 

buyurduğu gibi, her çeşit hayır Kur’an’dadır. Her çeşit başarının ve kur-
tuluşun kaynağı Kur’an’dadır............... En küçük bir dini ihtiyacınızın 
dahi Kur’an da bulunmaması mümkün değildir. Kıyamet gününde, ima-
nınızı doğrulayacak veya  yalanlayacak olan Kuran’dır. Gök kubbesi 
altında Kur’an olmaksızın size hidayet verebilecek başka hiçbir Kitap 
yoktur. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim gibi yüce bir Kitabı bahşederek size 
büyük bir ihsanda bulunmuştur. Size verilen bu nimetin değerini biliniz. 
Bu çok hoş bir nimettir. Bu çok değerli bir hazinedir.”1 

 Yüce Allah (c.c.) bize bu değerli nasihatlere bağlı kalmamızı na-
sip etsin. Amin. 

                                                               Dr. Muhammed Celal Şems 
                                                                    Türk Masası Başkanı 
                                                                     Londra, Mayıs, 2011 

                                                         
1 Keşti-i Nuh; Ruhanî Hazain; C.19; S.26-27 
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İNDEKS 

 

A 
Abdest  
Namazdan önce abdest alınması 5:7 
Adalet  
Müminlere adaletle davranmaları, buyrulmuştur 5:9 
Toplumda adaletin uygulanmasında, verilen kararlara itaat 4:66 
Hakemin kararları kesin olarak kabul edilmeli 4:66 
Müminler sonucu her ne olursa olsun toplumda adaleti sağlam bir 
şekilde yerleştirmelidirler 4:136; 5:9 

Adam öldürmek  
Adam öldürmek caiz değildir 4:93,94;17:34; 

25:69 
Adam öldürmenin cezası 4:93,94 
Adam öldürmenin değişik türleri 4:93,94 
Öldürülenler hakkında müminlere kısasın farz olması 2:179 
Âdem (a.s.)  
İlk peygamberdi 2:31 
Meleklerin, onun ilk peygamber olması karşısında şaşırmaları 2:31 
Âdem’e Allah’ın (c.c.) yarattıkları hakkında bilgi verildi ve isimleri 
öğretildi 2:32 

Meleklere,  Âdem’e boyun eğmeleri buyruldu 2:35; 7:12; 15:30; 
17:62; 20:117 

Âdem’e, o ağaca yaklaşmaması buyruldu 2:36; 7:20 
Cennet yapraklarıyla kendini örtmeye başladı (Günahının telafisi 
için dua, tevbe ve istiğfara yöneldi) 7:23 

Allah’ın (c.c.) emrine karşı gelmek konusunda kesin iradesi bulun-
muyordu 20:116 

Allah (c.c.)  Âdem’i her iki eliyle yarattı (O, bütün sıfatlarının onun 
zatında topladı) 38:76 

Âdem’e  temel ihtiyaçları hakkında talimat verildi 20:119,120 
Âdem’e  Cennet’te kalması söylendi 2:36 
Âdem’e  Cennet’ten çıkması buyruldu 2:37,39 
Allah (c.c.),  Âdem’i kuru topraktan yarattı 3:60 
Âdem’in iki oğlu vardı 5:28 

Âdet hali  
Erkekler, hanımları temizleninceye kadar onlara yaklaşmamalı 2:223 
Affetmek   
Kim affeder ve ıslah ederse,  onun mükâfatı Allah’a (c.c.) aittir 42:41 
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Ahiret hayatı (Bkz. ölümden sonraki hayat)  
Ahiret hayatı  
Ahiret hayatı, insanın dünya hayatındaki amellerine göre belirlene-
cek 

17:14,15; 21:95; 
43:81; 45:30; 50:19; 
82:11-13; 83:8-19 

Ahiret hayatı daha bu dünyadan belirmeye başlar 41:31-33; 55:47; 
89:28-31 

Ahiret hayatı, tüm değerlerin tamamen açıklık kazanmasıdır 
39:70; 50:22-24; 
57:13; 69:19; 
86:9,10; 99:7-9 

Ahiret hayatında kalkınma hiç son bulmayacak 35:35,36; 39:21; 
86:9 

Alçakgönüllülük  
Müminler alçakgönüllü davranmalıdırlar 25:64; 31:19,20 
Alışveriş  
Alışveriş helâldir 2:276; 4:30 
Alışveriş, insanları ibadetten ve Allah’ı (c.c.) zikretmekten alıkoy-
mamalı 9:24; 24:38; 62:12 

En kârlı ticaret 61:11-14; 35:30,31 
Doğru yolu kabul etmemek, kâr getirmeyen bir alışveriştir 2:17 
Alev (Bkz. parlak alev)  
Allah (c.c.)  

Allah’ın (c.c.) varlığı ile ilgili 
2:22,29; 3:3,19; 
6:74; 13:3,4; 22:9; 
87:2-6 

Allah’ın (c.c.) tek İlâh oluşu 2:164; 112:2 

Allah (c.c.), kendisinden başkası ibadete lâyık olmayandır (O, tek 
İlâh’tır) 

2:164,256; 3:3,7,19; 
4:88; 6:107; 7:159; 
9:31,129; 10:91: 
11:15; 13:31; 16:3; 
20:9,15,99; 21:26, 
88; 23:117; 27:27; 
28:71,89; 35:4; 
39:7; 40:4,63,66; 
44:9; 47:20; 
59:23,24; 64:14; 
73:10 

O, göklerin ve yerin nurudur 24:36 
O’nun benzeri yoktur 42:12; 112:5 
İnsanların gözleri O’na yetişemez 6:104 
O’nun tarafından gözlerinizi açan nice apaçık deliller gelmiştir 6:105 
Kullarına Kendisine ulaşmanın yolunu gösterir 29:70 
Kulu, ancak olanca gücü ile çabalayarak O’na kavuşur 84:7 
Her şey O’na muhtaçtır 112:3 
Her şeyin en derin bilgisine, ancak O, sahiptir 2:256; 10:62 



İNDEKS ( A ) 
 

12 

O, insana şah damarından daha yakındır 50:17 
O’ndan başka kimse gaybı bilmez 27:66 
O, açık olanı da gizli olanı da bilir 3:30 
O, istediği her şeye tam olarak gücü yetendir 2:21 
Allah (c.c.) peygamberleri seçer 22:76 
O, sebat gösterenlere yardım için meleklerini gönderir 41:31,32 

O’nun hiçbir ortağı yoktur 2:117; 6:164; 9:31; 
25:3 

O, her türlü eksiklikten uzaktır 2:33 

O’nun hiçbir evladı yoktur 2:117; 4:172; 6:101; 
18:5-6 

Kendisi’ne bir eş veya oğul edinmemiştir 17:112; 72:4 
O, ne doğurdu ne de doğruldu 112:4 
O, (bu müşriklerin şirkle ilgili sözlerinden) pek uzak, çok kutsal ve 
yücedir 17:44 

O’nun uykuya ihtiyacı yoktur 2:256 
Gökleri ve yeri gözetmek, O’nu asla yormaz 2:256 
Gökler ile yeri ve her ikisi arasındakileri yaratmak, O’nu hiç yor-
madı 50:39 

O, hiç unutmaz 19:65; 20:53 
O, kullara hiç zulmetmez 3:183; 10:45 
İlk (de,) sonuncu (da,) açık (da,) gizli (de,) ancak O’dur 57:4 
O, hayâsızlığı asla emretmez 7:29 
O, kimse tarafından beslenmez 6:15; 51:58 

O, bir peygamber göndermedikçe, insanlara azap vermez 17:16; 26:209; 
28:60 

Göklerde ve yerde bulunanlar, sabah ve akşam hep Allah’a secde 
ederler 13:16 

O’nun sünnetinde hiçbir değişiklik yoktur 17:78; 35:44 
O, gelecekte ve geçmişte ne varsa, hepsini bilir 20:111 

Kimse, O’nun lütfundan ümidini kesmemelidir 
6:13,55; 7:157; 
11:120; 12:88; 
39:54; 40:8 

Allah (c.c.) diriltir ve öldürür 15:24 
Allah dilediğini yapar 22:15; 22:19; 85:17 
Allah kendi sözünü gerçekleştirmek konusunda mutlak güce sahip-
tir 12:22 

Allah, ne denli küçük olursa olsun her şeyi dikkate alır 31:17 
Allah yolunda malını harcayana, misli ile ödül vardır 2:262 
Allah müminlere yardım eder 30:48 
O’nun arşı su üzerindedir 11:8 
Allah’a karşı yalan yere iftira eden, asla başarıya ulaşamaz 10:18 
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Alay ettikleri için Allah, onları cezalandıracaktır 2:16 
İnsanoğlu, yaradılışı gereği Allah’ın (c.c.) varlığına şahitlik eder 7:173,174 

Gökler ile yeri yaratan Allah’tır (c.c.) 
2:165; 14:33,34; 
29:62; 57:5; 50:7-
12; 67:4,5 

Allah (c.c.), dua edenin duasını kabul eder 2:187 
Allah (c.c.) ve Peygamberi (s.a.v.) mutlaka galiptirler 58:22 
O’nu yalanlayanların akıbeti çok kötüdür 3:138 
Yeryüzünde her canlının rızkı Allah’a aittir 11:7; 29:61 
O’nunla karşılaşmak her nefsi huzura kavuşturur 89:28-30 
Allah’ın (c.c.) birçok ismi vardır 7:181; 59:23-25 
Bütün güzel isimler yalnız Allah’a (c.c.) aittir 7:181 
Allah’ın (c.c.) ayetleri  
Allah’ın (c.c.) ayetleri O’nun ahkâmı, yani hükümleridir 2:243 
Müminlere Allah’ın (c.c.) ayetleri ile alay edenlerden uzak durma-
ları buyrulur 4:141 

Allah’tan (c.c.) bağışlanmayı dilemek  
Allah’tan (c.c.) bağışlanmayı dilemek, refah ve güç elde etmeye 
vesiledir 11:53; 71:11-13 

Allah’tan (c.c.) bağışlanmayı dileyerek O’nun merhameti elde 
edilebilir 4:65 

Bağışlanmayı diledikleri sürece, Allah (c.c.) insanlara azap edecek 
değildir 8:34 

Allah’ın (c.c.) bilgisi  
O’nun ilmi gökleri ve yeri aşar 2:256 
O, nefsinin insanı ne gibi kuruntulara sevk ettiğini bilir 50:17 
Kıyamet gününün de, rahimlerde saklı olanın da bilgisi O’ndadır 41:48 
Allah (c.c.) gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir 20:8 
O, gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir 6:4 
O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez 6:60 
Gizlice danışılanları da O, bilir 58:8 
Allah’ın (c.c.) dini  
Allah’ın (c.c.) dinini öğrenmek 2:139 
Allah’ın (c.c.) dostluğu  
Allah (c.c.) takvayı benimseyenlerin dostudur 45:20 
Allah (c.c.) müminlerin dostudur 2:258 
Allah (c.c.), dost olarak yeter 4:46 
Dost olan, ancak Allah’tır (c.c.) 42:10 
Allah’ı (c.c.) hamd ile tespih etmek  
Her şey Allah’ı (c.c.) tespih eder 17:45; 24:42; 59:2; 

62:2 
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Allah (c.c.), her şeyin Kendisini hamd ile tespih etmesini buyurur  33:43; 40:56; 87:2 
Güneş doğmadan önce ve batmadan önce Allah’ı (c.c.) hamd ile 
tespih et 50:40,41 

Yıldızlar battıktan sonra Allah’ı (c.c.) tespih et 52:50 
Gecenin geç saatlerinde Allah’ı (c.c.) tespih et 76:27 
Melekler, Allah’ı (c.c.) hamd ile tespih ederler 2:31; 40:8 
Gök gürültüsü hamd ile Allah’ı (c.c.) tespih eder 13:14 
Dağlar (dağlarda yaşayan kavimler) ve kuşlar (manevî olarak yük-
seklerde uçan kimseler) Allah’ı (c.c.) tespih ederler 38:19,20 

Davud (a.s.) ile birlikte dağlar ve kuşlar Allah’ı (c.c.) tespih etmek 
üzere görevlendirildiler 21:80; 34:11 

Allah (c.c.) ile karşılaşmak  
O’nunla karşılaşacaklarına inanmayanlar, kibir içindedirler 16:23; 25:22 
Allah’ın (c.c.) Kendini insanoğluna göstermesi  
Allah (c.c.) Kendini insanlara, seçtiği peygamberleri yoluyla göste-
rir 4:164-166 

Allah (c.c.) Kendini her kavime peygamberleri vasıtasıyla göster-
miştir 10:48 

Allah’ın, kendisine bir uyarıcı göndermediği bir kavim yoktur 35:25 
Allah (c.c.), Kendini değişik biçimlerde gösterir 42:52,53 
Kâfirlere de kayda değer, gerçek rüyalar gösterilir 12:37,44 
Allah’ın (c.c.) mükâfatlandıracağı imani topluluklar  
Nebiler, sıddîkler, şehitler ve salihler 4:70,71 
Allah’ın (c.c.) nimetleri  
Onları saymak isteseniz de sayamazsınız 14:35; 16:19 
Allah (c.c.) insanlara karşı lütufkârdır 27:74 
Allah’ın (a.s.) oğul edinmemiş olması  

Allah’ın (a.s.) oğul edinmesi inancının reddi 

2.117; 6:101,102; 
10:69; 18:5,6; 
19:36,91-93; 23:92; 
37:150-160; 39:5; 
112:2-4 

Allah’ın (c.c.) rahmeti  
Allah’ın (c.c.) rahmetini günahkârlar da elde eder 39:54 
Allah’ın (c.c.) rahmeti engindir, her şeyi kapsamakta ve kuşatmak-
tadır 6:148; 7:157; 40:8 

Allah’ın (c.c.) rahmeti sınırsızdır 10:59; 39:54;  
Allah (c.c.), rahmet etmeyi Kendi’ne farz kılmıştır 6:13,55 
Allah’ın (c.c.) rahmetinden ümit kesilmez 12:88; 39:54 
Allah (c.c.), insanları rahmete nail olmaları için yarattı 11:120 
Allah’ın (c.c.) rahmeti af dileyen içindir 4:111 
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Allah’ın (c.c.) sevgisi  
Allah (c.c.), Kendisine güvenenleri sever 3:160 
Allah (c.c.), kendisine yönelenleri sever 2:223 
Allah (c.c.) temizliğine dikkat edenleri sever 2:223 
Allah (c.c.), sabredenleri sever 3:147 
Allah (c.c.), takva sahiplerini sever 3:77; 9:4,7 
Allah (c.c.), adaletle hüküm verenleri sever 5:43 
Allah (c.c.), iyilik edenleri sever 2:196; 3:135,149 
Uğrunda çaba harcayanları, Allah (c.c.) yollarına eriştirecek 29:70 
Allah’ın (c.c.) vasıfları  
El-Muzill (küçük düşüren) 3:27 

El-Habir (çok haberdar) 4:36; 22:64; 64:9; 
66:4; 67:15 

Es-Semi (çok işiten) 4:59; 22:62; 24:61; 
40:21 

El-Alim (çok bilen) 4:36,71; 22:60; 
34:27; 59:23; 64:12 

El-Basir (çok gören) 4:59; 22:76; 
40:21,57; 60:4 

El-Mücib (duaları kabul eden) 11:62 
Eş-Şekur (çok değer bilen) 35:35 
Rafi-ud-deracat (yüce mertebelerin sahibi) 40:16 
El-Müntakim (intikam sahibi) 3:5; 39:38 
El-Ber (çok iyi davranan) 52:29 
Es-Samed (muhtaç olunan) 112:3 
El-Vehhab (çok bahşeden) 3:9; 38:36 
El-Mun’im (nimet veren) 1:7 
El-Muizz (saygınlık ihsan eden) 3:27 
El-Mü’min (emniyet bahşeden) 59:24 
Zit’tavl (çok ihsan eden) 40:4 
El-Vasi (genişlik bahşeden) 4:131; 24:33 
Er-Rauf (çok şefkatli) 3:31; 24:21 
El-Halik (yaratan) 36:82; 59:25 
Ahsen-ul-Halikîn (yaratanların en iyisi) 23:15 
El-Mümit (öldüren) 40:69; 50:44; 57:3 
Er-Reşid (doğru yola ileten) 72:3 

El-Vekil (gözetici, koruyucu) 3:174; 4:82,172; 
11:13; 17:3; 33:4 

El-Afüvv (affeden) 4:44,150; 22:61; 
58:3 

El-Basit (bollaştıran, genişleten) 17:31; 30:38; 42:13 
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El-Mukit (adalet eden) 60:9 
El-Mütekebbir (büyüklük sahibi) 59:24 
Er-Rafi (mertebeleri yükselten) 40:16 
El-Musavvir (şekil veren) 59:25 
El-Evvel (ilk olan) 57:4 

El-Halîm (hoşgörülü, yumuşak) 2:226; 22:60; 33:52; 
64:18 

El-Gaffar (bağışlayan) 22:61; 38:67; 64:15 
Gafiriz’zembi (günahları bağışlayan) 40:4 
Vasiul’mağfirah (mağfireti engin olan) 53:33 

El-Gafur (çok bağışlayan) 4:24,44,97; 22:61; 
58:3; 60:13; 64:15 

El-Veli (dost olan) 4:46; 12:102; 
42:10,29 

El-Cami (hesap günü insanları toplayacak olan) 3:10; 34:27 
El-Ekram (kerem eden, cömert olan) 96:4 
El-Mecid (şanlı) 85:16 
Er-Rahman (kerem eden, nimet veren) 1:3 
El-Azim (çok yüce olan) 42:5; 56:97 

El-Kebir (en büyük) 4:35; 22:63; 31:31; 
34:24 

El-Hafız (gözetici) 34:22 
El-Hadi (hidayet veren) 22:55 
Eş-Şafi (iyileştiren) 17:83; 41:45 
En-Nasir (yardım eden) 4:46 
El-Batin (açık olan) 57:4 

El-Aliyy (çok yüce, ulu) 4:35; 22:63; 31:31; 
42:5; 42:52 

El-Mütaal (yüce ve üstün olan) 13:10; 42:5; 87:2; 
92:21 

El-Küddüs (kusurdan uzak ve pak olan) 59:24 

El-Latif (lütfeden) 6:104; 12:101; 
22:64; 31:17; 42:20 

El-Varis (mülkün gerçek sahibi) 15:24; 21:90; 28:59 
El-Fettah (hüküm veren) 34:27 
Hayrul Hakimîn (hüküm verenlerin en hayırlısı) 10:110; 95:9 
Melikinnâs (insanların hükümdarı) 114:3 
Alim-ul ğaybi veşşehadeh (görüneni ve görünmeyeni bilen) 59:23 
El-Ahir (son olan) 57:4 
El-Muhyi (can veren) 30:51; 40:69 
En-Nur (aydınlatan) 24:36 
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El-Hayy  (diri olan) 2:256; 3:3 
Zil me'aric (derece derece yükselten) 70:4 
El-Mecid (yüce şanlı) 85:16 
El-Celal (yüce ve azametli olan) 55:28 
Zintikâm (öç almaya kadir olan, intikam sahibi) 3:5; 39:38 
Malikül mülk (mülkün sahibi) 3:27 
Zul arş (arşın sahibi) 21:23; 40:16; 85:16 
El-Vedud (çok seven) 11:91; 85:15 
El-Bari (şekil veren) 59:25 
Hakkul mubîn (apaçık gerçek) 24:26 
Ez-Zahir (açık olan) 57:4 
Malik-ü yevmid dîn (mükâfat ve ceza gününün sahibi) 1:4 
Ni'mel mevla (çok güzel olan efendi) 22:79 
Er-Rahim (rahmet eden) 1:3; 4:24,67,97 

El-Aziz (her şeyden üstün olan) 4:57; 22:75; 59:24; 
64:19 

El-Karîb (yanında, çok yakın olan) 34:51 
El-Kerim (kerem eyleyen, lütufta bulunan) 27:41 

Et-Tevvab (tevbeleri kabul eden) 2:55; 4:65; 24:11; 
49:13; 110:4 

El-Muktedir (gücü yeten) 54:43,56 
El-Vahid (tek olan) 13:17; 38:66; 39:5 
El-Bedi (bir örnek olmadan bir şeyi yaratan) 2:118; 30:28; 85:14 
Es-Selam (emniyet veren) 59:24 
El-Kadir (güç ve kudret sahibi) 16:71; 30:55; 64:2 

El-Kaviyy (son derece güçlü) 22:75; 33:26; 40:23; 
51:59 

El-Hamid (hamda lâyık olan) 22:65; 31:27; 41:43; 
42:29; 60:7 

E-Mukit (her şeye tam olarak gücü yeten) 4:86 
El-Muheymin (her şeyi gözeten) 59:24 
Hayr-ur razikîn (rızık verenlerin en hayırlısı) 22:59; 34:40; 62:12 
Şedid-ül ikab (ceza vermekte şiddetli olan) 40:4 
El-Hasib (hesap soran) 4:7; 87 
Seri-ul hisâb (çabuk hesap soran) 3:200; 13:42 
El-Muid (yaratmayı tekrarlayan) 30:28; 85:14 
Kabil-ut tevb (tevbeyi kabul eden) 40:4 
El-Kayyum  (kendi kendine kaim olan ve başkalarını da ayakta 
tutan) 2:256; 3:3; 20:112 

El-Ganiy  (çok zengin olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan) 2:268; 22:65; 27:41; 
31:27; 60:7; 64:7 
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El-Metin (yüce vasıflara sahip) 51:59 
El-Cabbar (kalpleri birleştiren)  59:24 
El-Kâfi (yeterli olan) 39:37 
El-Kahhar (yüce üstünlük sahibi, galip olan) 12:40; 38:66; 39:5 
Er-Rezzak (rızık veren) 22:59; 51:59; 62:12 
El-Hakk (gerçek olan) 10:33 
El-Ehad (tek olan) 112:2 
Er-Rakib (her şeye gözetici olan) 33:53 

El-Hakim (hikmet sahibi) 4:57; 35:3; 2:130; 
59:25; 64:19 

El-Şehid (şahit olan) 4:80; 33:56; 34:48 
Allah (c.c.) yolunda göç etmek  
Kim Allah (c.c.) yolunda göç ederse, o yeryüzünde birçok emniyet-
li yer ve bolluk bulacaktır 4:101 

Allah (c.c.) yolunda kim malını harcarsa  
Onlar muratlarına ererler 2:4-6 
Onlara müjde vardır 22:35,36 
Onların Allah (c.c.) yolunda harcadıkları malın faydası kendileri-
nedir 2:273 

Allah (c.c.) yolunda mal harcamak  
Allah (c.c.) yolunda mal harcamak gerekli ve yararlıdır 2:196; 57:8,11; 

64:17  
Allah (c.c.) yolunda mal harcamaktan kaçınanlar uyarılmıştır 2:196; 47:39 
Müminler, sahip olduklarının temizinden ve sevdiklerinden, Allah 
(c.c.) yolunda harcamalıdırlar 2:268; 3:93 

Allah (c.c.) yolunda mal harcamanın faydası 64:17,18 
Fetihten sonra Allah (c.c.) yolunda malını harcayan, sonra mallarını 
harcayan biri ile denk değildir 57:11 

Allah (c.c.) yolunda mal harcayanlar, ardından başa kakmamalı ve 
gönül incitmemeli 2:263,265 

Allah (c.c.) yolunda mal harcayanların malını O, kat kat arttırır 2:246,262 
Allah (c.c.) yolunda harcamanın ölçüsü 2:220 
Allah (c.c.) yolunda kimlere mal harcanmalı 2:216 
Allah (c.c.) yolunda mal gizlice ve açık olarak da harcanmalı 2:275 
Allah (c.c.) yolunda öldürülenler  
Onları sakın ölü sanmayın, onlar diridirler 3:170 
Ameller  
Amellerin sonucu 17:14 
Amellerin iyi olanları  
Yüce Resûlüllah’ın (s.a.v.) amelleri onun yüce ahlakına işaret eder 68:5 
Yüce Resûlüllah’da (s.a.v.) insanlar için mutlaka yüce örnek vardır 33:22 
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Ahirete inanmayanlara yaptıklarını hoş gösterdik ve kötü azap 
mukadder kıldık 27:5-6 

Amel tartıları ağır ve hafif gelenler 7:9-10 
İyilik yapan, karşılığını on misli görecektir 6:161 
Kalıcı iyi ameller 18:47 

İyi amellerin temel prensipleri 
2:208; 4:75; 5:17; 
6:163; 60:2; 92:19-
22 

İyi amelleri yerine getirmek üzere verilen sözler 2:178; 5:2; 16:92; 
17:35; 23:9; 70:33 

Namus ile ilgili iyi ameller 
17:33; 23:6-8; 
24:31,34,61; 25:69; 
33:36; 70:30-32 

Temizlik ile ilgili iyi ameller 2:223; 4:44; 5:7; 
22:30; 74:5-6 

Öfkeyi yenmek 3:135 
Yardımlaşmak 5:3 

Dayanıklılık ve cesaret göstermek 
2:178; 3:173-175; 
9:40; 20:73,74; 
33:40; 46:14 

Sahibi olduklarınıza iyilik etmek 4:37 
İyiliği emredip, fenalıktan men etmek 3:111 
Doğru şahitlikte bulunmak 4:136; 5:9; 25:73 
Hayırlı işlerde birbirinizle yarışmak 2:149 
Aç olanı doyurmak 76:9; 90:15-17 

Bağışlamak 

2:110; 3:135,160; 
4:150; 5:14; 7:200; 
12:93; 24:23; 41:35; 
42:38-41 

Allah nezdinde iyilik edenler 2:196; 3:135; 5:94; 
7:57 

Şükretmek 
2:153,173,186,244; 
3:145; 5:7,90; 14:8; 
39:8,67; 46:16 

Alçakgönüllü davranmanın önemi 

6:64; 7:14,56,147; 
16:24,30; 17:38; 
28:84; 31:19,20; 
40:36 

Adalet 5:9; 6:153; 16:91; 
49:10 

Bakışları yere indirmek 24:31,32 
Komşulara iyilik etmek 4:37 
Ana-babaya iyilik etmek 4:37; 17:24,25 
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Sabır göstermek 

2:46,154,156,178; 
11:12; 13:23; 
16:127,128; 28:81; 
29:61; 39:11; 42:44; 
103:4 

İnsanlar arasında barışı sağlamak 4:115; 49:10 
Sebat göstermek 13:23; 41:31-33 

Yoksullara iyilik etmek 

2:84,178,216; 
4:9,37; 8:42; 9:61; 
17:27; 24:23; 30:39; 
51:20; 59:8; 76:9; 
90:17 

Temizlik 

2:223; 5:7; 
9:103,108; 24:22; 
33:34; 74:5; 87:15; 
91:10,11 

Akrabalara iyilik etmek 2:178; 16:91; 30:39 

Dini halis kılmak 39:3,4; 98:6; 107:5-
7  

Heveslere uymamak ve kendini kontrol etmek 
4:136; 7:202; 18:29; 
30:30; 38:27; 
79:41,42 

Allah sevgisi için mal harcamak 2:178; 17:27 
Zandan kaçınmak 49:13 

Emanetlere uygun davranmak 2:284; 4:59; 23:9; 
70:33 

Doğruluk 
4:136; 5:120; 9:119; 
17:82; 22:31; 25:73; 
33:25,36,71; 39:33 

Fedakârlık 
2:208,263; 11:52; 
59:10; 64:17; 
76:9,10; 92:20,21 

Amellerin kötü olanları  
Zina 17:33 

Kibir 

2:35,88; 4:174; 
7:37,41,49,76,77, 
89,134; 10:76; 
14:22; 23:47; 25:22; 
28:40; 29:40; 
34:32-34; 38:75,76; 
39:60; 40:48,49; 
41:16, 39; 45:32; 
46:11,21; 71:8; 
74:24 

Birbirini çekiştirmek 49:13 
Böbürlenmek 57:24 
Birine kötülük isnat etmek 49:12 
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Alay etmek 49:12 
Umut kesmek 39:54 
İçki içmek 2:220; 5:91,92 
Haset etmek 113:6 
İsraf etmek 7:37; 17:27,28 
Gözlerin hıyaneti 40:20 
Bilinmeyen bir şeye tabi olmak 17:37 
Kumar oynamak 2:220; 5:91,92 
Kendini beğenmek, büyüklük taslamak 17:38; 23:47; 31:19 
Boş sözler söylemek 23:4; 74:46 
Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmak 83:2-4 
Kötü ad takmak 49:12 

Cimrilik etmek 4:38; 47:39; 57:25; 
59:10; 64:17 

Hainlik 4:106,108; 8:28,59 
Zanda bulunmak 49:13 
Yalan söylemek 22:31; 25:73 
Hırsızlık 5:39 
Ana-Baba  
Ana-babaya iyi davranılması buyrulmuştur 17:24; 29:9; 31:15 
Ana-baba için dua edilmesi buyrulmuştur 17:25 
Allah (c.c.), insana ana babasına karşı iyi muamelede bulunmasını 
kesin olarak emretti 29:9 

Anlaşmazlık (Bkz. fitne)  
Antlaşmalar  
Müslümanlarla kâfirler arasındaki antlaşmalar 9:4,7,12,13 
Al A’râf  
A’râf’takiler (yani yüksek yerlerdekiler) ile müminlere işaret edil-
mektedir 7:47 

Araplar  
Resûlüllah’tan (s.a.v.) önce, taptıkları putlar uğruna insan kurban 
ederlerdi 6:138 

Onlar, kız çocuk sahibi olmayı talihsizlik olarak değerlendirirlerdi 16:59,60; 43:18 
Kız çocuklarını sağ olarak toprağa gömerlerdi 16:60 
Onlar, Rahman’ın (c.c.) anılmasını inkâr ederlerdi 21:37 
Ashab-ı Kiram (r.a.)  
Muhacirler ile ensâr'ın fedakârlıkları 9:117 
Ensâr, muhacirleri kendi canlarına tercih ederdi  59:10 
Onlar, kendi aralarında merhametlidirler 48:30 
Allah (c.c.), onlardan razı oldu 9.100 
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Hudeybiye biatında Allah (c.c.), onlardan kesinlikle razı oldu 48:19 
Allah (c.c.) yolunda harcayacak hiçbir şey bulamadıkları halde, 
yine de fedakârlık yapmak için büyük bir çaba harcadılar 9:92 

Müminlere, onların fedakârlıklarını hatırlamaları, buyruldu 18:29 
Resûlüllah’ın (s.a.v.) ashabı için duası 17:81 

Onların İslâm adına çabaları 37:2-4; 79:2-6; 
100:2-6 

Onlar, çok namaz kılanlardı 26:220; 37:166 
Ashab-ül-hicr  
Hicrliler’e gelen azap 15:81-85 
Ateş  
Ateş, savaş anlamında da kullanılmıştır 5:65 
Musa (a.s.) keşf olarak ateş gördü 20:11; 27:8; 28:30 
Allah (c.c.) yeşil ağaçlardan ateşi yarattı 36:81; 56:72-74 
Allah (c.c.), cin ve insan topluluklarına ateşten bir alev gönderecek 55:36 

Avlanmak  
Allah’ın (c.c.) öğrettiği bilgiyle avlanmak için eğitip yetiştirdiğiniz 
avcı hayvanların yakaladıkları avın (etini,) üzerine Allah’ın adını 
anarak yiyin 

5:5 

Ay  
Ay için tayin edilmiş safhalar 36:40,41 
İslâm dininde ay ile vakit ölçüm sistemi 2:190 
Ay nurunu güneşten alır 71:17 
Hilâl, eski bir hurma dalına benzetilmiş 36:40 
Hz. Resûlüllah (s.a.v.) güneşe benzer. Onun ümmeti kendisinden 
nur alır 91:3 

Kamer, yani ay ile Arap devletine işaret edilmiştir 54:2 
Güneş ve ay tutulmalarının, Mehdi’nin (a.s.) geldiğini haber veren 
alametler olacağı 75:9,10 

Aylar  
Allah Katında ayların sayısı on ikidir 9:36 
Hürmetli aylar 2:195; 9:36 

B 
Bağışlamak (Bkz. affetmek)  
Barış  
Müminlerin gevşeyip düşmanı barışa çağırmalarına, izin verilmedi 47:36 
Eğer düşman barışa yönelirse, o zaman müminler de barışa yönel-
meli  8:62 

Bedir savaşı  
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Bedir savaşı hakkında Kur’an-ı Kerim’de önceden bildirilen haber-
ler 30:5; 54:45-49 

Bedir savaşı ile ilgili Mekkeli kâfirlere uyarılar 8:20 
Bedir savaşının başlangıcı 3:14 
Bedir savaşında Allah’ın (c.c.) yardımı 3:124; 8:10,18  
Bedir savaşında Müslümanlar’ın Allah (c.c.) tarafından sağlam ve 
güçlü kılınması 8:12 

Bedir savaşında tarafların durumu 8:43 
Kâfirlerin böbürlenerek Bedir savaşı için yola çıkışları 8:48,49 
Kâfirlerin Bedir savaşında azap çekmeleri 8:51,52 
Bedir savaşında esir alınan düşmanlar için Allah’ın (c.c.) buyruğu 8:71 
Bekleme süresi (Bkz. iddet süresi)  
Berzah  
Ölümden sonra ölülerin tekrar geri dönmemeleri için arkalarında 
bir engel vardır 23:101 

Beşer (Bkz. insan)  
Beytül Haram (bkz. Kâbe)  
Biat  
Yüce Peygamber’e (s.a.v.) biat edenler, ancak Allah’a (c.c.) biat 
ederler 48:11 

Resûlüllah’ın (s.a.v.) ashabının Hudeybiye’de kendisine  biat etme-
leri 48:19 

Allah (c.c.) Resûlüllah’a (s.a.v.) hanımlardan biat almasını buyurdu 60:13 
Biat sözleri 60:13 
Bilgi  
Bilgi sahibi olanlar, bilgisiz olanlarla bir olamaz 39:10 
Bilgi sahibi olan akıllıdır ve öğüt alır 39:10 
Bilgi edinmek teşvik edilmiştir 96:4-6 
Hidayeti öğrenmek üzere Hz. Musa’nın (a.s.) seyahati 18:66,67 
Kulları arasında ancak bilginler, Allah’tan (c.c.) korkarlar 35:29 
Allah (c.c.), mümin olup gerçek ilim verilenleri, dereceler bakımın-
dan yükseltecektir 58:12 

Müminlere dini iyice öğrenmeleri buyrulmuştur 9:122 
Allah (c.c.), ilimleri artsın diye peygamberlerine dua etmelerini 
buyurmuştur 20:115 

Allah (c.c.), peygamberlerine ilim ihsan etmiştir. 21:80 
Allah (c.c.), insanların arasından birini, onlara ayetlerini okumak, 
Kitap ve hikmet öğretmek üzere, peygamber seçer 2:152 

Kur’an-ı Kerim doğa ile ilgili bilgilerin öğrenilmesini buyurur 
3:191,192; 10:6,7; 
13:4,5; 16:11-17; 
17:13; 35:28,29 

Kur’an-ı Kerim farklı memleketlerin durumlarının öğrenilmesini 
buyurur 

17:22; 22:46,47; 
29:21 
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Kur’an-ı Kerim farklı memleketlerin tarihlerinin öğrenilmesini 
buyurur 

12:112; 30:10; 
33:63; 35:44,45; 
40:22 

İnsan ilim sayesinde doğanın güçleri ile baş edebilir 17:71; 21:80-83; 
45:13,14 

Borazan  

Borazana üfleneceği zaman 

6:74; 18:100; 
20:103; 23:102; 
27:88; 36:52; 
39:69; 50:21; 
69:14; 78:19 

Borç alışverişi  
Borç alışverişi, yazılı olarak yapılmalıdır 2:283 
Yapılan işlemin süresi belirlenmelidir 2:283 
Borç alışverişi, şahitler huzurunda yapılmalıdır 2:283 
Boşanma (Bkz. evlilik)  
Bulutlar  
Bulutları yükselten Allah’tır (c.c.) 13:13 
Allah (c.c.), bulutlardan insanlar için su indirir 15:23 
Allah (c.c.), bulutları dilediğinin üzerine yağdırır ve dilediğinden 
de geri çevirir 24:44 

Bulutlardan yağmur ve dolu iner. Onlarla geniş alanlar sulanır ve 
ölü toprak diriltilir 24:44; 30:49-51 

Bulutlardan inip ölü toprağı dirilten su, tek olan Allah’ın (c.c.) 
varlığı için delildir 2:165 

Buzağı  
Buzağının tanrı edinilmesi 2:52; 7:149; 20:91 

C 
Cebrail (a.s.)  
Cebrail’e (a.s.) düşman kesilenler 2:98,99 
Cehennem  
Cehennem kalınacak yer olarak çok kötüdür 13:19 

Dünya hayatından sonra Cehennem ile yüz yüze gelme 18:101; 19:72; 
29:55 

Cehennem, manevi olarak ikinci doğuşa vesile olacak 101:9-12 
Cehennem ebedi değildir 11:108 
Cehennem yiyeceği 88:7-8 
Allah (c.c.), Cehennemdekiler’e kaynar su ile dayanılmaz soğuk su 
verecek 78:26-27 

Bu dünyada Cehennemi yaşayanlar, Cehennem ile kaynar su ara-
sında dolaşır gibi sıkıntılar arasında dolaşıp dururlar 55:45 
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Zakkum Cehennemdekiler’in yiyeceğidir 56:53 

Bu dünyada manen kör olanlar ahirette de kör olarak Cehennem’e 
girecekler 17:73 

Cehennemlikler’e ölüm her taraftan gelecek ancak onlar, ölme-
yecek 14:18 

Allah’tan (c.c.), mahrum bırakılmak Cehennem azabıdır 83:16,17 
Cehennem ateşi Allah (c.c.) tarafından yakılmıştır ve kalplerin içine 
kadar girer 104:7,8 

Sapıklar için, Cehennem’in perdeleri kaldırılacak 26:92 
Cehennem azgınlara karşı pusudadır 78:22-31 
Cehennem ateşinin bekçileri on dokuz melektir 74:31,32 
Cehennem ateşinin gürleyen korkunç yüksek sesi 25:13; 67:8 
Cehennem’in yedi kapısı vardır. Her kapı için, sapıklardan bir grup 
tahsis edilmiştir 15:45 

Cehennem ateşinin yakıtı taşlardır 2:25; 66:7 

 Her topluluktan Allah’ın (c.c.) en azgın ve zalim düşmanlarının her 
biri mutlaka Cehennem’e girecektir 19:70-72 

Müminler Cehennem’in uğultusunu bile duymayacaklar 21:102,103 

Ahir zamanda günah öyle yayılacak ki, Cehennem’in ateşi günah-
kârlara yakınlaştırılacak 81:13 

Cennet (Bahçe)  
Bahçelerdeki (Cennetler’deki) yaşam ve oraya ait meyveler 2:26 
Genişliği gökler ve yer kadar olan Cennet 3:134, 57:22 
O Cennet’te insanlar için, canları ne isterse bulunacak 41:32,33 
Allah (c.c.) tarafından vadedilen iki Cennet vardır 19:62; 55:47 
Dünyaya ait Cennet 2:36 
Cennettekiler oradan çıkarılmayacaklar 15:49 
Cennet’in sembolik örnekler ile tasviri 13:36; 47:16; 57:13 
Kimse orada neler saklı olduğunu bilmez 32:18 
Rablerinin takvasını benimseyenler, bölük bölük Cennet’e götürü-
lecekler 39:74 

Cennettekiler’in yüksek mertebeleri (İlliyyûn) 83:19-21 
Müminler bu dünya Cenneti’ni de yaşayacaklar 55:47 
Cennettekiler, orada kızgın güneş de, şiddetli soğuk da görmeye-
cekler 76:14 

Cennetler’de hiç boş söz işitilmeyecek 19:63 
Orada ne ölüm, ne de azap var 37:59,60; 44:57 
Orada kalanlara Allah’ı (c.c.) görmek nasip olacak 75:23,24 
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Oradakiler için en yüce mükâfat, Allah’ın (c.c.) rızası olacak 3.16; 9:72 
Cennet’in meyvesi ve gölgesi daimîdir 13:36 
Cennet’te kalınacak hoş yerler ve tertemiz meskenler var 9:72 
Cennetler’de köşkler bulunacak 25:76; 39:21 
Orada suyu bozulmayan ırmaklar, tadı değişmeyen süt ırmakları, 
içenlere lezzet veren içki ırmakları ve saf bal ırmakları vardır 47:16 

Oradaki bahçeler ve ırmaklar 

3:16,196,199; 
4:14,58,123; 5:13,86; 
7:44; 9:72,89,100; 
10:10; 13:36; 22:15,24; 
25:11; 47:16; 58:23; 
61:13; 64:10 

Cennet’teki tahtlar 15:48 
Cennet’teki yer döşemeleri 55:55 
Cennet’teki dizilmiş yastıklar ve serilmiş halılar 88:16,17 
Cennet’teki tesnîm karışmış, mührü misk olan içecek 83:26-29 
Orada ne boş, ne de günaha dayalı bir hareket bulunmayacak 52:24 
Cennet’teki kâfur özelliği karışmış pınarın içeceği 76:6,7 
Cennet’teki zencefil özelliği karışmış pınarın içeceği 76:18 
Cennet’teki Selsebîl adlı pınar 76:19 
Cennettekiler için rızıkları, sabah akşam hazır olacak 19:63 
Cennettekiler’e, yaptıklarının karşılığı olarak afiyetle yiyin ve için, 
denilecek 77:43,44 

Cennet’te dikensiz sidre ağaçlı bahçeler ve meyveleri salkımlar 
halindeki muz bahçeleri var 56:29,30 

Orada meyveler, hurmalar ve narlar var 55:69 
Cennet’teki üzüm salkımları 78:33 
Cennettekiler, orada istedikleri meyveleri çiftler halinde bulacaklar 55:53; 77:43 
Cennet’teki meyveler iyi amellerin karşılığıdır 37:42-44 
Cennet gölgeleri oradakilerin üzerlerine eğilmiş, onun meyveleri 
ise kendilerine iyice yaklaştırılmış olacak 76:15 

Oradakilere arzu ettikleri kuş eti verilecek 56:22 
Cennettekiler ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler 18:32 
Cennettekiler’e altın bilezikler takılacak 18:32; 35:34 
Cennettekiler için altın tepsiler ve bardaklar sık sık dolaştırılacak 43:72 
Cennettekiler’in aralarında, cam gibi parlak gümüşten kaplar gezdi-
rilecek 76:16,17 

Cennettekiler için orada temiz eşler olacak 3:16; 4:58 
Cennettekilerin yanlarında, bakışlarını yere indirmiş, iri gözlü genç 
hanımlar olacak 37:49,50 

Cennettekiler’e hizmet etmek üzere genç delikanlılar etraflarında 
dolaşacaklar 52:25; 56:18; 76:20 
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Melekler her kapıdan Cennettekiler’in yanına girecek ve onları 
selamlayacaklar 13:24,25 

Cennet’e girecek olanlar  
İnanıp da yerli yerinde iyi işler yapanlar 2:26 
Takva sahipleri 3:134-137; 50:32 
Rablerinin hoşnutluğunu kazanmak için sebat gösterenler 13:23 
Allah’a (c.c.) itaatte öne geçenler 56:11 
Sağ taraftakiler 56:28 
Ceza  
Ceza, Allah’ın (c.c.) peygamberleri gönderildiğinde, onların uyarı-
ları dikkate alınmadığında uygulanır 6:132; 17:16; 42:22 

Allah (c.c.) haksız yere ceza uygulamaz 11:118; 29:22 
Cezanın gayesi ıslahtır 23:77,78 
Allah (c.c.) ceza vermekte çabuk davranmaz 22:48-52 
Haddi aşmanın ve zulmün sonucu ceza vardır 4:31 
Hırsızlık yapanın cezası 5:39 
Cezanın uygulanmasında gecikme 10:12; 11:9 
Zina yapanın cezası 24:3 
Namuslu kadına iftira atanın cezası 24:5 
Bağışlanmayı dileyenlere, ceza yoktur 8:34 
Ceza insanlara bir ibret ve öğüt vesilesidir 2:67 
Tevbe edip, kendini ıslah etmek, cezayı uzaklaştırır 5:40 
Tevbe ettiklerinden dolayı Yunus’un kavminden ceza uzaklaştırıl-
mıştı 10:99 

Allah (c.c.), ancak dilediği kimseye hak ettiği için ceza verir. O’nun 
rahmeti cezayı uzaklaştırır 7:157 

Cihat (Allah yolunda çaba sarf etmek)  
Cihat her Müslüman’a farz kılınmıştır 22:79 
Allah (c.c.) yolunda en büyük çaba, kâfirlere uymamak ve bu 
Kur'an ile onlara karşı büyük bir cihat etmektir 25:53 

Allah (c.c.) yolunda malları ve canlarıyla cihat edenler 8:73 
Allah (c.c.) yolunda savaşın, ama hiç kimseye aşırı davranmayın 2:191 
Kim, Allah (c.c.) yolunda savaşıp, öldürülür veya galip gelirse, 
Allah (c.c.) ona pek yakında büyük bir mükâfat verecek 4:75 

Allah (c.c.) Peygamberine (s.a.v.) ve tüm Müslümanlar’a cihat emri 
vermiştir 4:85 

Cimrilik  
Cimrilik caiz değildir 3:181; 4:38 
Cinayet (Bkz. adam öldürmek)  
Cinler  
Allah (c.c.), cinleri ve insanları, ancak Kendisine ibadet etsinler 
diye yarattı 51:57 
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Cinler topluluğu, insanların çoğunu kendi taraflarına çekmişti 6:129 
İblis de cinlerdendi 18:51 
Cinler toplumda hakim kimselere, insanlar ise, sıradan kimselere 
işaret eder 55:34 

Davud’un (a.s.) hükümdarlığında dağlarda yaşayan insanlara cin 
denmiştir 27:40 

Kur’an dinlemeyi arzu edip Yüce Peygamber’e (s.a.v.) yöneltilmiş 
cinler, Nusaybin’den gelen bir Yahudi delegesiydi 46:30 

Kur’an dinleyen cinler, Mekke dışındaki yerleşimlerde yaşayan 
Yahudiler’di 72:2 

Cinlerin ateşten oluşan çok sıcak rüzgârdan yaratılmasının bir an-
lamı, onların kolayca heyecanlanıp kızmalarıdır  15:28 

Cinsî münasebet  
Kadın âdet halindeyken cinsî münasebetten uzak durun 2:223 
Mescitlerde itikâfa çekildiğiniz zaman, kadınlarınıza yaklaşmayın 2:188 
Oruçlu iken kadınlarınıza yaklaşmayın 2:188 
Hac esnasında müstehcenlik yasaktır 2:198 
Kadınlar tarlanızdır 2:224 

Ç 
Çok eşlilik  
Dört hanıma kadar evlenilebileceği hakkında Allah’ın (c.c.) izni 4:4 
Hanımları arasında adaletli olamayacaklarından korkanlar, tek bir 
hanımla evlenmeli 4:4 

Hanımlardan birine büsbütün meyledip, diğerini ilgisiz bırakmaya 
izin yok 4:130 

Çok tanrılılık (Ayrıca bkz. şirk)  
Allah’a (c.c.) başkalarının ortak koşulması, en büyük günahtır ve O 
bunu asla affetmez 4:49; 4:117  

Çok tanrılılığın bir dayanağı yoktur  30:36 

D 
Dabbet-ül Arz  
Dabbet-ül Arz maddi eğlencelere düşkün ve dünya kurdu birine 
işaret eder 34:15 

Dabbet-ül Arz öldürücü taun (veba) mikrobuna işaret eder 27:83 
Dağlar  
Dağların yaratılması 41:11 
Dağların yaratılışının gayesi 16:16; 31:11 
Semûd kavmi, dağları yontarak evler yapardı 7:75; 15:83; 26:150 
Nuh’un gemisi Cudi dağı üzerinde durdu 11:45 
Dağlarda yaşayanlar, Davud (a.s.) ile birlikte Allah’ın (c.c.) önünde 
eğildiler 34:11 
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Dağlar, dağda yaşayan kavimlere işaret etmektedir 21:80; 38:19 
Dağlar, dağ gibi büyük devletlere de işaret eder 20:106 
Dağlar gibi büyük ve güçlü devletlerin yok olmaları 52:11; 70:10; 101:6 
Danışmak  
Tüm idari konularda, karar vermeden önce danışmak gereklidir 3:160; 42:39 
Davud (a.s.)  
O, Calût’a karşı savaştı ve onu öldürdü 2:252 
O, düşmanlarını yenilgiye uğrattı ve hükümranlığını ilan etti 2:252 
Allah (c.c.), onun saltanatını güçlendirdi 38:21 
Allah (c.c.), onu yeryüzünde halife kıldı 38:27 
Allah (c.c.), ona ilim ihsan etti 27:16 
Allah (c.c.), Katından ona büyük lütuf ihsan etti 34:11 
Allah (c.c.), ona zırh yapma sanatını öğretti 21:81 
Allah (c.c), onun için demiri yumuşattı ve o, da tam boy zırhlar 
yaptı 34:11,12 

Allah’ı (c.c.) tespih için, onunla birlikte dağlar ve kuşlar görevlen-
dirildi 

21:80; 34:11; 
38:19,20 

Düşmanlarının saldırıları başarısız oldu 38:22 
O, Rabbinden bağışlanmayı diledi 38:25 
İtaatini göstermesi neticesinde, Allah (c.c.) onun kusurunu bağışla-
dı 38:26 

Süleyman (a.s.) ile birlikte tarlada tahrip olan ekinler hakkında 
karar verdiler 21:79,80 

Allah (c.c.) Davud’a (a.s.) Zebur’u verdi 17:56 
Denizler  
İki denizin gelecekte birleşeceği ile ilgili önceden verilen haber 55:20,21 
Denizlerde dağlar gibi görünen gemilerin dolaşacağı ile ilgili önce-
den verilen haber 55:25 

Develer  
Develerin ulaşım aracı olarak kullanımın sona ereceği hakkında 
önceden verilen haber 81:5 

Dilenmek  
Dilenmek uygun değildir. Allah’ın (c.c.) lütfunu Kendisin’den 
isteyin 2:274; 4:33 

Dinden dönenler  
Dininden dönen,  Allah’a (c.c.) hiçbir zarar veremez 3:145 
Kim dininden dönerse, Allah (c.c.) onun yerine, sevdiği ve Kendi-
si’ni de seven başka bir kavimi getireceğine dair söz vermiştir 5:55 

Dininden dönenlerin cezası 
2:218; 3:87-91; 
3:145; 4:138; 5:55; 
16:107 

Doğa  
Doğadaki çeşitliliğin alâmetleri 13:4,5 
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Kâinatın doğasında bir uyumsuzluk veya kusur yoktur 67:4,5 
Doğru yol (Bkz. hidayet)  
Domuz eti  
Domuz etinin yenmesi caiz değildir 2:174; 5:4; 6:146; 

16:116 
Dua (Bkz. ibadet veya Kur’an-ı Kerim’den dualar)  
Dünya hayatı  
Ahirette nasipleri olmayan kâfirler, dünya hayatını isterler 2:201,213 
Ahiret hayatı, dünya hayatından daha üstündür 3:16; 4:78; 9:38 
Dünya hayatı, ahiret hayatına göre çok kısadır 23:115 

E 
Ebu Leheb  
O ve hanımı 111:2-6 

Ehl-i Kitap  
Onlara apaçık delil ve içinde kalıcı hükümler bulunan Kitap ve 
Allah (c.c.) tarafından bir peygamber gelmeseydi, Ehl-i kitap inkâr-
larından vazgeçmezdi 

98:2-4 

Ehl-i Kitap Yahudiler ve Hıristiyanlar’dır 4:154,172 
Ehl-i Kitab’a, Allah’tan (c.c.) başkasına ibadet edilmesin diye çağrı  3:65 
Ehl-i Kitap’tan herkes, Hz. İsa’nın (a.s.)çarmıhta ölümüne mutlaka 
inanacaktır 4:160 

Elyesâ  
Diğerleri ile birlikte o, da en iyi kullardandı 38:49 
Emzirmek  
Çocukların emzirilme süresi iki yıldır 2:234 
Ensâr (Hz. Peygamber’es.a.v. yardım edenler)  
Allah (c.c.) onlardan razı oldu 9:100 
Allah (c.c.) onların tevbelerini kabul etti ve kendilerine rahmetle 
yöneldi 9:117 

Eşitlik  
Tüm müminler kardeştir 3:104; 49:11 
Tüm insanlar erkek ve kadından yaratıldılar ve eşit tutuldular 49:14 
Eski Ev (bkz. Kâbe)  
Ev halkı (Ehl-i beyt)  
Hz. İbrahim’in (a.s.) hanımı  11:74 
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hanımları  33:34, 66:5 
Allah (c.c.) onlardan her türlü çirkinliği giderip, kendilerini ter-
temiz kılmak ister 33:34 

Evlat edinmek  
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Evlatlıklar gerçek oğullar değildir 33:5 
Evlatlar  
Evlatlarınız sizi Allah’ı(c.c.) zikretmekten gafil kılmasın 63:10 
Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin 6:152; 17:32 
Hz. Zekeriya’nın (a.s.) temiz evlat edinmek için ettiği dua 3:39 
Evlatlar için dua : “Evlatlarımız tarafından gözlerimizi aydın eyle, 
her birimizi takvayı benimseyenlere imam kıl.” 25:75 

Nesillerin takva sahibi olması ve ıslahı için dua 46:16 
Kız çocuğun doğumu, üzülecek bir durum değildir 16:59,60 
Dini konularda evlatların gözlemlenmesi 19:56; 20:133 
Evlatlara, ana-babalarına iyi davranmaları konusunda nasihat 46:16,18 
Evlatlar ana-babaya daima hürmetle davranmalıdır  17:24,25 
Evlerde yaşam ve mahremiyet  
Evlerde yaşamın mahremiyeti 24:28-30 
Erkek ve kadınların mahremiyetlerinin korumaları 24:31,32; 33:60 
Evlilik  
Evlilik bağının amacı 30:22 
Evlenilmesi haram kılınanlardan başkası ile evlenmek helâldir 4:25 
Allah’ın (c.c.) dört hanıma kadar evlenilmesi ile ilgili izni ve koşul-
ları 4:4 

Hanımlar arasında adaletle muamele edilmesi 4:130; 33:5 
Aralarında adaletli olamayacağından korkan, tek bir hanımla ev-
lenmeli 4:4,130; 33:5 

Eşlerin karşılıklı hak ve sorumlulukları bulunur 2:229;  4:20 
Kadınların hayâsızlıkları sonucu hapsedilmesi 4:16 
Kadın ve erkek birbirleri için birer elbise gibidir 2:188 
İnsan teselli bulsun diye eşi yaratıldı 7:190 
Boşanılan eşlerin mehirleri 2:238 
Evlilik sağlam bir bağlılık sözüdür 4:22 
Evlilik, imkânlar dahilinde gereklidir 24:33,34 
Müşrik kadınlar ile evlilik uygun değildir 2:222; 60:11,12 
Evlilik bağının amacı 2:224 
Bekleme süresi (iddet dönemi) dolmadan hanımlara evlilik teklif 
edilmemeli 2:236 

Kadınlara zorla vâris olmayın (miraslarını zorla elde etmeyin) 4:20 
Evlenilmesi yasak olan kadınlar 4:23-25 
Boşanan ve dul kadınların tekrar evlenmesinde engel yoktur 2:233,235,236 
Boşanan ve dul kadınların barındırılması 2:241; 65:2,7 
Boşanmanın usulü 2:230,231 
Geri dönülebilir boşanma 2:232 
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Kadın üç kez boşandıktan sonra bir başkası ile evlenip boşanma-
dıkça eski kocasına dönemez. 2:231 

Boşanma sonrası çocukların durumu 2:234 
Yemin edip hanımlarından ayrılanlar 2:227,228 
Evrim  
Allah (c.c.) insanı farklı şekillerde ve evrelerde yaratmıştır 71:15,18 
Eyyüb (a.s.)  
Hz. Eyyüb’den (a.s.) bahseden ayetler 4:164; 6:85; 

21:84,85; 38:42 
O, bitki örtüsü bulunan yüksek bir bölgede yaşıyordu 38:45 
Kâfir bir düşman, kendisine büyük bir eziyet ve azap vermişti 38:42 

Allah (c.c.), ona hicret etmesini buyurdu 38:43 

Hicret ettikten sonra, Allah (c.c.) onu ailesiyle buluşturdu 21:85; 38:44 

F 
Faiz  
Faiz caiz değildir 2:276,277,279-281; 

3:131; 30:40 

Faizin yasaklanması 2:276,277,279; 
3:131 

Faiz ile Allah’ın (c.c.) rızası elde edilmez 30.40 
Faizin kötü sonuçları 2:280 
Fakir (Bkz. yoksul ve düşkün)  
Fakirler (Bkz. muhtaçlar)  
Fil sahipleri  
Yemen valisi Ebraha içinde filler bulunan ordusuyla Mekke’yi işgal 
etmişti 105:2 

Firavun  
Kur’an-ı Kerim’de ondan sonra gelenlere bir ibret olması için, 
cesedinin korunacağından haber verilmiştir 10:93 

Onun kavmini bu dünyada da, ahirette de lânet takip edecek  11:100; 28:43 
Fitne  
Fitnenin kötü sonuçları 3:104,106; 8:47 

G 
Gemi  
Hz. Nuh’a (a.s.) bir gemi yapması buyruldu 11:38; 23:28 
Gökcisimleri  
Gökcisimlerinin yörüngelerinde hareket etmeleri 21:34 
Gökler  
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Allah (c.c.), gökleri hikmetle yarattı 16:4 
Allah (c.c.) gökleri özel bir kudretle yarattı 51:48 
Yaratılışın ilk safhalarında gökler duman gibiydi 41:12 
Allah (c.c.), gökler ile yeri, her ikisi kapalı iken yarıp ayırdı 21:31 
Allah (c.c.),  yedi göğü iki dönemde yarattı 41:13 
Allah (c.c.), gökleri ve yeri altı dönemde yarattı 10:4 
Allah (c.c.), göğü yaşamın temeli olarak yarattı 2:23 
Allah (c.c.), göğü koruyucu bir çatı yaptı 21:33 
Gökyüzünde bulunan gezegenlerin her biri kendi yörüngesi 
üzerinde yürümeye devam eder 36:41 

Gökyüzünde yıldızların yolları vardır 51:8 
Allah (c.c.), gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı 31:11 
Rızkın gökler ile ilgisi 10:32 
Kıyamet günü gökler Allah’ın (c.c.) sağ elinde dürülmüş bir 
şekilde olacak 39:68 

Kıyamet günü gökyüzü açılacak ve kapılar haline gelecek 78:20 
Göğün derisi yüzüleceği, yani gökyüzü hakkındaki sırların ilim 
sonucu bir bir aydınlanacağı zaman 81:12 

Gökyüzünde muhtelif delikler açılacağı, yani ilhamlar ineceği 
zaman 77:10; 82:2  

Gökyüzünün erimiş bakır gibi olacağı gün 70:9 
Allah (c.c.), en yakındaki göğü kandiller veya lambalar gibi 
görünen yıldızlarla süsledi 37:7; 41:13; 67:6 

Gökyüzünden ceza olarak parçaların yağmasının istenmesi 17:93; 26:188; 
34:10 

Allah (c.c.) kullarına her şeyi gökten indirir 15:22; 40:14 
Gönül  
Gönüllerine perde çekilenler 18:58 
Görme engelli kalpler 22:47 

Allah’ın (c.c.) kalpleri mühürlemesi 30:60, 40:36; 
42:25; 63:4 

Gün  
Allah (c.c.) Katında bir gün, bin yıla eşittir 22:48; 32:6 
Elli bin yıla denk bir gün 70:5 
Günahları Hz. İsa’nın (a.s.) çekerek ödemesi  
Kur’an bunu reddetmiştir 6:165 
Güneş  
Allah (c.c.), güneşi ışık kaynağı, ayı da ışık saçan olarak yarattı 
ve onlara yörüngeler tayin etti 10:6; 25:62; 21:34 

O, güneş, ay ve yıldızları yarattı ve hepsi O’nun emriyle insan-
ların hizmetine verildi 7:55 
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Aralarında güneş ve ayın bulunduğu yedi gökteki her şey uyum 
içerisindedir 71:16 

Ay ve güneş tutulmalarının bir araya getirileceği zamanın anla-
mı 75:8,10 

Allah’ın (c.c.) gölgeyi uzatmasının anlamı 25:46,47 
Ne güneşe ne de aya secde edilmez 41:38 

H 
Hac (Bkz. ibadet)  
Hâmân  
O, Firavun’un ordularının komutanıydı 28:9 
O, Firavun’un bir bakanıydı 28:39, 40:37 
Hatm-i nübüvvet  
Hz. Muhammed’e (s.a.v.) tabi olan peygamberlik kapısı kapan-
mamıştır  

2:39; 4:70; 7:36; 
40:35; 72:8 

Hz. Muhammed-i Mustafa (s.a.v.) Allah’ın Resûlü’dür, hatta 
daha da büyüktür. O, peygamberlerin mührüdür 33:41 

Harun (a.s.)  
Musa (a.s.), Harun (a.s.) kendisine yardımcı tayin edilsin diye 
dua etti 

20:30-36; 26:14; 
28:35 

Peygamber olarak tayin edildi 4:164; 6:85; 10:76; 
19:54; 21:49 

Buzağıya tapılmasına karşı çıktı  20:91 
Kavmi buzağıya taptığı için Musa (a.s.) ona kızdı 7:151; 20:93-94 
Musa (a.s.) onun affedilmesi için dua etti 7:152 
Allah (c.c.) ona lütfetti 37:115 
Hârût ve Mârût  
Bâbil’de Hârût ve Mârût 2:103 
Havariler  
Havariler İsa’nın (a.s.) Allah (c.c.) uğrunda yardımcılarıdır 3:53 
Hayat (Bkz. yaşam)  
Hayvanlar  

Hayvanlar insana faydalı olsunlar diye yaratılmıştır 
6:143-145; 
16:6,67,81; 23:22; 
39:7; 40:80,81 

Hezekiel (a.s.) (Bkz. Zülkifl - a.s.)  
Hicrliler (Bkz. Ashab-ül hicr)  
Hidayet  
Allah (c.c.) her şeye yaradılış vasıflarını veren ve insana hidayet 
gösterendir 20:51 

Allah (c.c.) dilediğini doğru yola iletir 24:47; 28:57 
Allah (c.c.) hidayeti bulanlar için, hidayeti hep arttırır 47:18 
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Eğer Allah (c.c.) göstermeseydi, insanlar asla doğru yolu bula-
mazlardı 7:44 

İnanmak ve yerli yerinde iyi işler yapmak, hidayeti bulmak için 
gereklidir 10:10 

Sırtlarını dönüp gidenlere, hidayet fayda etmez 27:81,82 
Mükemmel olan doğru yol için dua 1:6 
İtaat edenlere, hidayet sözü verilmiştir 3:21 
Hidayeti bulanlar, muratlarına erenlerdir 2:6 
Hz. Muhammed (s.a.v.) doğru yol üzerindeydi 6:162; 36:5; 43:44 

Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları doğru yola çağırır ve iletir 14:2,3; 23:74,75; 
42:53 

Allah (c.c.) Kur’an ile insanları doğru yola iletir 5:17 
Hilafet  
Allah’ın (c.c.) hilafet konusunda kesin sözü 24:56 
Hırsızlık  
Hırsızlık yapanın cezası 5:39 
Hıristiyanlık  
Hıristiyanlar bir ölümlüyü ilâhlaştırarak haddi aşmışlardır 4:172 
Allah’ın (c.c.) oğul sahibi olduğunu savunmak ve Kendisi’ne 
şirk koşmak yanlıştır 9:30,31 

Teslis (üç tanrı) inanışı kabul edilmesi mümkün olmayan bir 
öğretidir 5:74,75 

Bir kimsenin vebalini, başkasının taşıyabileceği öğretisi yanlış-
tır 6:165; 53:39 

Hıristiyanlığın yayılışı ve yükselişi hakkında önceden verilen 
haber  18:19 

İkinci yükselişin ardından Hıristiyanlığın çöküşü hakkında ön-
ceden verilen haber 

18:33-45; 20:103-
105 

Hıristiyanlığın yükselişi on asır içindir 20:104 
Hıristiyan alemi için dünyanın malı, bir denemedir 20:132 
Hıristiyan bilginlere ait düşüncenin reddedilmesi 82:7-13 
Hudeybiye anlaşması  
Hudeybiye anlaşması sonucu Allah (c.c.), Mekke’yi Müslüman-
lar için emniyetli kıldı 48:25,26 

Hudeybiye zaferi 48:2 
Hudhud  
Hudhud Hz. Süleyman’ın (a.s.) ordusunda görevli bir mühendi-
sin ismidir 27:21 

Huneyn savaşı  
Allah (c.c.), müminlere Huneyn savaşında yardım etmiştir 9:25-27 
Hürmetli ay  
Hürmetli ay, mukaddestir ve o ayda savaşmak büyük günahtır 2:218 
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İbadet  
İbadetin gereksinmesi 25:78 
İbadet, ancak Allah’a (c.c.) olmalıdır 7:195; 13:15; 46:6 
Çaresizlik içindeki kimsenin, duaları kabul görür 27:63 
Allah (c.c.), Kendisi’ne dua edenin duasını kabul eder 2:187; 40:61 
Allah’tan (c.c.) dualarla ibadet, O’nun lütfunu elde etmeyi 
kolay kılar 2:38 

Allah’a (c.c.) ibadet eden kimse, her iki yaşamda iyilik için dua 
etmeli   2:201-203; 4:135 

Müslümanlar, Allah’a (c.c.) ibadet etmeli ve O’na ibadet et-
mekte devamlılık göstermeli 19:66; 20:15 

Namazı yitiren ve nefsanî arzuların peşine düşenler mahvolur-
lar 19:60 

İbadetler  
İbadetin gayesi 1:5; 2:22 
Namaz kılmak farzdır 4:104; 24:57 
Namaz kılmak üzere abdest alınması 5:7 
İnsan, şuuru yerinde değil iken ve ne söylediğini bilmedikçe, 
namaza yaklaşmasın  4:44 

Namazdaki pozisyonlar 22:27 

Namazın vakitleri 
2:239; 4.104; 
11:115; 17:79; 
30:18,19 

Namazı dosdoğru kılmak 
2:44,111,278; 
5.56; 8:4; 9:71; 
27:4; 31:5 

Namazın korunması 2:239 
Namazın kısaltılması 4:102 
Düşmanla yüz yüze iken, namazın kılınması 4:103 
Cuma namazı 62:10-12 

Teheccüd (gece) namazı 17:80; 32:17; 73:3-
9 

Namaz bütün kötülük ve hoş olmayan söz ve hareketlerden 
alıkoyar 29:46 

Namazlarda devamlılık 70:24 
Kendi namazlarından gafil halde namaz kılanların durumu 107:5-7 
Aile fertlerine namaz kılmaları tembih edilmeli 20:133 

I 
Izdıraplar  
Izdırapların ardındaki sebep 2:156-158 

İ 
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Ramazan ayında oruç tutulması farzdır 2:184-186 
Oruç tutulamayacak durumlar 2:186 
Orucun kefareti 2:185 
Bu seyahate imkânı olan her Müslüman için, Hac farzdır 3:98 
Hac vazifesi ile ilgili talimatlar 2:197-204; 5:2,3 
Oraya gelenleri Mescid-i Haram’dan alıkoyanlara, ceza olarak 
acı bir azap vardır 22:26 

Allah (c.c.), Hz. İbrahim’e (a.s.) insanlara haccı ilan etmesini, 
buyurdu 22.28 

Hac vazifesinin gayesi 22:29-34 

Zekât vermek farzdır 2:111; 22:79; 
24:57; 73:21 

Zekât vermenin gayesi 9:60 
Toplanan zekâtın kimlere dağıtılacağı 9:60 
İblis  
O, Allah (c.c.) kendisine melekler ile birlikte Âdem’e boyun 
eğmesini buyurduğunda, boyun eğmedi 

2:35; 7:12,13; 
15:32; 17:62; 
18:51; 20:117 

Onun boyun eğmemesine sebep, kibirlenmesiydi  2:35; 38:75 
İblis, cinlerdendi 18:51 
İbrahim (a.s.)  
Onun hakkındaki gerçek Kur’an-ı Kerim’dedir 19:42 
O, Nuh’un (a.s.) kavmindendi 37:84 
Babasını putlara taptığı için uyardı 6:75 
O, putlara ve yıldızlara tapan bir kavime gönderildi 6:77-79; 21:53 
Kavmi ile yıldızlara tapmaları aleyhinde konuştu 6:77-79; 37:89-91 
Putları kırdı ve acizliklerini ortaya çıkardı  21:58-59; 37:94 
Ateşe atıldı 21:69-70; 37:98 
Hicreti 21:72; 37:100 

Babasının affedilmesi için dua etti 9:114; 19:48; 
26:87; 60:5 

Allah (c.c.) tarafından buyruklar aldı ve onları yerine getirdi 2:125 
İsmail’in (a.s.) doğacağının müjdesini aldı 37:102 
Kendisine İshak’ın (a.s.) doğumunun haberi verildi 11:72; 37:113 
Kendisine Yakup’un (a.s.) doğumunun haberi verildi 11:72; 21:73 
Oğlu İsmail’i (a.s.) kurban ettiğini rüyasında gördü 37:103 
İsmail’i (a.s.) çorak bir vadide bıraktı 14:38 
Allah’ın (c.c.) Evi’ni inşa etti 2:128 
İsmail (a.s.) ile birlikte Allah’ın (c.c.) bir peygamberinin Mek-
keliler arasından çıkması için dua etti 2:128-130 

İnsanlara haccı bildirmek üzere buyruk aldı 22:28 
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Lût’un (a.s.) kavmine indirilecek azabı haber vermek üzere 
gelen elçileri misafir etti 11:71-77; 51:33 

Misafirleri için kızartılmış buzağı getirdi 11:70 
Lût’un (a.s.) kavmi için Allah’a (c.c.) yalvardı 11:75 
Hükümdar ile tartıştı 2:259 
Kavminin yeniden dirilişi hakkında sordu 2:261 
Çok doğru sözlüydü 19:42 
İshak (a.s.) ve Yakup (a.s.) ile birlikte pek faal ve basiret sahibi 
olandı 38:46 

İçki  
İçki zararlıdır ve yasaktır 2:220; 5:91,92 
İddet süresi  
İddet süresine riayet edilmelidir 65:2 
Dul hanımlar için iddet süresi 2:235 
Boşanmış hanımlar için iddet süresi 2:229 
Hamile hanımlar için iddet süresi 65.5 
Âdet durumlarından ümidini kesmiş olan hanımların iddetleri 65:5 
İdris (a.s.)  
O, da sabredenlerdendi 21:86 
O, dosdoğru bir peygamberdi 19:57 
Allah (c.c.) onu yüce bir makama yükseltmişti 19:58 
İftira etmek  
Bir kimseyi çekiştirip, ayıbını aramak ve iftira etmek caiz de-
ğildir 24:5,24-27; 104:2 

İhtilaf  
İhtilaf ile baş etmek için nasihat 16:126; 29:47 
İki denizin birleştiği  
İki denizin birleştiği yer ile Hz. Musa’nın (a.s.) döneminin sona 
ermesi ve İslâm döneminin başlamasına işaret edilmiştir 18:61 

İlham (Bkz. vahiy)  
İlim (Bkz. bilgi)  
İlyas (a.s.)  
O, Allah’ın (c.c.) peygamberlerindendi  37:124 
O, kavmini putlara tapmamaları için uyarmıştı 37:126 
Kavmi onun yalancı olduğunu ileri sürdü 37:128 
Allah (c.c.) kendisinden sonra gelenlerde onun hayırlı zikrini 
korudu 37:130 

İman (inanmak)  
İman hakkında açıklama 46:15,16 
Sadece iman yeterli değildir 3:180; 29:3,4 



İNDEKS ( İ ) 
 

39 

İman ve kalbin emin olması arasındaki farklılık 2:261 
Allah’a (c.c.) ve Peygamberi’ne (s.a.v.) iman konusunda tali-
mat 

3:180; 4:171; 
7:159; 57:8; 64:9 

Allah’ın (c.c.) peygamberlerine ve kitaplarına iman 2:137; 29:47 
İman etmenin karşılığı 61:11-13; 64 
Ahiret hayatına iman 2:5 

İman ile birlikte yerli yerinde iyi işler yapmak 2:26; 18:89; 41:9; 
95:7 

Allah’ın (c.c.) kullarının imanını arttırması 9:124; 33:22,23; 
47:18 

Azap karşısında iman edilmesi kabul görmeyecektir 10:52,53,91-93; 
40:86 

İmanın nuru  
 Allah (c.c.) müminleri karanlıklardan aydınlığa çıkaran nur 
verir 2:258; 57:13 

İncil  
İncil’in indirilmesi 3:4; 5:47,48 
İncil’de, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve onunla birlikte olanların 
durumları 48:30 

İncir  
Kur’an-ı Kerim’de İncir ile insanın imani gelişimin dönemle-
rinden ilki olan, Hz. Adem’in (a.s.) dönemine işaret edilmiştir  95:2 

İnkâr ve inkâr edenler (Bkz. Küfür ve kâfirler)  
İnsan  
İnsan acelecilikten mamuldür 21:38 
İnsanın yaratılmasındaki gaye 51:57 
İnsan ancak Allah’a (c.c.) ibadet etsin diye yaratılmıştır 1:5; 51:57 
Allah’a (c.c.) inanmak insanın yaradılışında gizlidir 57:9 
İnsan, Allah’ın (c.c.) yarattığı bir tabiatla doğar 30:31; 91:8,9 
İnsana kusursuz olana dek gelişebileceği bir yetenek bahşedil-
miştir 87:3 

İnsan gelişim evreleri bakımından en uygun biçimde yaratıl-
mıştır 95:5 

İnsana, Allah’ın (c.c.) kelâmını alabilme yeteneği bahşedilmiş-
tir 15:29,30 

Allah (c.c.), insana iyi ve kötü, her iki yolu da göstermiştir 76:4; 90:11; 91:9 
İnsan dilediğini yapmakta serbest kılınmıştır 41:41 
Allah (c.c.), insana amellerine göre kolaylık sağlar veya onları 
sıkıntıya sokar 92:6-11 

Yeryüzünde her şey insanın yararı için, ona hizmet etmek üzere 
yaratılmıştır 

2:30; 22:66; 31:21; 
45:14 

İnsan, ancak Allah’ın (c.c.) takvasını benimsemelidir 2:42 
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Allah (c.c.) kimseyi gücünün ötesinde sorumlu tutmaz 2:234,287; 23:63; 
65:8 

Allah’tan (c.c.) dünyayı isteyenlerin, ahirette hiç nasipleri yok-
tur 

2:201; 4:135; 
42:21 

İnsan zayıf olarak yaratılmıştır 4:29 
İnsanlardan, bize bu dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ihsan 
eyle, diye dua edenlere, iyi bir mükâfat vardır 2:202; 42:21 

İnsana, ana-babasına iyi davranması buyrulmuştur 17:24; 29:9; 31:15; 
46:16 

İnsan, içinde çeşitli kuvvetler bulunan azıcık sudan yaratıldı 76:3 
Bir zamanlar insanlar, aynı görüşü paylaşıyorlardı 2:214 
Allah (c.c.), insanı topraktan yarattı 3:60; 7:13; 18:38 
Allah (c.c.), insana ana rahminde istediği gibi şekil vermiştir 3:7 
İnsan, kötülükleri en güzel yöntem ile savmalı 23:97 
Allah (c.c.), insana Kendi ruhunu üflemiştir 32:10 

İnsanın nankörlüğü 10:13; 11:10-12; 
41:52 

İnsanın üç aşamalı sorumluluğu 5:93,94 
İnsan, yeryüzünde yaşayıp, orada ölecektir 7:26 
Takva elbisesi insan için en hayırlısıdır 7:27 
İnsanın fiziki gelişimin safhaları 22:6; 23:13-15 
İnandıktan sonra kâfir olanlar için ceza 3:107 
İnsan yaratılırken ana karnında, üç karanlık evreden geçti  39:7 
Allah (c.c.), insanı mal ve canı ile sınar 2:156-158; 3:187 
İnsanın malları ve çocukları, kendisi için ancak bir sınavdır 8:29; 64.16 
İnsan için Allah’a (c.c.) itaat edip kendini teslim etmesi, onun 
için en iyisidir 2:132; 4:126 

İnsan, çok açgözlü ve sabırsızdır 70:20-22 
İnsan her şeyden daha kavgacıdır 18:55 
İnsan bir sıkıntı gelirse, hemen umutsuzluğa kapılır 30:37; 41:50 
İnsan malı sever, ama cimridir 17:101; 89:21 
İnsan kendini doygun sayıp, haddi aşar 96:7,8 
İnanan ve yerli yerinde iyi işler yapan, aralarında hakkı telkin 
eden ve sabrı tavsiye edenlere, hüsran yoktur 103:3,4 

Allah (c.c.), insanı yarattıklarının pek çoğundan fazlaca üstün 
kıldı 17:71 

İnsanların hakları  
İnsanların hakları ve buna karşın sorumlulukları 4:37-41; 17:24-40; 

25:64-73 
İnsanın yaratılışı  
Allah (c.c.) insanı amaçsız yaratmadı 23:116; 75:37 
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İnsanın yaratılışının safhaları 
22:6; 23:13-15; 
35:12; 39:7; 40:68; 
86:6-8 

İnsan en iyi şekilde yaratıldı 95:5 
Allah (c.c.) insanı Kendisi’ne ibadet etsin diye yarattı 51:57 
İnsan tek bir türden yaratıldı 4:2; 16:73; 30:22 
İsa (a.s.)  
Hz. İsa’nın (a.s.)  insanların günahlarını çekmesi fikrini 
Kur’an-ı Kerim reddeder 6:165 

Meryem’e (a.s.) onun doğacağının müjdesi verildi 3:46; 19:20 
Meryem’in (a.s.) doğacak çocuğunun müjdesi karşısında şaş-
kınlığı 3:48; 19:21 

Onun doğumundan sonra, Meryem (a.s.) Allah’a oruç adayıp, 
kimse ile konuşmadı 19:27 

İsa (a.s.) hurmaların olgunlaştığı mevsimde doğmuştu 19:26 
O, küçük yaşlarında gördüğü rüyaları insanlara anlatırdı 3:47 
Meryem (a.s.) onu kavmine götürdü 19:28 
İsa (a.s.) İsrâiloğulları’na bir peygamber olarak gönderildi 3:50 
İsa’nın (a.s.) kuşları yetiştirir gibi, manevi yükseklere çıkacak 
şekilde insanları eğitmesi 3:50; 5:111 

İsa (a.s.) manevi körlerin gözlerini İlâhî nur ile aydınlatmış ve 
bedensel rahatsızlıkları da Yüce Allah’a (c.c.) dua ederek iyi-
leştirmiştir 

3:50; 5:111 

İsa (a.s.) Allah’ın (c.c.) emriyle manevi ölülere, hayat verdi 5:111 
Allah (c.c.) ona Tevrat’ı öğretti 5:111; 3:49 
İsraîloğulları ona inanmadıkları halde, Havariler onun yardım-
cısı oldular 3:53 

İsa’nın (a.s.) Havarilerine indirilen vahiy 5:112 
Allah (c.c.) İsa’ya (a.s.) apaçık deliller verdi ve onu Ruh-ül 
Kudüs ile güçlendirdi 2:254; 5:111 

Düşmanları plan kurup onu çarmıhta öldürmek istediler, ancak 
Allah (c.c.) onu kurtardı 3:55,56 

Düşmanları İsa’yı  (a.s.) çarmıha gerip öldüremediler 2:73; 4:158 
Allah (c.c.) onu öldürmek isteyen İsrâiloğulları’nı kendisinden 
alıkoydu 5:111 

Allah (c.c.) İsa’yı (a.s.) annesi Meryem (a.s.) ile birlikte yük-
sek, yerleşime elverişli ve pınarlar bulunan bir yerde (Keş-
mir’de) barındırdı 

23:51 

Allah (c.c.) İsa’yı (a.s.) doğal bir şekilde vefat ettirmiştir 5:118 
İsa’nın (a.s.) Allah’a (c.c.) insanları için yemekler dolusu bir 
sofra indirmesi hakkında duası 5:115 

Doğumu Allah’ın (c.c.) kelâmıyla müjdelenmiştir 3:46; 4:172 
Allah’ın (c.c.), Meryem’e (a.s.) gönderdiği bir kelime İsa’ya 
(a.s.) işaret eder. Bu O’ndan bir rahmettir 4:172 
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İsa (a.s.), dünya ile ahirette şerefli ve Allah’a yakın olan kimse-
lerden olacak, diye müjdelenmiştir 3:46 

İsa (a.s.), kendisinden önce indirilen Tevrat’ı doğrulamak için 
indirilmiştir 3:51; 5:47; 61:7 

İsa (a.s.), Allah’ın kulu ve peygamberiydi 19:31 
Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdi 5:76 
İsa’ya (a.s.) yaşadığı sürece namaz kılması, zekât vermesi ve 
annesine iyi davranması, buyrulmuştur 19:32,33 

Halkına ancak Allah’a (c.c.) ibadet etmelerini telkin etmiştir 3:52; 5:118; 19:37; 
43:65 

Meryem oğlu Mesih, şüphesiz Allah’tır, diyenler kesinlikle 
kâfirdir 5:18,73,74 

İsa (a.s.) ve annesinin ilâh olmadıklarına dair delil 5:76 
İsa (a.s.) da Âdem (a.s.) gibi topraktan yaratılmıştır 3:60 
Ehl-i Kitap’tan herkes, kendi ölümünden önce çarmıha gerilme 
hadisesine mutlaka inanacaktır 4:160 

İsa (a.s.) Allah’ın (c.c.) oğlu değildir 9:30 
İsa’nın (a.s.) doğumuna vesile olmuş bir babası yoktur  3:48; 19:21,22 

İsa’nın (a.s.) ölümüne delil olarak Kur’an-ı Kerim’de bulunan 
ayetler 

3:56,145; 
5:76,118; 7:26; 
17:94; 21:35 

İshak (a.s.)  
Hz. İbrahim’e (a.s.), onun doğacağının müjdesi verildi 11:72; 37:113; 

51:29 
Annesi, onun doğacağını duyunca telaşa kapıldı 11:72 
Annesi, onun doğacağını duyunca elini yüzüne çarparak, “Ben 
kısır, yaşlı bir kadınım,” dedi 51:30 

Allah (c.c.), İshak’a bereketler indirdi 37:114 
İbrahim, İshak ve Yakub çok faal ve basiret sahibi kullardı 38:46 
Allah (c.c.), İshak ve Yakub’u hidayet veren imamlar kıldı ve 
onlara hayırlı işler yapmayı, namazı ayakta tutmayı ve zekât 
vermeyi vahyetti 

21:73;74 

İslâm dini (Bkz. Müslümanlık)  
 

İsmail (a.s.)  
Kur’an-ı Kerim’de yer alan İsmail ile ilgili gerçek 19:55 
O, İbrahim’in (a.s.) en büyük oğluydu 37:102 
Hz. İbrahim (a.s.) rüyasında kendini, onu boğazlarken gördü 37:103 
Hz. İbrahim’in (a.s.) kurban etmek üzere olduğu İshak (a.s.) 
değil İsmail’di (a.s.) 37:103-106 

Kurban edilmenin anlamı, çölde terk edilmektir 37:108; 14:38 
O, bir resûl ve nebi idi 19:55 
O, verdiği söze bağlıydı 19:55 
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Etrafındakilere namaz ile zekâtı sıkıca telkin ederdi 19:56 
İsrâiloğulları  
İsrâil, Hz. Yakub’un (a.s.) adıdır 3:94; 19:59 
İsrâiloğulları, zamanın tüm kavimlerine üstün kılınmıştı 2:48; 2:123 
Allah (c.c.) onlara, pek çok nimetler ihsan etmişti 2:48; 2:123 

Firavun’un İsrâiloğulları’na yaptığı zulüm 2:50; 7:142; 14:7; 
28:5 

Musa (a.s.) İsrâiloğulları’nı Firavun’un zulmünden kurtarmak 
üzere gönderildi 28:6 

Musa (a.s.) Firavun’a, İsrâiloğulları’na eziyet etmemesini ve 
onları kendisi ile birlikte göndermesini söyledi 7:106; 20:48 

Firavun ve ileri gelenleri İsrâiloğulları’nı serbest bırakacakları-
na söz verdiler, ancak Allah (c.c.) azabı onlardan uzaklaştırın-
ca, sözlerinden döndüler 

43:50,51 

Allah’ın (c.c.) Musa’ya (a.s.), İsrâiloğulları’nı Mısır’dan çı-
karması ile ilgili talimatı 

20:78; 26:33; 
44:24 

Allah (c.c.) denizi yarıp İsrâiloğulları’nı kurtardı ve Firavun’un 
kavmini suda boğdu 

2:51; 7:137; 
17:104 

İsrâiloğulların’dan binlercesi ölüm korkusuyla yurtlarından 
çıktılardı 2:244 

Allah (c.c.), İsrâiloğulları çölde ilerlerken üzerlerine bulutlar-
dan gölge yaptı 2:58; 7:161 

İsrâiloğulları emniyete kavuşunca, yeniden puta tapmak istedi-
ler 7:139 

Musa (a.s.) kavmi için su istediğinde, Allah (c.c.) ona, değne-
ğini taşa vur, dedi ve oradan on iki pınar fışkırdı 2:61; 7:161 

Allah (c.c.) onlara “Mann” ve “Selva” ihsan etti 2:58 
Musa (a.s.), Tûr’a gitmek üzere ayrıldığında, İsrâiloğulları 
buzağıyı tanrı edindi 2:52,94 

Musa (a.s.) buzağıya taptıkları için İsrâiloğulları’na kızdı 2:55 
Buzağının yakılması 20:98 
Allah (c.c.) İsrâiloğulları’na bir inek kesmelerini buyurdu 2:68,70 
İsrâiloğulları “Mann” ve “Selva” yerine sebze, acur, buğday, 
mercimek ve soğan yemek istediler 2:62 

İsrâiloğulların’dan Tûr’da kesin söz alınmıştı 2:64,94; 7:172 
İsrâiloğulları’nın ileri gelenlerini şiddetli deprem yakaladı 7:156 
İsrâiloğulları Musa’ya (a.s.)Allah’ı (c.c.) karşılarında apaçık 
görmek istediklerini söylediler 2:56 

Musa (a.s.) İsrâiloğulları’na mukaddes topraklara girmelerini 
söyledi 5:22 

İsrâiloğulları Allah’ın  (c.c.) ayetlerini inkâr ettiler ve haksız 
yere peygamberleri öldürmek istediler 2:62 

İsrâiloğulları Sebt (Cumartesi günü) hakkında aşırı davrandılar, 
Allah (c.c.) da onlara , gidin aşağılık birer maymun olun, dedi 2:66; 7:167 
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Kıyamet gününe kadar onları acı verici azaba uğratacak kimse-
lerin, başlarına musallat edileceğine dair önceden verilen haber 7:168 

İsrâiloğulları kendileri için bir hükümdar talep edince, Allah 
(c.c.) Tâlût’u (yani Gideon’u) hükümdar kıldı ve onları malın 
bolluğu ile denedi 

2:247,250 

İsrâiloğulları için Davud (a.s.) vasıtasıyla krallığın kurulması 2:252 
İsrâiloğulları arasından on iki başkan tayin edildi 5:13 
Allah (c.c.) İsrâiloğulları’na lütfu ile aralarından peygamberler 
seçti ve onları hükümdar kıldı 5:21 

İsrâiloğulların’dan kâfir olanlar, Davud (a.s.) ve Meryem oğlu 
İsa’nın (a.s.) diliyle lanetlenmişlerdi 5:79 

Az bir kazanç elde etmek için İsrâiloğulları kitabı kendi elleriy-
le yazıp, bu Allah Katındandır, demişlerdi 2:80 

İtaat  
Allah (c.c.), kendisine ve Yüce Peygamber’e (s.a.v.)itaati, 
buyurur 3:133,173 

Allah’a (c.c.) ve Yüce Peygamber’e (s.a.v.) itaat, insanı yüce 
mertebelere ulaştırır 4:70 

Allah’a (c.c.) ve Yüce Peygamber’e (s.a.v.) itaat, insanı başarı-
ya ulaştırır 24:53 

Yüce Peygamber’e (s.a.v.) itaat eden, Allah’a (c.c.) itaat etmiş 
olur 4:81 

İnsanlara, yöneticilerine itaat etmeleri, buyrulur 4:60 
Allah (c.c.) peygamberleri, ancak kendilerine itaat edilsin diye 
gönderir 4:65 

Allah’ı (c.c.) sevenlere, Yüce Peygamber’e (s.a.v.) tabi olmala-
rı, buyrulmuştur 3:32 

İtikâf  
Mescitlerde itikâfa çekildiğiniz zaman, kadınlarınıza yaklaş-
mayın 2:188 

 

Kâbe  
İnsanların yararına kurulan ilk Ev 3:97 
İnsanlar için, sık sık toplanılan, emniyetli bir Ev 2:126 
Orası İbrahim’in makamıdır ve gidebilene Allah (c.c.) onu 
haccetmeyi farz kıldı 3:98 

Orası emniyetli bir yer kılındı 2:126; 3:98 
Oradan “Kâbe” diye bahsedildi 5:98 
Oradan “Mescid-i Haram” diye de bahsedildi 17:2 
Orasının daima korunacağı ile ilgili önceden verilen haber 52:5,6 
Eski Ev diye de adlandırılmıştır.  Orasının tavaf edilmesi buy-
ruldu 22:30 

K  
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Kabil  
Kabil Hz. Adem’in (a.s.) oğludur 5:28-32 

 
Kadınlar  
Kadınlar ve erkeklerin manevî eşitliği 3:196; 33:36; 

57:13 
Allah (c.c.) Kendinden bir lütuf olarak insana eşini kendi cin-
sinden yarattı 

7:190; 16:73; 
30:22; 42:12 

Erkekler kadınların koruyucularıdır 4:35 
Kadir gecesi  
Kadir gecesinin anlamı 97:2-6 
Kâfirler  
Onlar doğruluk yerine sapıklığı benimseyenlerdir. Bu yüzden 
alışverişleri de onlara kâr getirmedi 2:17 

Onlara sağır denir, çünkü kötülükte ısrar ederler 2:19 
Onlara dilsiz denir, çünkü şüphelerini gidermek üzere konuş-
mazlar 2:19 

Onlara kör denir, İslâm dininin güzelliklerini görmezler 2:19 
Onların tüm yaptıkları dünyada da, ahirette de boşa gider 2:218 
Onlar, kendilerine hesap sorulacağını beklemiyorlardı 78:28 
Onlara ahirette de, bu dünyada da azap var 85:11 
Onları azap her taraftan kuşatacaktır 85:21 
Onlara melekler, ancak azap vermek üzere inecek 25:23,24 
Kâinatın yaratılışı  
Kâinatın yaratılışı amaçsız değildir 21:17,18 
Allah (c.c.) kâinat ile ilgili her şeyi hak ile belli bir sisteme 
göre yarattı 15:86; 39:6; 46:4 

Kâinattaki her şey bir uyum ve ahenk içindedir ve onda hiçbir 
çelişki bulunmaz 62:2-5 

Kâinatta bulunanlar insanın hizmetine verilmiştir 14:33-35; 16:11-
15; 45:13,14 

Kalp (Bkz. gönül)  
Kamer (Bkz. ay)  
Kardeşlik  
Kardeşlik İslâm’ın talimatıdır 3:104; 49:11,14 
Kârûn  
Kârûn Hz. Musa’nın (a.s.) da kavmi olan İsrâiloğullarından'dı 28:77 
O, İsrâiloğulları’na isyan etti 28:77 
Kendisine hazineler verilmişti 28:77 
Kârûn’un kibri ve kendisine verilen ceza 28:79,82 
Kargaşa çıkartanlar  
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Kargaşa çıkartanlara verilecek ceza 5:34 
Karşılıklı ölüm dileme (Bkz. mubahale)  
Kavimler  
Âd kavmi 7:66; 11:51 
Âd kavmine her şeyi yerle bir eden, içinde acı bir azabın gizli 
olduğu rüzgârın gelişi 46:25,26 

Semûd kavmi 7:74; 11:62 
Semûd kavmi için, Allah (c.c.) tarafından bir alâmet olan dişi 
deve 11:65 

Dişi devenin ayak bileklerini kesenlere, kendilerinin uyarıldığı 
korkunç sesli azabın gelmesi  11:68 

Semûd kavmini yakalayan şiddetli deprem 7:79 
Semûd kavminin insanları deprem gelince evlerinde diz üstü 
düşüp kaldılar 7:79 

Şuayb’in kavmi Eykeliler idi 15:79 
Eykeliler Yemen Filistin arası Medyen civarında ormanda 
yaşarlardı 50:15 

Tubba’ kavmi ve onların helâk edilmesi 44:38; 50:15 
Kuyulular, Semûd kavminin bir uzantısı idi 25:39 
Fil sahipleri, Yemen valisi Ebraha ve kavmidir 105:2 
Allah (c.c.), fil sahiplerinin planlarını boşa çıkardı 105:3 
Sâbîler, Âd kavminin bir uzantısı idi 5:70 
Ashab-ı Kehf’in bulundukları mağaranın durumu 18:18 
Ashab-ı Kehf’in sayısı 18:23 
Ashab-ı Kehf’in mağarada kalış süresi 18:26 
Ashab-ı Kehf’in köpekleri 18:19 
Kısas  
Kısas hakkı insan yaşamını korumak içindir 2:179,180 

 
Kevser  
Yüce Resûlüllah’a (s.a.v.) Allah (c.c.) Kevser bahşetmiştir 108:2 
Kıyamet  
Kıyamet gününün geleceğinden hiç şüphe yoktur 4:88 
Kıyamet günü, Allah’ın (c.c.) huzuruna tek olarak gelinecek 19:96 

Kıyamet, bir çöküş ve yok oluş vaktine de işaret eder 17.52; 40:60; 54:2; 
70:43-45 

Kitab-ı Mukaddes  
Kitaptaki sözlerin çarpıtılması 2:80; 5:14 
Kitaplar  
Kitapların yaygınlaşacağı hakkında önceden verilen haber 81:11 
Kitapların anası (Ümm-ül Kitap)  



İNDEKS ( K ) 
 

47 

Kitapların anası, Allah’ın (c.c.) ahkâmının kökü ve anası, Ümm-ül 
Kitap 13:40; 43:5 

Kur’an-ı Kerim Ümm-ül Kitap’tır 3:8 
Allah (c.c.) Katında onun şanı çok yücedir ve o büyük hikmetlerle 
doludur 43:5 

Kitap sahipleri (Bkz. Ehl-i Kitap)  
Köleler  
Kölelere hürriyetlerini vermek ve bu yolda harcamak, büyük bir 
sevaptır 

2:178; 4:93; 5:90; 
9:60; 90:14 

Kötü  
İnsan temiz ve saf yaratılmıştır ve kendisine iyi ya da kötüyü takip 
etme tercihi sunulmuştur 

76:3,4; 90:9-11; 
91:8,9 

Günah ile birlikte tüm kötülüklerin açık olanı da, gizli olanı da 
terk edilmeli 6:121,152; 7:34 

Kim kötülük işlerse, sadece karşılığı kadar cezalandırılacaktır 6:161; 10:28; 28:85; 
40:41 

Kâfirler hayasız davranışlarında ısrar ederler 7:29 
Kötü davranışlar karşısında insanı vicdanı ayıplar 7:23; 75:3 
Kötülük işleyip, günahları kendisini kuşatmış olan Cehennemliktir 2:82 
İyilikler, kötülükleri yok eder 11:115 

Kötülükler, tevbe sonucu affedilir 3:136,137; 4:111; 
16:120; 42:26 

Allah (c.c.), kötü davranışları insana pek tiksindirici olarak gös-
terdi 49:8; 91:8,9 

Yüce Peygamber’e (s.a.v.) uymak, kötülükten alıkoyar ve böylece 
Allah (c.c.) insanı sever ve de günahlarını affeder 3:32 

Namaz bütün kötülük ve hoş olmayan söz ve hareketlerden alıko-
yar 29:46 

Allah (c.c.) bilerek yapılan kötülüklerden ve edilen yeminlerden 
ötürü hesap sorar 2:226; 5:90; 20:116 

Kötü söz  
Allah (c.c.) kötü sözün söylenmesini sevmez 4:149 
Kudüs  
Kudüs şehrinin yıkılışı ve yeniden imarı 2:260 
Babilliler’in Kudüs’ü yerle bir etmeleri 17:6 
Romalılar’ın Kudüs’ü yıkmaları 17:8 
Kumar (Bkz. amellerin kötü olanları)  
Kur’an-ı Kerim  
Onun azar azar indirilmesinin sebebi 17:107; 25:33,34 
İnsan, Kur’an’ı okuduğunda kovulmuş şeytanın kötülüğünden 
korunmak için, Allah’a (c.c.) sığınmayı dilemeli 16:99 

İnsan, Kur’an okunduğunda, onu dikkatle dinlemeli ve susmalı 7:205 
Allah (c.c.) bir mesajın geçerliliğini kaldırır veya unutturursa, 
onun yerine daha iyisini veya onun benzerini tekrar getirir 2:107 
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Kur’an-ı Kerim’den “Kitap” olarak da bahsedilir 15:2 
Ondan, insanları ayakta tutan talimatları içeren pak sahîfeler diye 
de bahsedilir 98:3,4 

Onun, Allah (c.c.) tarafından korunacağına dair İlâhi söz 15:10; 56:78-81 
Kur’an’da takvayı benimseyenlere müjde, kavgacılara ise uyarı 
vardır 19:98 

Kur’an Allah (c.c.) korkusu olana bir nasihattir 20:3,4 
Kur’an, yeri ve yüksek gökleri Yaratan tarafından indirildi 20:5 
Kur’an çok iyi saklanmıştır, çünkü onun gerçekliği, insanoğlunun 
yaradılışında bulunan yeteneklerinde mevcuttur 56:79 

Kur’an, hak ile batıl arasında ayırım yapan talimattır 25:2 
Kur’an, daha önceki peygamberlere indirilen Kitaplar’da da zikre-
dilmiştir 26:197,198 

Kur’an, müminlere şifa ve rahmet vesilesidir 17:83 
Kur’an, her insana durumuna uygun örnekler ile hitap eder 18:55; 39:28; 59:22 
Kur’an, akıllı olanların öğüt alacakları şekilde, her şeyi anlatır 2:270 
O, müminlere Allah’ı (c.c.) sık sık anmaları için farklı yollarla 
nasihat eder  
i) gözlem yoluyla 5:22; 43:52 

ii) mukayese yoluyla 2:220,267; 7:185; 
34:47 

iii) derin düşünce yoluyla 4:83; 47:25 

iv) akıl ve mantık yoluyla 6:152, 16:13; 23:81; 
28:61 

v) bilgi edinmek yoluyla 20:115; 29:44; 
35:29 

vi) fikri konuları düşünmek yoluyla 9:122; 17:45 
vii) manevi görüşle destekleyerek 7:199; 11:21; 28:73 

viii) Allah’a (c.c.) şükretmek yoluyla 14:8; 16:15; 23:79; 
56:71 

Kur’an, neden bir defada toptan olarak indirilmedi diye itiraz 25:33 
Gökten okunabilecek bir kitap, niye gelmedi diye itiraz 17:94 
Kur’an, bilinen iki şehirden büyük bir adama niye indirilmedi diye 
itiraz 43:32 

Kur’an’da bazı ayetler muhkemdir, bazıları ise ilimde derinleşmiş 
olanların tefsir edebileceği müteşâbih ayetlerdir 3:8; 39:24 

Kur’an, her devirde ve her seviyede, yeni gerçekler ve yepyeni 
hidayet sunar  18:110 

Kur’an’da Resûlüllah’ın (s.a.v.) ashabı (r.a.) hep yüceltilmiştir 80:17 
Kur’an, yol gösteren apaçık bir Kitap’tır 5:16,17; 27:2 
Yalan, onun önünden de, ardından da gelemez 41:43 
Kur’an, doğru yolda yürümek isteyen için, büyük bir nasihattir 81:29 
Kur’an, yüce şanlıdır ve o, Levh-i Mahfûz’dadır 85:22,23 
Kur’an kesin ve son sözdür ve beyhude bir kelâm değildir 86:14,15 
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Kur’an’da kalıcı olan ve insanları ayakta tutan talimatlar vardır 98:3,4 
Allah (c.c.) bu zikri indirdi ve koruyucusu da, ancak O, olacak 15:10 
Açıklandığında insanı sıkıntıya sokacak İlâhi konularda, soru 
sorulmamasını telkin eder 5:102 

Kur’an, en mükemmel ve şüpheden uzak olan Kitap’tır 2:3 
Kur’an, Allah’ın (c.c.) takvasını benimseyenlere, yol göstericidir 2:3 
Kur’an, müminlere ve kalplerinde hastalık bulunanlara bir şifadır 10:58; 17:83; 41:45 
Kur’an, insanlar için her şeyi apaçık anlatan, onlar için hidayet ve 
rahmet vesilesi olan ve itaat edenlere müjde verendir 10:58; 16:90 

Kur’an, Allah’a (c.c.) ibadeti emreder 2:22 
Kur’an’da toplanmış olan hikmet, tükenmez 18:110; 31:28 
Kur’an, hakkı yaymak üzere, cihatta en önemli araçtır 25:53 

Kur’an eşsiz ve benzersizdir 
2:24; 10:39; 
11:14,15; 17:89; 
52:35 

Allah (c.c.) Kur’an’ı mübarek bir gecede indirdi 44:4; 97:2-6 
Kur’an’da hiç çelişki yoktur 4:83 
Kur’an-ı Kerim’den dualar  
Doğru yola ulaşmak için müminin kılavuzu 1:2-7 
Hz. İbrahim’in (a.s.) emniyet ve hayırlı rızık için duası 2:127 
Hz. İbrahim (a.s.) ve Hz. İsmail’in, dualarının kabulü ve Allah ‘tan 
(c.c.) kendilerine doğru ibadet yollarını göstermesi için birlikte 
duaları 

2:128-130 

Her iki yaşamda iyilikler için dua 2:202 
Câlût’un, kâfirlere karşı Allah’ın (c.c.) yardımı için duası 2:251 
Müminlerin, Allah’ın (c.c.) affını dilemek üzere duası 2.286 
Müminlerin, cezalarının affı, Allah’ın (c.c.) merhameti ve yardımı 
için duası 2:287 

Müminlerin, hidayete erdikten sonra, sapmamaları için duası  3:9 
Günahların bağışlanması için dua 3:17 
Allah’ın (c.c.) ihsanı ve iyiliği için dua 3:27,28 
Hz. İsa’nın (a.s.) Havarileri’nin duası 3:54 
Kâfirlere karşı dayanma gücü için dua 3:148 
Ateşten korunmak üzere dua 3:192,193 
Günahların bağışlanması ve kötülüklerin uzaklaşması için dua 3:194,195 
Zalimler karşısında sığınacak yer arayanların duası 4:76 
Hz. Musa’nın (a.s.), fâsıklar ile itaatkârların aralarının ayrılması 
için duası   5:26 

İyi ve takvayı benimsemiş olanlara dahil olmak için dua 5:84,85 
Hz. İsa’nın (a.s.) takipçileri için bir bayram olsun diye, duası 5:115 
Hz. Âdem (a.s.) ve hanımın, hatalarının bağışlanması için duaları  7:24 
Hakkın, batıl üzerinde zaferi hakkında dua 7:90 
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Sabır için dua 7:127 
Allah’ın (c.c.) merhameti ve bağışlaması için dua 7:150,152,156 
Bu dünya ve ahirette iyilik için dua 7:157 
Zalim düşmandan korunmak üzere dua 10:86,87 
Baskıcı düşmanın mahvolması için dua 10:89 
Bir gemi ya da teknede emniyet için dua 11:42 
Bir bineğin sürüşünün veya onda seyahatin emniyeti için dua 43:14,15 
Hz. Yusuf’un (a.s.), salih kimselerden olmak için duası 12:102 
Hz. İbrahim’in (a.s.), kendisi, ailesi ve nesilleri için duası 14:36-42 
Ana-baba için dua 17:25 
Bir yere giriş ve çıkıştaki dua 17:81 
Allah’ın (c.c.) rahmeti ve hidayet göstermesi için dua 18:11 
Hz. Zekeriya’nın (a.s.), Allah’ın (c.c.) razı olduğu kendisine vâris 
bir evlat için duası 19:5-7; 21:90 

Hz. Musa’nın (a.s.), güzel şekilde tebliğ yapabilmek üzere duası 20:26-36 
İlmin artması için dua 20:115 
Hz. Eyyüb’ün (a.s.), eziyetten kurtulmak üzere duası 21:84 
Hz. Yunus’un (a.s.), kusurların sonuçları için duası 21:88 
Allah’ın (c.c.), hak ile hüküm vermesi ve yardımı için dua 21:113 
Hz. Nuh’un (a.s.), kendisini yalanlayanlara karşı duası 23:27 
Hz. Nuh’un (a.s.), gemiden inişteki duası 23:30 
Zalim kavim arasında bulunmamak için dua 23:94,95 
Şeytani yaratıklardan Allah’a (c.c.) sığınmak üzere dua 23:98,99 
Günahların bağışlanması ve Allah’ın (c.c.) merhameti için dua 23:110 
Bağışlanmak ve merhamet edilmek için dua 23:119 
Cehennem azabından uzak olmak için dua 25:66,67 
Hz. İbrahim’in (a.s.), hikmet ihsanı ve salih kimselerden olmak 
için duası 26:84-90 

Hakkın galibiyeti için dua 26:118,119 
Hz. Lût’un (a.s.) kendisinin ve ailesinin zalim kavminin elinden 
kurtuluşu için duası 26:170 

Hz. Süleyman’ın (a.s.), Allah’ın (c.c.) rahmeti ile O’nun salih 
kullarına dahil olmak üzere duası 27:20 

Allah’ın (c.c.) seçtiği kulları üzerine selam olsun diye dua 27:60 
Hz. Musa’nın (a.s.), yaptığının, Allah (c.c.) tarafından örtülmesi ve 
bağışlanması için duası 28:17 

Hz. Musa’nın (a.s.), zalim kavimden kurtulmak için duası 28:22 
Hz. Musa’nın (a.s.), Rabbinden inecek her hayra muhtaç olduğuna 
dair duası 28:25 

Hz. Lût’un (a.s.), fesatçı kavme karşı yardım dilediği duası 29:31 
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Hz. İbrahim’in (a.s.), kendisine salih kimselerden bir vâris vermesi 
için Allah’a (c.c.) duası 37:101 

Hz. Süleyman’ın (a.s.), bağışlanmak üzere ve kendisinden sonra 
kimseye uygun düşmeyecek bir hükümdarlık için duası 38:36 

Bağışlanmak ve Cehennem azabından korunmak için dua 40:8-10 
Allah’ın (c.c.) nimetleri için şükretmek üzere dua 46:16 
Hz. Nuh’un (a.s.), yenilgiye uğramış biri olarak Allah’ın (c.c.) 
yardımı için duası 54:11 

Müminlere karşı kalplerde bir kin kalmaması için dua 59:11 
Hz. İbrahim’in (a.s.) kavminin, kâfirlik edenler için kendilerinin 
bir deneme vesilesi kılınmaması için duaları 60:5,6 

Nurun tamamlanması ve bağışlanmak için dua 66:9 
Firavun’un hanımının, Firavun’dan ve onun kötü amellerinden 
kurtulmak için duası 66:12 

Hz. Nuh’un (a.s.), tüm müminlerin bağışlanması için duası 71:29 
Her türlü şerden korunmak için dua 113:2-6; 114:2-5 
Kur’an’da önceden verilmiş olan İlâhi haberler  
Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) Medine’ye hicreti ve Mekke’ye dönüşü 17:81; 28:86 
Bedir savaşı ve Müslümanlar’ın zaferi 30:6; 79:7 
Ahzab savaşı 38:12; 54:46; 79:8 
Arap kavimlerin İslâm dinini kabul etmeleri 56:4 
Romalılar’ın, İran hükümdarı Kisra’nın ordularına üstün gelmele-
ri, sonra da Müslümanlar’ın onları yenmeleri 30:3,4 

İsrâiloğulları’nın Filistin’i ele geçirmeleri 17:105 
Müslümanlar’ın Filistin’i tekrar ele geçirmeleri 21:106,107 
Ye’cûc ve Me’cûc’un ortaya çıkışları ve ardından meydana gelen 
olaylar 21:97-105 

Süveyş ve Panama kanallarının açılması  55:20,21; 82:4 
Denizlerde dağlar gibi büyük gemilerin seyretmeleri 55:25 
Yahudiler’in aşağılanması 3:113; 7:168 
Ehl-i Kitap’tan olanların İslâm dinini kabul etmeleri 3:200 
Çeşitli ulaşım araçlarının icadı ve gelişimi 16:9; 36:43; 81:5 
Dağlar gibi büyük güçlerin ve devletlerin mahvolmaları 77:11 
Kozmik ışın dalgaları ve nükleer bombalar 44:11; 55:36 
Çeşitli hayvanların bir araya getirildikleri hayvanat bahçelerinin 
kurulması 81:6 

Farklı insanların ve ulusların birbirlerine yaklaşmaları  81:8 
Yasaların hâkim olduğu bir düzenin kurulması 81:9 
Kitapların basılıp, büyük miktarlarda yayınlanması 81:11 
Jeoloji, mineraloji ve astronomi ilimlerinin gelişimi 81:12; 84:5 
Yeni kıtalar ve ülkelerin keşiflerinin gerçekleşmesi 84:4 
Arkeolojik araştırmaların ve buluşların yaygınlaşması 82:5 
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Günahın artması 81:13 
Ateizmin artması 82:7-9; 114:5,6 
İslâm’ın bir zaaf döneminin ardından yeniden yükselişe geçmesi 32.6; 81:19 
Savaşların ve depremlerin gerçekleşmesi 99:2 
Yerkürenin gizlediklerini açığa vurması 99:3 
Ahir zaman alâmetleri 81:3-17 
Yeraltı kaynaklarının yoğun olarak ortaya çıkarılması 84:5 
Allah (c.c.) tarafından Kur’an’ın muhafaza edileceği 15:10 
Hicret sonrası İslâm’ın yayılması 17:81,82 
Dünya savaşları ve ulusların bir araya toplanmaları 18:100 
Nükleer gücün yıkımı 55:32; 111:2 
Kurban  
Allah (c.c.), her ümmete kurban kesme yolunu belirtti 22:35 
Kurban, ancak Allah’ın (c.c.) adı anılarak kesilir 22:35 
Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah’a (c.c.) asla ulaşmaz. 
Ancak onları kesen insanların takvası O’na ulaşır 22:38 

Kureyş  
Kureyş Yemen valisi Ebraha’nın planına rağmen korundu 106:2-5 
Kurtuluş  
Takva sahiplerine kurtuluş sözü 2:3-6; 19:73 
Allah’ın (c.c.) sevgisine sahip kullara kurtuluş vardır 3:32; 89:30,31 
Dua yoluyla kurtuluş 2:187 
Kötülüklerden kurtuluş 8:30 
Doğru yola yönelerek kurtuluş 91:9,10 
Allah’a (c.c.) yönelip, ona boyun eğmek ve af dilemek yoluyla 
kurtuluş 3:136; 39:54-56 

Kurtuluş kalıcıdır 11:109; 18:109; 
95:7 

Kurtuluş için, Allah (c.c.) tarafından indirilenlerin hepsine inan-
mak şarttır 2:5 

Kutsal topraklar (Bkz. mukaddes topraklar)  
Küfür ve kâfirler  
Onlar Allah’ın (c.c.) sözlerini inkâr ederler 2:29 
İnkâr, Allah’ın (c.c.) nimetlerine nankörlük etmektir 16:113 
Kâfirlerin dostları, iyilikten alıkoyan kimselerdir 2:258 
Kâfirlerin boyunlarına çenelerine kadar dayanan demir halkalar 
geçirilir 36:9 

Mekkeli kâfirlerin boş inançları 5:104 
Allah’a (c.c.) karşı yalan uyduranlar, asla başarıya ulaşmazlar 10:70,71 
Kâfirlerin dünyada yaptıkları, ahirette boşa çıkacak ve tamamen 
geçersiz olacak 11:17 
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Kâfirler dünya hayatını ahiretten daha fazla sever ve insanları 
Allah’ın (c.c.) yolundan alıkoyar ve onun eğri olmasını ister 14:4 

Kâfirlere neden melekler indirilmediğinin sebebi 17:96 
Kâfirlerin sonları 68:18-34 
Kâfirler için olan şiddetli azap 83:8 

Lakap takmak  
Müminlerin birbirlerine kötü adlar takması, yasaktır 49:12 
Levh-i Mahfûz  
Kur’an-ı Kerim Levh-i Mahfûz’dadır, yani Kıyamet’e kadar her 
türlü tahriften korunmuş olacaktır 85:23 

Lût (a.s)  
Lût (a.s) da Allah’ın (c.c.) peygamberlerindendi 37:134 
O, diğer peygamberler, İbrahim (a.s.) ve İsmail (a.s.) ile birlikte 
anılır 6:85-87 

O, İbrahim’e (a.s.) inanarak, onunla birlikte hicret etti 21:72; 29:27 
Lût’un (a.s.) kavminin aşırılığı 26:166,167; 29:30 
Lût’un (a.s.) kavmini uyarması 26:166; 27:55,56 
Kavmi, Lût’u (a.s.) tüm âlemlerle alaka kurmaktan men etmişti 15:71 
Kavmi, vazgeçmediği taktirde onun, memleketten sürülüp çıkarı-
lacağını, söyledi 26:168; 27:57 

Kavmi ona, “Doğrulardansan, bize Allah’ın (c.c.) azabını getir,” 
dedi 29:30 

Lût’un (a.s.) duası 29:31 
Lût’un (a.s.) suçlu kavminin başına geleceklerden haberdar olması 29:34,35 
Lût’un (a.s.) karısı dışında tüm ailesi kurtarıldı. Diğerleri ise helâk 
edildiler 

15:59-61; 27:58,59; 
37:135-137 

Elçiler geldiğinde, Lût’un (a.s.) kavmi öfkeyle koşarak yanına 
geldiler 11:79; 15:68 

Ona, ailesi ile birlikte gecenin bir bölümünde çıkıp gitmesi ve 
arkalarına da bakmamaları söylendi 11:82; 15:66 

Lût’un (a.s.) kavminin bulunduğu yerleşime taşlar yağdırıldı 
7:85; 11:83,84; 
15:75; 26:174; 
27:59; 54:35 

Lût’u (a.s.) yalanlamak, tüm peygamberleri yalanlamaktı 54:34 
Kâfirlerin durumu, Nuh (a.s.) ile Lût’un (a.s.) hanımlarının duru-
muna benzer 66:11 

Allah (c.c.), Lût’a (a.s.) hüküm ve bilgi verdi. O, salih kimseler-
dendi 21:75,76 

Mahremiyet  
Evlerde mahremiyet 24:59,60 

L  

M  
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Mallar  
Allah (c.c.) malları insana bir dayanak kıldı 4:6 
Mallar sahtekârlık ve haksızlıkla elde edilmemeli 2:189; 4:30 
Manevi yaratılış  
Manevi yaratılış aynı bedeni yaratılış gibi safha safha gerçekleşir 22:6,7 
Her bir fiziki yaratılış aşamasına karşılık bir manevi yaratılış aşa-
ması bulunur 23:13-18 

Medyen  
Medyen halkı 7:86; 9:70; 11:85 
Mehir  
Evlilikte mehir farzdır 4:25 
Mehrin kararlaştırılmadığı durumlarda, zengin kendi gücüne göre, 
fakirse kendi kudretince hanımlara uygun bir şeyler vermelidir 2:237 

Kadınlar mehirlerini bağışlayabilirler 4:5 
Mekke  
İnsanların yararına kurulan ilk ev, şüphesiz Mekke’deki Ev’dir. 
Bütün âlemlere mübarek kılınmıştır ve hidayet vesilesidir 3:97 

Oraya “Beled-il Emîn” yani emniyetli şehir de denir 95:4 
İbrahim (a.s.), “Yarabbi, burasını emniyetli bir şehir kıl,” diye dua 
etmiştir 2:127; 14:36 

Mekke şehri mübarek kılınmıştır 27:92 
Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) Mekke’ye geri dönüşü ile ilgili önceden 
verilen haber 17:81; 28:86; 90:3 

Mekke’ye geri dönüş için gerekli olan çabalar 2:151 
Mekke’nin emniyeti hakkında önceden verilen haber 28:58 
Mekke’nin geleceği hakkında önceden verilen haber 3:97 
Mekke’nin fethi hakkında önceden verilen haber 13:32 
Melekler  
Melekler, Allah’tan (c.c.) başka hiç kimsenin ibadet edilmeye 
lâyık olmadığına şahitlik ederler 3:19 

En iyi insan, meleklere de inanandır 2:178 
Kim Allah’ın (c.c.) meleklerine inanmazsa, o, doğru yoldan sap-
mış olur 4:137 

Melekler Allah'ın (c.c.) buyruklarına karşı gelmezler 66:7 
Meleklerin cinsiyeti yoktur 37:151 

Meleklerin indirilmesi 6:112,159; 16:34; 
25:22,23 

Melekler ve ruh Allah’ın (c.c.) emri ile inerler 97:5 
Melekler, Allah’ın (c.c.) onlara öğrettiklerinden başka bir bilgiye 
sahip değildir 2:33 

Melekler yetenek ve güç olarak farklılık gösterirler 35:2 
Melekler Allah’ın (c.c.) arşını (hükümdarlığını) taşırlar 69:18 
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Melekler, Peygamber’i (s.a.v.) Allah’ın (c.c.) emri ile korurlardı 13:12 
Melekler her şeyi yazarlar 82:11-13 
Meleklerin görevleri  
Onlar, Allah’ın (c.c.) kelâmını iletmek üzere gönderilirler 22:76 
Onlar, vefat vermekle de görevlidirler 32:12 
Yüce Peygamber’in (s.a.v.) düşmanlarına ceza indirirler 6:159; 96:19 
Onlar müminlere yardım eder ve kendilerine müjdeler verirler 41:31-33 
Onlar Yüce Peygamber’i (s.a.v.) korur ve düşmanlara dehşet ve 
korku salarlar 3:125,126 

Onlar, ancak Allah’ın (c.c.) ibadete lâyık olduğuna şahittirler 3:19 
Onlar, Allah (c.c.) tarafından indirilene de şahittirler 4:167 
Onlar, Rablerini hamd ile tespih ederler 39:76 
Melekler, iman edenler için mağfiret dilerler 40:8, 42:6 
Onlar, Yüce Peygamber (s.a.v.) ve müminler için Allah’tan (c.c.) 
merhamet dilerler 33:44,57 

Onlar, her şeyin kaydını tutarlar 82:11-13 
Allah’ın (c.c.) emri ile onlar inananlara direnme gücü verir 8:13 
Meryem (a.s.)  
Kur’an-ı Kerim’de, onun hayatından gerçek olaylar beyan edil-
mektedir  3:45; 19:17 

Onun ailesi ve doğumu 3:36,37 
Hz. Zekeriya (a.s.) onun bakımını üstlenmişti 3:38 
Ona rızkı Allah (c.c.) Katın’dan ihsan ediliyordu 3:38 
O, namusunu iyi koruyan, Rabbinin kelimelerini ve Kitapları’nı 
doğrulayan ve O’na itaat eden biriydi 21:92; 66:13 

Meryem (a.s.) dosdoğru bir kimseydi 5:76 
Allah (c.c.), onu seçip tertemiz kıldı 3:43 
Allah (c.c.), ona vahiy getiren meleğini gönderdi ve onun karşısına 
mükemmel bir insan şeklinde belirmesini sağladı 19:18 

Mesih  
O da Allah’ın (c.c.) kuludur 4:173 
Mezar  
Hem normal mezar hem de manevî mezar 80:22 
Mezarların açılıp dağıtılacağı zaman ile ilgili önceden verilen 
haber 82:5 

Mezarlardan kaldırılmak, manevi olarak kaldırılmaktır 100:10 
Mısır  
Mısır kralının rüyası 12:44 
Mısır halkına musibetler musallat edilmiştir 7:131-136 
Miraç  
Miraç hadisesi iki defa yaşanmıştır 53:14 
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Miraç hadisesi doğrudur 53:18 
Musa’nın (a.s.) gördüğü keşf  18:61-63 
Hz. Resûlüllah (s.a.v.) keşf yoluyla Mescid-i Haram’dan, çevresi 
bereketli kılınmış Mescid-i Aksa’ya yolculuk etmişti 17:2 

Allah (c.c.), Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) açıkça bir rüya gösterdi 17:61 
Miras  
Mirasın kuralları 4:8,9,12,13,177 
Kişinin malının dağıtımı için vasiyette bulunması 2:181 
Bir vasiyet duyulduktan sonra değiştirilirse, bunun günahı değişti-
renindir 2:182 

Vasiyet edenin taraf tutacağından veya günaha gireceğinden endi-
şe edildiğinde, ilgili taraflar uzlaştırılmalıdır 2:183 

Mirasın dağıtım oranları, Allah (c.c.) tarafından belirlenmiştir 4:12 
Miras dağıtımı sırasında başka yakınlar, öksüzler ve yoksullar 
hazır bulunurlarsa, kendilerine de bir şeyler verilmeli 4:9 

Vârislerin payları 4:12 
Erkekler, hanımlarının vârisleridir 4:13 
Kadınlar, beylerinin vârisleridir 4:13 
Çocuğu ve babası olmayan erkek veya kadının mirası 4:13,177 
Misaller  
Ateş yakan bir kimsenin durumunun misali 2:18 
Yağmurun ve şimşeğin misali 2:20,21 
Sivrisineğin misali 2:27 
Çağırıldıklarında gelecek olan kuşların misali 2:261 
Her başağında yüz tanecik bulunan yedi başağı çıkartan bir tanenin 
misali 2:262 

Üstünde toprak bulunan kayanın misali 2:265 
Yüksek bir yerdeki bahçenin misali 2:266 
Ateşli bir kasırga sonucu yanan bahçenin misali 2:267 
Şeytanların başını döndürerek yeryüzünde şaşkına çevirdiği birinin 
misali 6:72 

Kendisine Allah’ın (c.c.) ayetleri verilmiş kimsenin misali 7:176,177 
Dilini çıkarıp soluyan köpeğin misali 7:177 
Köpüklü suların aktığı selin misali 13:18 
Temiz bir ağacın misali 14:25,26 
Kötü bir ağacın misali 14:27 
Katışıksız ve temiz sütün misali 16:67 
Sarhoşluk veren içeceğin ve güzel rızkın misalleri 16:68 
Arının misali 16:69,70 
Köle olan kimse ile özgür olan kimsenin misalleri 16:76 
Dilsiz ile herkese adaletli olmayı emredenin misalleri 16:77 
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İpliğini sağlam eğirdikten sonra, onu paramparça eden kadının 
misali 16:93 

Emniyet ve huzur içindeyken Allah’ın (c.c.) nimetlerine nankörlük 
eden yerleşimin misali 16:113 

Kibirli ve varlıklı bağ sahibi ile alçakgönüllü ve fakir olanın misal-
leri 18:33-45 

Dünya hayatının değersizliğinin misali 18:46 
Allah’a (c.c.) şirk koşan bir kimsenin misali 22:32 
Allah’tan (c.c.) başka çağrılanların çaresizliklerinin misali 22:74 
Göklerin ver yerin nurunun misali 24:36 
Kurak bir çöldeki serabın misali 24:40 
Derin bir denizin içindeki karanlıkların misali 24:41 
Örümceğin misali 29:42 
Bir kimse ile onun sağ elinin sahip olduğu kimsenin, ona verilen 
mala eşit ortak olamayacaklarının misali 30:29 

Birkaç sahibi bulunan kölenin misali 39:30 
Kitap taşıyan eşeğin misali 62:6 
Kibirli bahçe sahiplerinin misali 68:18-34 
Mubahale  
Yahudiler’e mubahale için çağrı 62:7 
Hıristiyanlar’a mubahale için çağrı 3:62 
Muhammed-i Mustafa (s.a.v.)  
O, pak resûl ve hadi-yi kâmildir, yani en güzel vasıflara sahiptir 20:2 

Kur’an-ı Kerim’de ismen bahsedilmiştir 3:145; 33:41; 47:3; 
48:30 

Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed-i Mustafa’ya (s.a.v.) vahiy edildi 15:88; 16:45; 
26:193-196; 47:3 

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Musa’ya (a.s.) benzerliği 73:16 
Kendisi hakkında hem Tevrat’ta hem de İncil’de haber verilmiştir 7:158; 46:11,13 
Allah (c.c.), geçmiş bütün peygamberlere vahyettiği gibi ona da 
vahyetti 4:164; 42:4 

Peygamberler arasında ilki değildi 46:10 
Onun Yüce Allah’a yaklaşması yani miracı 53:9 
O, peygamberlerin mührüdür 33:41 
O, seyyid yani önderdi 36:2 
Ona biat edenler, Allah’a (c.c.) biat etmiş olurlar 48:11 
Ona itaat edenler, Allah’a (c.c.) itaat etmiş olurlar 4:81 
Allah (c.c.) onu âlemlere, rahmet olarak gönderdi 21:108 
O, Allah’ın (c.c.) peygamberlerindendir 36:4 
O, tüm insanlığa peygamber olarak geldi 4:80; 7:159; 34:29 
Onun şahsında gerçekleşen İbrahim’in (a.s.) duası 2:130 
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Allah (c.c.) bütün peygamberlerden, Hz. Muhammed (s.a.v.) gel-
diğinde ona mutlaka inanmaları hakkında, sağlam bir söz aldı 3:82 

Allah’ın (c.c.) onu insanların saldırılarından koruyacağına dair 
sözü 5:68 

Allah (c.c.), onun dostu idi. Melekleri de, O’nun emriyle onu 
korudular 13:12; 66:5 

O, inanmayanlar için dertlenip üzülürdü 18:7; 26:4 
O, her bakımdan en yüce ahlâk üzerindeydi 68:5 
O, Allah (c.c.) tarafından aydınlatan bir güneş olarak gönderildi 33:47 
Resûlüllah’a (s.a.v.) uyanları, Allah da sevecek ve günahlarını da 
affedecek 3:32 

Ona itaat edenler, Allah’ın (c.c.) nimetlendirdiği yüksek manevi 
mertebelere ulaşabilirler 4:70 

Onun okuma ve yazması yoktu 29:49 
O, peygamberlerin arasının kesildiği bir dönemin sonrasında geldi 5:20 
O, aralarında bulunduğu müddetçe, Allah (c.c.) Mekkeli müşrikleri 
azaba uğratacak değildi 8:34 

İsrâ hadisesi 17:2 
Resûlüllah’ın (s.a.v.) miracı 53:9-14 
Allah’ın (c.c.) melekleri ona dua ederler 33:44,57 
Müminlere ona salavat getirmeleri ve selam göndermeleri buyrul-
du  33:57 

Müminlerin anlaşmazlıklarında, onu hakem kılmaları belirtilmiştir 4:66 
Manevi ölülere, Peygamber (s.a.v.) sizi diriltmek için çağırdığın-
da, sesine kulak verin, diye buyrulmuştur 8:25 

Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) temel görevleri 2:130; 62:2,3 
Onun eşleri, müminlerin analarıdır 33:7 
Allah’ın Peygamberi’ni (s.a.v.) üzenlere acı bir azap mukadderdir 9:61; 33:58 
Ona, müminlere karşı merhamet ve sevgi kanatlarını indirmesi, 
buyruldu 26:216 

Onun ümmeti ile ilgili endişeleri 3:160; 9:128 
Onu namazdan alıkoyan düşmanları 96:10,11 
Kâfirler onu öldürmek üzere düzen kurdular 8:31 
Onun Medine’ye hicreti 9:40 
Ona Kur’an’ı farz kılan Allah’ın (c.c.), kendisini Mekke’ye mutla-
ka geri getireceğine dair sözü 28:86 

Münafıkların sadakalar konusunda onu suçlamaları 9:58 
Bazı münafıklar Peygamber’i üzüp ona, tepeden tırnağa bir kulak-
sın, dediler 9:61 

O, gaybın bilgisine sahip değildi 6:51 

O, kimseden bir karşılık istemedi 6:91; 12:105; 23:73; 
25:58 

O, ancak bir kimsenin kendi isteğiyle Rabbine doğru giden yolu 
seçmesini istedi 25:58 
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Kendisine ölüm saati gelinceye kadar Rabbine ibadet etmesi buy-
ruldu 15:100 

Ona, Rabbi tarafından indirilen kelâmı herkese iletmesi, buyruldu 5:68 
Kâfirlerin Yüce Peygamber’i (s.a.v.) delilikle suçlamaları 68:3-7 
Kendisinden önceki peygamberlere söylenenlerden başkası, ona 
söylenmedi 41:44 

Kâfirler ona, neden Allah (c.c.) bizimle doğrudan konuşmuyor, 
diye sordular 2:119 

Kâfirler ona, neden kendilerine Allah’ın (c.c.) bir ayeti veya muci-
zesi gelmediğini, sordular 2:219: 6:38; 7:204 

Kâfirlerin, başka bir adam Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) Kur’an’ı öğre-
tiyor, diye suçlamaları 16:104 

Kâfirlerin, ona hazine indirilseydi yahut kendisiyle birlikte melek-
ler gelseydi, ya da bir bahçesi olsaydı, diye itirazları 11:13; 25:9 

Hz. Muhammed’den (s.a.v.) talep edilen mucizeler 17:91-94 
Ona, kendisini yalanlayan ve eziyet edenlere rağmen, sabır gös-
termesi buyruldu 

6:35,36; 15:98,99; 
27:71; 36:77 

Kendisine her an hazır durumda olması, buyruldu 74:2 
Onun, İslâm inancının yayılmasındaki zaferi 110:3 
Ona, İslâm’ın zaferi için, Rabbini hamd ile tespih etmesi ve 
O’ndan bağışlanmayı dilemesi, buyruldu 110:4 

Resûlüllah (s.a.v.) ve ümmetine, içinden ırmaklar akan bahçeler-
den daha iyilerinin ve çok yüce sarayların verileceği ile ilgili, 
önceden verilen haber 

25:11 

Allah’ın (c.c.)Yüce Resûlüllah’a (s.a.v.) buyrukları, onun ümmeti 
için de geçerlidir 

10:95; 17:24,25; 
30:39; 65:2 

Kendisinden sonra onu doğrulayan bir şahidinin geleceğine dair, 
önceden verilen haber 11:18 

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğunun delili: Peygamberliği 
öncesindeki pak yaşamı 10:17 

O, Ümmî Nebî’dir ve mesajı evrenseldir  7:159; 10:58; 22:50; 
34:29 

O, insanlar için yüce bir örnektir 33:22 
Ona, Allah (c.c.) çok büyük bir bolluk ihsan etmiştir 108:2 
Muhammed-i Mustafa’nın (s.a.v.) ashabı (Bkz. Ashab-ı 
Kiramr.a.)  
Muhammed-i Mustafa’nın (s.a.v.) hanımları  
Onlar müminlerin anneleridir 33:7 
Resûlüllah’tan (s.a.v.) sonra onun hanımlarıyla evlenmek, asla caiz 
değildir 33:54 

Onların mertebe ve davranışları 33:31-34 
Onlar dünya hayatı ile ahiret evi arasında tercih yapmaya çağrıldı-
lar 33:29-30 

Resûlüllah (s.a.v.) hanımlarından birine gizli bir söz söylemişti, 
ama o bunu başkasına bildirmişti 66:4 

Münafıkların Hz. Ayşe’ye (r.a.) iftirası 24:12 
Hz. Ayşe’nin (r.a.), yapılan suçlamadan temize çıkması 24:17 
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Resûlüllah’ın (c.c.), Hz. Zeynep (r.a.) ile evlenmesi Allah’ın (c.c.) 
buyruğudur  33:38 

Muhtaçlar  
Muhtaç ve düşkünlerin ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğu 51:20; 90:15-17 
Muhtaç olanı gözetmeyenin durumu 107:4-8 
Mukaddes topraklar  
Mukaddes topraklara girin (Örn. Filistin) 5:22 
Hz. Musa’ya (a.s.) isyan ettikleri için, İsrâiloğulları’na mukaddes 
topraklar kırk yıl haram kılındı 5:27 

Ahir zamanda Yahudiler mukaddes topraklarda bir araya getirile-
cekler 17:105 

Sonunda vadedilen topraklara, Allah’ın (c.c.) salih kulları vâris 
olacaklar 21:106-113 

Musa (a.s.)  
Kur’an, Musa (a.s.) ile ilgili gerçek olayları anlatmıştır 19:52 
Musa’nın (a.s.) gelişi, zayıf düşürülen İsrâiloğulları’nı memlekette 
güçlü kılmak, onları önder yapmak ve kendilerini bütün nimetlere 
vâris kılmak içindi 

28:6,7 

Musa’nın (a.s.) doğumu ve annesi tarafından Allah’ın (c.c.) emri 
ile nehre salıverilmesi 20:40; 28:8 

Firavun ailesinden bir kadın,  Musa’yı (a.s.) nehirde bulup, aldı 28:9,10 
Allah (c.c.), Musa’ya süt emzirenleri haram kıldı ve böylece o, 
annesi ile tekrar bir araya getirildi 20:41; 28:13 

Yetişkinlik çağına erince, Allah (c.c.) ona hikmet ve ilim bağışladı 28:15 
Musa (a.s.), düşman birine bir yumruk attı ve onun işini bitirdi 20:41; 28:16 
Musa (a.s.), pişman oldu ve bağışlanmayı diledi 28:16,17 
Firavun’un ileri gelenlerinin, Musa’yı (a.s.) öldürmek için birbirle-
rine danıştıkları, ona haber verildi 28:21 

Musa (a.s.), birkaç yıl Medyen halkı arasında kaldı 20:41; 28:23 
Medyen suyunda, hayvanlarına su vermek isteyen iki kadına yar-
dım etti 28:24,25 

Medyen‘de sekiz sene kalıp, ailesine hizmet etmek şartıyla Hz. 
Şuayb’ın (a.s.) kızlarından biri ile evlenmesi ona teklif edildi 28:28 

Ailesi ile birlikte Medyen’den döndü 28:30 
Dağın yakınında bir ateş gördü 20:11; 27:8; 28:30 
Allah’ın (c.c.) emri ile değneğini yere attığında, o da kendisine bir 
yılan gibi göründü 

7:108; 20:21,22; 
27:11; 28:32 

Eli kendisine bembeyaz ve hastalıksız olarak göründü 7:109; 20:28; 28:33 

O, Allah’ın (c.c.) izniyle Firavun’a dokuz mucize gösterdi 7:134; 17:102; 
27:13 

Kardeşi Harun’un kendisine yardımcı kılınması için dua etti 20:30-36; 26:14; 
28:35 

Allah (c.c.) Harun (a.s.) ile birlikte onu Firavun’a gönderdi 20:43-45; 26:16-18 
Musa (a.s.) ve Harun (a.s.) birlikte Firavun’a Allah’ın (c.c.) mesa-
jını ilettiler 

7:105,106; 10:76-
79; 17:102,103 
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Musa’nın (a.s.) Firavun ile tartışması 20:50-53; 26:19-34 
Firavun, ondan bir mucize göstermesini istedi 7:107; 26:32 
Musa (a.s.) Firavun’a mucizelerini gösterdi 7:108,109; 79:21 
Firavun Musa’ya (a.s.) meydan okumak üzere sihirbazlarını çağır-
dı 

7:112-117; 20:66; 
28:37-41 

Firavun’un sihirbazlarının sergiledikleri sihirin gerçeği 7:117,118 
Sihirbazlar secdeye düşürüldüler ve Musa ile Harun’un Rabbi olan 
âlemlerin Rabbi’ne inandık, dediler 

7:121-123; 20:71; 
26:47-49 

Firavun Musa’yı (a.s.) öldürmeye kararlıydı ve o da bundan ha-
berdardı 40:27,28 

Firavun’un kavmine verilen ceza 7:131-134 
Firavun’un kavmi Musa’ya (a.s.), eğer bu azabı üzerimizden kaldı-
rırsan, sana mutlaka inanır ve İsrâiloğulları’nı seninle beraber 
yollarız, dediler 

7:135; 43:49-51 

Kavminin az sayıda gencinden başka kimse Musa’ya (a.s.) inan-
madı 10:84 

Musa (a.s.) ile kardeşine, “Kavminiz için Mısır’da evler hazırla-
yın. Evlerinizi de Kıble’ye doğru yapın, diye vahyedildi 10:88 

Musa (a.s.) Rabbine, Firavun ve kavmini mahvet ve kalplerine ağır 
bir sıkıntı indir, diye dua etti 10:89 

Allah (c.c.) Musa’ya (a.s.), İsrâiloğulları’nı alıp Mısır’dan çıkması 
için, vahyetti 26:53; 44:24 

Firavun onları takip etti ve denizde boğuldu 2:51; 10:91-93; 
44:24-30 

Allah (c.c.), İsrâiloğulları’nı denizin öbür tarafına geçirdi 2:51; 10:91 
İsrâiloğulları Allah’ın (c.c.) lütfu ile deniz yarılınca, kum tepeleri 
üzerinden yürüyerek denizi geçtiler 2:51; 44:25 

Firavun boğulacağını anlayınca, o güçlü Allah’tan (c.c.) başka hiç 
bir İlâhın olmadığına inanıyorum, dedi 10:91 

Allah (c.c.), Musa’ya (a.s.) Tûr dağına gitmesi için kırk gece 
vadetti 2:52; 7:143 

Musa (a.s.)Tûr dağında bir keşf gördü 20:10,11 
Musa (a.s.) Rabbinden Kendisini göstermesini, diledi 7:144 
Allah (c.c.), onunla konuştu ve levhaları almasını sağladı 7:145,146 
Musa (a.s.) kavmine çok öfkeli ve üzüntülü olarak döndü ve 
Sâmirî’yi suçladı 7:151; 20:96-98 

Musa (a.s.), kavminden yetmiş adamı Allah’ın (c.c.) belirttiği 
vakitte ve Tûr dağında, O’nun belirlediği yere götürmek üzere 
seçti 

7:156,172 

Allah’ın (c.c.), İsrâiloğulları’na yazdığı mukaddes toprağa, onların 
girmesi için buyruğu, onların bunu reddetmesi ve uğratıldıkları 
ceza 

5:22-27 

Musa (a.s.) kavmine, “Allah (c.c.) bir inek kesmenizi buyuruyor,” 
dedi 2:68 

Musa ‘nın (a.s.) keşfi ve Hz. Resûlüllah (s.a.v.) ile karşılaşması 18:61-83 
Musa’ya (a.s.) yapılan haksız suçlama 33:70 
Hz. Musa’nın (a.s.) levhaları  
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Hükümler yazılı bu levhalarda, her türlü nasihat ve o çağ için 
gerekli her çeşit talimatın detayları bulunmaktaydı 7:146 

Hz. Musa (a.s.) kavmine kızdığında onları yere bıraktı 7:151 
Mükâfat ve ceza günü  
Mükâfat ve ceza günü nedir? 51:13-15; 82:18-20 
Müminler  

Müminlerin nitelikleri 

2:4-6,166,286; 8:3-
5,75,76; 9:124; 
24:52,53,63; 31:5,6; 
32:16,17; 42:24; 
58:23 

Müminler basiret üzerindedir 12:109 

Allah (c.c.) müminlerin dostudur 2:258; 3:69; 8:20; 
47:12 

Allah (c.c.), müminleri mutlaka hep savunur 22:39; 30:48 
Müminler Allah (c.c.) Katında çok yüce dereceye sahiptirler 9:20; 20:76; 58:12 
Müminlere, Allah  (c.c.) tarafından büyük bir lütuf vardır 33:48 
Allah (c.c.) müminleri karanlıklardan aydınlığa çıkarır 2:258 
Müminlere ne geleceğin korkusu, ne de geçmişin üzüntüsü olacak-
tır 5:70; 6:49 

Müminler için Allah (c.c.) hidayeti hep arttırır 47:18 
Müminler için en büyük başarı Allah’ın (c.c.) rızasını elde etmek-
tir 9:72 

Muratlarına eren müminlerin durumu 23:2-12 
Müminken iyi işler yapan kimsenin çabası göz ardı edilmeyecektir 21:95 
Allah (c.c.), müminler için ebediyen kalacakları Cennetler 
vadetmiştir 9:72 

Müminlere mutluluk bahşedilecektir 30:16 
Müminlere Rablerinin Katında mağfiret ve iyi rızık vardır 8:5,75 
Allah (c.c.), müminlere çok şerefli mükâfat vadetmiştir 4:147; 17:10 
Müminlere hiç tükenmeyen bir mükâfat mukadderdir 41:9; 84:26; 95:7 
Müminler hayırlı işlerde acele ederler ve iyilikte öne geçerler 23:62 
Münafıklar  
Münafıklar muhacirleri, ensâr ve Yüce Resûlüllah’a (s.a.v.) karşı 
kışkırttılar 63:8,9 

Münafıklar Yüce Peygamberi (s.a.v.) suçlar ve üzerler 9:50,58,61 
Münafıklar, Ehl-i Kitap’tan kâfir olan kardeşlerini kışkırtırlar 59:12 
Onlara bir korku haberi gelince, onu yayıp Müslümanlar’ı korkut-
maya çalışırlar 4:84 

Onların kalplerinde hastalık vardır 2:11 
Fesat çıkaranlar, ancak münafıklardır 2:13 
Münafıkların ileri gelenleri, şeytandır 2:15 
Münafıkların gerçek yüzü 2:15 



İNDEKS ( M ) 
 

63 

Münafıklar inkâr ettikleri halde inanıyor gibi davranırlar. Allah 
(c.c.) onları karanlıklar içinde, hiçbir şeyi göremez halde bıraktı 2:18 

Münafıkların ikiyüzlülüğü 4:73,74 
Münafıklar ibadetle gaflet arasında bocalayıp dururlar 4:144 
Münafıklara acı bir azap vardır 4:139 
Onlar müminleri bırakıp kâfirleri dost edinirler 4:140 
Müslümanlar  
Onların hedefi hayırlı işlerde birbirleri ile yarışmaktır 2:149 
Onlara savaşmaları farz kılınmıştı 2:217 
Onlar, insanların yararı için meydana getirilen en iyi ümmettir 3.111 
Onlar için, hürmetli ayda savaşmak büyük bir günahtır ancak 
saldırı halinde kendilerini savunabilirler 2:218 

Onlara, kâfirlerden tam olarak sakınmaları buyrulmuştur 3:29 
Müslümanlık  
Müslüman adı, onlar Allah’a (c.c.) tam olarak teslim olanlar ve 
ancak O’nun yoluna uyanlar oldukları için verilmiştir 2:113; 6:154,163 

Kur’an’da ve daha önceki Kitaplar’da, adlarını Müslüman olarak 
koyan, Allah’tır (c.c.) 22:79 

İslâm dininin temel prensipleri 2:4,5 
İnsanlar için, Allah (c.c.) tarafından tamamlanmış bir dindir 5:4 
İslâm’dan başka bir din kabul edilmeyecek 3:86 
Allah’ın (c.c.) Katında din, Mülümanlıktır 3:20 

Dinde zorlama caiz değildir 2:257; 18:30; 25:58; 
28:57 

Müslümanlığınızı başa kakmayın 49:18 
İtaati benimseyenler yani Müslümanlar, doğru yolu bulurlar 3:21; 72:15 
Başka hiçbir din, İslâm’dan iyi değildir 4:126 
İslâm kolaylık dinidir 2:186; 5:7; 22:79 
İslâm dini, tutunulacak sağlam bir kulp gibidir 31:23 
Kişi nimet verilenlerin yoluna, İslâm dinini benimseyerek katılır 1:6,7; 4:70 
Müslümanlık, temiz bir ağaç gibidir. Kökü sapasağlamdır ve dalla-
rı gökyüzündedir. 14:25 

İslâm dini insanlar arasında ayrıcalık tanımaz 49:14 
Müslümanlık düşman bir topluluk bile söz konusu olsa, adaleti 
tavsiye eder 5:9 

Allah (c.c.), Müslümanlık uğruna sizinle savaşmayanlara ve sizi 
evlerinizden çıkarmamış olanlara iyilikte bulunmanızı ve adaletli 
davranmanızı,  buyurur 

60:9 

Müslümanlık, iyiliği tavsiye eder 4:37 
İslâm, Nuh (a.s.), İbrahim (a.s.), Musa (a.s.) ve İsa’ya (a.s.) da 
emredilenlerle aynıdır 42:14 

İslâm’ın zaferi hakkında önceden bildirilen haber 13:42 
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İslâm’ın ilk üç asırdaki yükselişinden sonra, on asır boyunca zaafa 
uğrayacağı hakkında önceden verilen haber 32:6 

İslâm, Allah’ın (c.c.) tüm peygamberlerine imanı gerektirir 2:137 
Müminlere bütün dikkatlerini din üzerinde tutmaları emredilmiştir 30:31 

Namaz (Bkz. ibadet)  
Nebi (Bkz. peygamberler)  
Nuh (a.s.)  
Onun başından geçenlerde, Hz. Resûlüllah (s.a.v.) hakkında önce-
den verilen haber 11:50 

O, Allah (c.c.) tarafından gönderilmiş bir peygamberdir 3:34 

Kavmine nasihatleri 
7:60; 10:72; 
11:26,27; 23:24; 
71:2-21 

Kavmi onu yalanladı 7:65; 10:74; 11:28; 
23:25; 54:10 

Kavmi, onun kendilerini korkuttuğu azabı getirmesini istedi 11:33 
O, Allah’ın (c.c.) emrine göre gemiyi yaptı. Kavmi ise onunla alay 
etti 11:38,39 

Allah’ın (c.c.) emrine göre pınarlar fışkırıp azap gelince, O Nuh’a, 
gemisine her çeşit hayvandan erkek ve dişi olarak ikişer tane bin-
dirmesini, bildirdi 

11:41,42; 23:28 

Birlikte gemiye binmek istemeyen oğlu, suda boğuldu 11:43,44 
Gemi tamamen dolu idi 26:120 
Oğlu hakkında Allah’a (c.c.) niyaz etti 11:46,47 
Su çekilince, Nuh’un (a.s.) gemisi Cudi dağı üzerinde durdu 11:45 
Nuh’un (a.s.) hadisesi, insanlar için büyük bir alâmettir 54:16 
Nuh’un (a.s.) soyuna Allah (c.c.) peygamberlik ve Kitap ihsan etti 57:27 
Nuh’un (a.s.) yalanlanması, tüm peygamberlerin yalanlanması 
demektir 26:106 

On iki ay (Bkz. aylar)  
Ormanlarda yaşayanlar  
Onlar peygamberlerini yalanladıkları için, Allah’ın (c.c.) onlara 
azapla ilgili uyarısı gerçekleşti 50:15 

Oruç (Bkz. ibadet)  

Ödül ve ceza  
Ödül ve cezanın temeli 4:41,79,80; 6:161 
Ölülerin kaldırılışı (Bkz. yeniden kaldırılış  

N  

O  
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Öksüzler (Bkz. yetim ve öksüzler)  
Ölüler  

Ölüler için dünya hayatına dönüş yoktur 
2:29; 21:96; 
23:100,101; 
39:59,60 

Manevi ölüler Allah (c.c.) ve Peygamberi’nin (s.a.v.) çağrısı ile 
diriltilirler 8:25,43 

Ölüm  
Ölüm dünya hayatını terk etmek demektir 19:24 
Ölüm acı ve azap demektir 14:18 
Ölüm uyku demektir 39:43 
Hiç kimse Allah’ın (c.c.) emri olmadan ölemez 3:146 
Her can ölümü tadacaktır 3:186; 21:36; 29:58 
Bu dünyada ebedi bir hayat yoktur 21:35,36 

Ölümden sonra dünya hayatına dönüş yoktur 21:96; 23:100,101; 
39:43 

İnsan için iki kez ölüm vardır 40:12 
Ölüm bazı durumlarda mahvolmak demektir 2:57 
Ölüm kavimlerin yıkılışı da demektir 29:21 
Ölüyken diriltilmek 6:123;  75:38-41 
Manevi ölüm 6:37 
Ölümden sonraki hayat  
Ölümden sonraki hayat için verilen söz 2:29; 53:48 
Ölümden sonraki hayatın gerekliliği 10:5 
Ahiret hayatı gerçek hayattır ve kalıcıdır 29:65;  
Ahiret hayatı, dünya hayatından daha hayırlıdır 4:78; 12:110; 17:22 
Ahiret hayatından müminlere merhamet, kâfirlere ise azap vardır 58:21-23 
Her insanın yaptıkları ahiret günü dikkate alınacak 18:50; 20:16 
İman edenler ahirette mükâfatlandırılacaklar 2:26 
Mü’min iken ahireti arzu eden ve onun için çaba gösteren, Allah 
(c.c.) tarafından takdir edilecek 17:20 

Müminler ahirette Allah ‘ı (c.c.) görecekler 75:24 
Ahiret azabı çok büyük olacak 39:27 
Ahirete inanmayanlara acı bir azap hazırlanmaktadır 17:11 

Kâfirlerin ahiret hayatını reddetmelerinin sağlam dayanağı yoktur 6:30,31; 16:39; 
17:50-52; 36:79-82 

Örnekler (Bkz. misaller)  

Parlak alev  

P  
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Kim, İlâhî Vahyin bir sözünü dinleyip çalarsa, onun peşine parlak 
bir alev düşer 15:19; 37:11; 72:10 

Peygamberler  
Peygamberlere, sihirbaz veya deli muamelesi yapılmıştır 51:53 

Bir peygamberi inkâr etmek, tüm peygamberleri inkâr etmektir 
4:151; 
26:106,124,142,161
,177 

Peygamberler ümmetlerine şahitlik edecekler 4:42; 16:85,90; 
33:46 

Allah (c.c.), sadece O’nun bildiği bazı gaybi bilgileri peygamber-
lerine bildirir 3:180; 72:27,28 

Peygamberler masum, şahsi heveslerden uzak ve her günahtan 
korunmuşlardır 6:163; 53:4,5 

Resûl ve nebi eşanlamlıdır ve Allah’ın (c.c.) peygamberlerine 
işaret eder  19:52-55 

Allah’ın (c.c.) peygamberleri göndermesinin gayesi 20:135; 28:48 
Her kavime, bir peygamber gönderilmiştir 10:48; 13:8; 16:37 
Allah (c.c.) bazı peygamberlerini diğerlerinden daha üstün kıldı 2:254; 17:56 
İki tür peygamber vardır. Şeriat getirenler ve kendilerinden önce 
gelen şeriata tabi olanlar 2:254; 5:45; 36:15 

Kur’an-ı Kerim’de Allah (c.c.), bazı peygamberlerden haber verip, 
bazılarını ise bildirmemiştir 4:165; 40:79 

Her peygambere karşı bazı itirazlarda bulunulmuştur 41:44; 51:53,54 
Peygamberler, Allah’a  (c.c.) tam manasıyla itaat ederler 10:73 
Allah (c.c.), yalnız erkekleri peygamberler olarak göndermiştir 12:110 
Allah (c.c.), peygamberliği kime vereceğini en iyi bilir 6.125; 16:3 
Peygamberlerin gayesi insanları tertemiz kılmak ve onlara Rable-
rine giden yolu göstermektir 79:18-20 

Peygamberler emanete kesinlikle hıyanet etmezler 3:162 
Peygamberler, Allah’ın (c.c.) söylediklerinden fazla tek kelime 
söylemezler ve O’nun buyruklarına göre hareket ederler 21:28 

Eğer peygamber, kimi sözleri yalan olarak Allah’a (c.c.) isnat 
ederse O, da onu mutlaka sağ elinden yakalar ve şah damarını 
keser 

69:45-48 

Peygamberler, müminlerin bölünmeden sımsıkı sarılmaları gere-
ken Allah’ın (c.c.) ipleridir 3:104; 6:160; 8:47 

İnkârcılar, düşmanlıklarından peygamberleri hor görüp, onlar ile 
alay ederler 

6:113; 21:42; 25:32; 
36:8,31; 43:8 

Allah (c.c.) peygamberlere ve beraberindekilere mutlaka yardım 
eder 2:215 

Peygamber bir şey arzu ettiğinde, şeytan onun arzusu karşısında 
güçlükler çıkartır ancak Allah (c.c.), şeytanın karıştırdıklarını 
daima uzaklaştırır 

22:53 

Peygamberler başkası adına hareket etmek üzere, hâşâ rüşvet 
almakla suçlanırlar 26:154 

Peygamberler yalancılıkla suçlanırlar 3:185; 34:46 
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Allah (c.c.), peygamberlerine bu dünya hayatında da, ahiret haya-
tında da yardım edecektir 37:172,173; 40:52 

Peygamberler de normal insanlar gibidirler 14:12; 18:111; 
19:59; 21:8,9 

Peygamberlerin de eşleri ve çocukları olur 13:39 
Peygamberler de yemek yerler 21:9; 25:8,21 
Peygamberler, sadece Allah’tan (c.c.) korkarlar  33:40 
Allah (c.c.), peygamberlerine onların kendi dillerinde vahyeder 14:5 
Peygamberin görevi yalnızca Allah’ın (c.c.) kelâmını ulaştırmaktır 5:100; 33:40 
Allah (c.c.), peygamberleri ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönde-
rir 6:49 

Peygamberler, insanlardan bir karşılık istemezler 11:30,52 
Peygamberler ve beraberindekiler sonunda daima galip gelirler 40:52; 58:22 
Düşmanları peygamberleri daima öldürmek isterler 2:62; 3:113; 4:156 
Allah (c.c.), bazı peygamberlere hakkı ihtiva eden Kitap 
vahyetmiştir 2:214 

Tüm peygamberlerin ortak görevi insanlara Allah’ın (c.c.) birliğini 
öğretmektir 23:53 

Peygamberler ve müminlerin sıkıntılarla sınanmalarının gayesi 2:156,215 
İnkârcılar peygamberlerden saçma isteklerde bulunurlar 2:119 
Peygamber’e savaş açanlar  
Peygamber’e savaş açanların cezası 5:34 
Putlara tapmak  
Putlara tapanlar, “Biz onlara, ancak bizi Allah’a (c.c.) yaklaştıra-
rak, yüce bir mertebeye ulaştırsınlar, diye tapıyoruz,” derler 39:4 

Hz. Nuh’un (a.s.) kavmi, Vedd, Suvâ, Yegûs, Ye’ûk ve Nesr gibi 
birçok putlara taparlardı 71:24 

Hz. Nuh (a.s.), kavmini birçok kez Allah’ın (c.c.) birliğine çağırdı 71:8,9 
Hz. Hûd’un (a.s.) kavmi de putperestti 11:54 
Hz. İbrahim’in (a.s.) kavmi de putperestti 26:72 
Lât, Uzzâ ve Menât adlı putlara tapılması hakkında 53:20-24 
Putlar bir araya gelseler, tek bir sinek bile yaratamazlar 21:23 
Allah (c.c.) her millete Kendisi’ne ibadet etmeleri ve putlardan 
uzak durmaları için birer peygamber gönderdi 16:37 

Hz. İbrahim’in (a.s.) Allah’ın (c.c.) kendisini ve oğullarını putlar-
dan uzak tutması için duası 14:36 

Rahman olan Allah’ın (c.c.) kulları  
Onlar, yeryüzünde alçak gönüllü ve ağırbaşlı yürürler 25:64 
Kendilerine kötü söz söyleyen cahillerin selâmeti için, dua ederler 25:64 
Onlar, gecelerini Rablerine secde ederek ve ayakta durarak geçirir-
ler 25:65 

R  
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Onlar, azabın kendilerinden uzaklaştırılması için, Allah’a (c.c.) 
yalvarırlar 25:66 

Onlar, harcadıklarında savurganlık ve cimrilik göstermez, ancak 
orta yolu benimserler 25:68 

Onlar, Allah’a (c.c.) şirk koşmazlar, yasal hak dışında kimseyi 
öldürmezler ve zina etmezler 25:69 

Onlar, yalan yere şahitlik etmezler 25:73 
Onların çabalarının mükâfatı 25:76,77 
Resûl (Bkz. peygamberler)  
Resûlüllah (Bkz. Muhammed-i Mustafas.a.v.)  
Resûlüllah’ın ashabı (Bkz. Ashab-ı Kiramr.a.)  
Resûlüllah’ın hanımları (Bkz.Muhammed-i Mustafa’nıns.a.v. 
hanımları)  
Ruh  
Ruh, Allah’ın (c.c.) emriyle var edilmiştir 17:86 
Ruhun kurtuluşu, takvanın artması ile olur 91:10 
Ruh, Allah’ın (c.c.) rahmetine işaret eder 4:172 
Ruh, melek anlamındadır 19:18 
Ruh-ul Emin 26:194 
Huzura kavuşmuş ruh (Nefs-ul Mutmeinneh) 89:28-31 
Ayıplayan ruh (Nefs-il Levvameh) 75:3 

Allah (c.c.) insana Ruhu’nu üfler, böylece o vahiy almaya başlar 15:30; 21:92; 32:10; 
38:73 

Ruhbaniyet  
Ruhbaniyet Allah (c.c.) tarafından farz kılınmamıştır 57:28 
Ruh-ül Kudüs  
Meryem oğlu İsa’ya (a.s.), Allah (c.c.) Ruh-ül Kudüs ile güç verdi 2:88; 2:254 
İtaat edenlere hidayet ve müjde olması için, Ruh-ül Kudüs Allah 
(c.c.) tarafından hak ile indirilmiştir 16:103 

Sabır ve sebat  
Müminlere, sabır ve dua ile Allah’ın (c.c.) yardımını dilemeleri, 
buyruldu 2:154 

Allah (c.c.) sabredenler ile beraberdir 2:154 
Allah (c.c.), insanı biraz korku ve açlık, bir de mal, can ve meyve-
lerin eksikliğiyle sınar. Ey Peygamber, sabredenlere müjde ver 2:156 

Gerçekten sebat edenlerin durumu 2:157 
Sadaka  
Sadakaların karşılığı 2:262,266 
Ardından başa kakmak, gösteriş yapmak ve gönül incitmek sada-
kaları geçersiz kılar 2:263-265 
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Güzel ve tatlı söz söylemek ve kusuru bağışlamak, ardından eziyet 
gelen bir sadakadan daha hayırlıdır 2:264 

Kendinizin harcadığınız, ancak göz yummadıkça almayacağınız 
bayağı şeyleri bilerek sadaka vermeyin 2:268 

Sadakaları gizlice vermeniz daha hayırlıdır 2:272 
Gece gündüz, açıkça ve gizlice mallarını Allah (c.c.) yolunda 
harcayanların mükâfatları Allah Katında saklıdır 2:275 

Safâ ve Merve  
Safâ ve Merve Allah’ın (c.c.) alâmetleridir 2:159 
Salih (a.s.)  
O, Semûd kavmine peygamber olarak gönderildi 7:74; 11:62; 27:46 
Onun kavminin bir adı Ashab-ül hicr’dir 15:81 
O, kavmine Allah’tan (c.c.) bağışlanmayı dilemelerini bildirdi 11:62 
Onun memleketinde karışıklık çıkartan ve ıslah etmeye çabalama-
yan dokuz kişi vardı 27:49 

Onu öldürmek üzere yapılan plan 27.50 
Hz. Salih’in (a.s.) kavmi için apaçık bir delil olan dişi deve 7:74; 11:65; 26:156 
Onun kavmi dişi devenin ayaklarını kesti 7:78; 26:158 
Onun kavmine verilen ceza 7:79,80; 11:68 
Kavmi onu, başkasına bağlı hareket etmekle suçladı 26:154 
Onu yalanlamak, tüm peygamberleri yalanlamak demektir 26:142; 54:24 
Sâmirî  
Hz. Musa (a.s.) Tûr’a gittiğinde, Sâmirî kavmi için bir buzağı 
yaptı 20:89 

Hz. Musa (a.s.), onu sorguladı 20:96 
Sâmirî, itaatten vazgeçti 20:97 
Ona verilen ceza 20:98 
Sandık  
Hz. Musa (a.s.) annesi tarafından bir sandığa konularak nehre 
bırakıldı 20:40 

İsrâiloğulları’na delil olarak gelen sandık 2:249 
Sarhoşluk veren içecek (Bkz. içki)  
Savaş  
Kâfirler her ne zaman savaş ateşini alevlendirdiyseler, Allah (c.c.) 
onu söndürdü 5:65 

Saldırı karşısında, Allah (c.c.) yolunda savaşmaya müsaade vardır 2:191; 22:40-42 
Dini savunmak ve yalnız Allah (c.c.) için olmasını sağlamak üzere 
savaşılması caizdir 2:194 

Savaşta aşırılık gösterilmesine izin yoktur 2:191,193,194; 
16:127 

Düşman barışa yönelirse, savaş durmalıdır, ancak gevşeyerek, 
korkuyla barış istemek caiz değildir 8:62,63; 47:36 

Antlaşmalara dikkat edilmeli 9:4 
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Daima adaletli olunmalı 5:9 
Güvenliğin korunması için daima hazır bulunulmalı 8:61 
Sınırlar daima koruma altında tutulmalı 3:201 
Savaşta daima kararlı olunmalı 8:17,58 
Savaşta Allah (c.c.) yolunda ölenler, ölü sanılmamalı. Onlar diri-
dirler 2:155; 3:141,170 

Mahşer 18:48,49,100-102 
Savaşları önlemek üzere tedbirler 49:10,11 
Savaşlar  
Ahzab savaşı 33:11-26 
Bedir savaşı (bkz. Bedir savaşı)   
Huneyn savaşı (ayrıca bkz. Huneyn savaşı) 9:25 
Hayber savaşı 33:28 
Tebük savaşı 48:12 

Uhud savaşı 3:122,123,128,153-
156 

Savaş esirleri  
Yeryüzünde kanlı bir savaş olmadıkça esir alınmaz 8:68 
Savaş silahları bırakılınca, esirler ya iyilikle ya da fidye karşılığı 
serbest bırakılmalı 47:5 

Sebe kavmi  
Sebe kavmi için ülkelerindeki alâmet 34:16-22 
Hz. Süleyman (a.s.) ile Sebe kraliçesi 27:23-45 
Sebt günü  
Yahudiler’in Sebt gününe riayet etmemeleri ve ona aykırı davran-
maları 

2:66,67; 4:48,155; 
7:164; 16:125 

Sidre ağacı  
Sidre ağacından bahsedilen ayet-i kerime 53:15 
Sinâ ve Sinîn  
Tûr-ı Sinîn şahit gösterildi 95:3 
Sinâ dağında bulunan zeytin ağaçları 23:21 
Sirus (Bkz. Zü’l-Karneyn)  
Sofra  
Hz. İsa’nın (a.s.) insanları uğruna, Allah’a (c.c.) yemekler dolusu 
bir sofra için duası 5:115 

Sözler  
Sözlerin yerine getirilmesi 5:2; 6:92,93 
Verilen söze hıyanet etmek 8:59 
Sözleşmeler (borç-alacak)  
Sözleşmeler yazıya dökülmelidir 2:283 
Sözleşmeler için iki şahit tutulmalıdır 2:283 
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Su  
Su hayat kaynağıdır 11:8; 21:31 
Sûr (Bkz. borazan)  
Süleyman (a.s.)  
O, Hz Davud’a (a.s.) vâris oldu 27:17 
Allah (c.c.), ona özel ilim ihsan etti 21:80; 27:16 
Kendisine gerekli olan her şey hakkında, Allah (c.c.) ona bilgi 
verdi 27:17 

Kâfirler, ona isyan ettiler 2:103 
Allah (c.c.), rüzgârları onun emrine tabi kılmıştı 21:82; 34:13; 38:37 
Onun için çalışan dalgıçlar vardı 21:83 
Onun emrindeki cinler, kaleler, havuz kadar büyük leğenler ve 
kocaman kazanlar yaparlardı 34:13,14 

Emrinde çalışanların hepsi ona bağlılık içindeydiler 27:40; 38:38 
Onun emrinde çalışan şeytanlar, zincirlerle bağlıydılar 38:38,39 
Onun eritilmiş bakırdan eşyalar üreten imalathaneleri vardı 34:13 
Hz. Süleyman’ın (a.s.) ordusunda cinler, insanlar ve kuşlardan 
oluşan üç grup vardı 27:18 

Kendisine önceki kutsal Kitaplar’ın dili öğretilmişti 27.17 
Onun ordusu Neml vadisine ilerledi 27:19 
Sebe kraliçesine, kendisine itaat etmeleri ve ona katılmaları için 
mektup gönderdi 27:29-32 

Sebe’ kraliçesi ona bir hediye gönderdi 27:36 
Hz. Süleyman (a.s.), Sebe’ kraliçesinin tahtının getirilmesini em-
retti 27:39-42 

Sebe’ kraliçesi ona gitti ve Allah’a (c.c.) iman etti 27:43-45 
Onun, cins atlara olan sevgisi 38:32-34 
Kendisine vâris olarak, tahtında cansız bir ceset gördü 38.35 
Hz. Süleyman’ın (a.s.) vefatı ve hükümdarlığının kudretsiz ellerde 
çöküşü 34:15 

O, Allah’a (c.c.) çok eğilen bir kuldu 38:31 
Ona, Allah (c.c.) Katında güzel bir yer verilecek 38:41 

Şahitler  
İki erkeğin veya bir erkek ile iki kadının, sözleşme yapılırken 
şahitlik etmeleri, tarafların haklarının korunması için gereklidir 2:283 

Vasiyet edileceği zaman iki kişinin şahitliği gereklidir 5:107-109 
Şahitlik  
İnsanlar aralarında borç aldıklarında ya da anlaşma yaptıklarında 
bir yazıcı bunu yazsın ve iki erkek de şahit olarak bulunsun   2:283 

Şahit olarak bir erkek yerine iki kadının şahitliğinin sebebi, birinin 
unutması halinde ötekinin ona hatırlatmasıdır 2:283 
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Vasiyet için şahitlik 5:107-109 
Kulakların, gözlerin ve derilerin insana karşı şahitliği 41:21-24 
Şahitlik, şüphe duyulduğu halde iptal edilebilir 5:107 
Şair  
Hz. Muhammed (s.a.v.) bir şair değildi 36:70; 69:42 
Şairlerin durumu 26:225-227 
Şefaat  
Allah’ın (c.c.), izni olmadan huzurunda kimse şefaat edemez 2:256 
Allah’tan (c.c.) başka çağırılanlar, şefaat sahibi değillerdir 43:87 
O’nun, huzurunda şefaat etmesine yahut hakkında şefaat edilmesi-
ne izin verdiğinden başka kimsenin şefaati fayda etmez 

20:110; 34:24; 
43:87 

Allah’tan (c.c.) başka bir dost ve şefaatçi yoktur 6:52 
Meleklerin şefaati, Allah’ın (c.c.) izin verip, dilediği ve kendisin-
den razı olduğundan başkasına, fayda vermez 53:27 

İyi bir aracılıkta bulunana, onun ecrinden bir pay olacaktır. Kötü 
bir aracılıkta bulunana ise, o kötülükten bir pay olacaktır 4:86 

Şeriat (kanun)  
Şeriatın maksadı, insanın yükünü hafifletmektir 4:29 
Şeytan  
Şeytanın, iman edip Rablerine güvenenler üzerinde hiç bir hâkimi-
yeti yoktur 16:100 

Onun hâkimiyeti, ancak ona tabi olan ve onun yüzünden Allah’a 
(c.c.) ortak koşan sapıkların üzerindedir 15:43; 16:101 

Şeytanların yani saptıranların, gökler ve yerin yaratılması ile ilgi-
leri yoktur 18.52 

Şeytan ve yandaşları insanları, onları göremedikleri yerden görür-
ler 7:28 

Şeytan, insanın düşmanı olarak ilan edilmiştir 17:54; 25:30; 35:7; 
36:61; 43:63 

Şeytan, o ağaç sebebiyle Hz. Âdem’in (a.s.) ve eşinin kalbine 
vesvese yerleştirdi ve onları yerlerinden kaydırıp uzaklaştırdı  2:37; 7:21-23 

Allah (c.c.) şeytanı ateş mizaçlı olarak yarattı 7:13 
Şeytan, kötü bir arkadaştır 4:39 
Şeytana mühlet verildi 7:15,16 
Şeytan aşağılanmıştır 7:14 
Şeytan, Allah’ın (c.c.) doğru yolunda, insanları saptırmak için 
bekler 7:17,18 

Şeytan insana vaatte bulunup, onu doğru yoldan saptırmaya çalışır 4:120,121 
Şeytan verdiği sözü tutmaz 14:23 
Şeytan, kâfirleri kışkırtır 19:84 
Kendi dostlarını korkutan, ancak şeytandır 3:176 
Şeytan, peygamberlerin arzularına karşı güçlükler çıkartır 22:53,54 
Şeytan, kötülük sahiplerine örnektir 2:103; 38:42; 43:37 
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Şeytana uyulmamalı 2:169 
Kâfirler, şeytanın yolunda savaşırlar 4:77 
Şeytandan korunmanın yolu Allah’a (c.c.) sığınmak ve O’nu çok 
zikretmektir  7:201,202 

Şeytanın insan üzerinde bir gücü yoktur, ancak o, insanın zayıflık-
larından faydalanır 14:23; 15:43 

Şeytan, Allah (c.c.) tarafından kovulmuş ve lânetlenmiştir 15:35,36 
Kim şeytan ile dostluk kuracak olursa, bu azgın ve haktan uzak 
kişinin onu da saptıracağı ve Cehennem azabına götüreceği hak-
kında, hüküm verilmiştir. 

22:5 

Şirk (Ayrıca bkz. çok tanrılılık)  
Şirk yasaktır 4:49; 22:32 
Allah’a (c.c.) ortak koşmak büyük bir haksızlıktır 31:14 
Allah (c.c.) şirki affetmez 4:49,117 
İnsan, şirk konusunda ana-babasına boyun eğmemeli 29:9 
Eğer gök ve yerde Allah’tan başka tanrılar olsaydı, her ikisi de 
altüst olurdu 21:23; 23:92 

Müşriklerin bahanesi 39:4 
Bizzat Allah’a (c.c.) ortak koşmak yanlıştır 12:41; 112:2,3 
Allah’ın (c.c.) sıfatlarına hiçbir ortağı yoktur 112:5 
Müşriklerin bağışlanmalarını talep etmek yasaktır 9:113 
Müşrikler asla başarıya ulaşamazlar 23:118 
Şirk aleyhinde gerekçeler 27:60-66 
Kendisine saygınlık kazandıracağı ümidiyle, Allah’a (c.c.) şirk 
koşmak 19:82 

Müşriklerin zayıflığı 21:24,25 

Şirk aleyhinde deliller 10:69; 13:34; 16:53; 
17:43,44 

Sahte tanrılar, hiçbir şey yaratamazlar, ancak onlar kendileri yara-
tılırlar 16:21 

Sahte tanrılar ölüdürler 16:22 
İnsanın doğası şirki reddeder 16:54 
Şuayb (a.s.)  
O, Medyen halkına peygamber olarak gönderildi 7:86; 11.85; 29:37 
O, kavmine ölçü ve tartıyı doğru tutmalarını, nasihat etti 7:86; 11:85,86 
Kavminin ileri gelenleri, onu yurtlarından çıkarmakla tehdit ettiler 7:89 
Hz. Şuayb’ın (a.s.) kavmini şiddetli bir deprem yakaladı 7:92; 11:95,96 

Tabiat (Bkz. doğa)  
Tağut  
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Onlar uzak durulması gereken, iyilikten alıkoyan ve haddi aşan 
sapıklardır 

2:257,258; 
4:52,61,77; 5:61; 
16:37; 39:18 

Takdir-i İlâhi (Ayrıca bkz. kader)  
Allah (c.c.), her şeyi belli bir ölçüye göre yaratmıştır 25.3; 54:50; 65:4 
İyilik ve kötülük, İlâhi bir yasaya göre gerçekleşir 4:79,80 
Herkes, yaptıklarının karşılığında, ancak bir rehindir 74:39 
Allah (c.c.) herkese, müminlere de, mümin olmayanlara da Kendi 
lütfundan yardım eder 17:21 

Takva  
Takva, Allah’a (c.c.) ibadetle elde edilir 2:22 
Takva sahiplerinin özellikleri 2:178 
Kötü nefsanî arzuların öldürülmesi ve takvanın sonucu olarak 
Allah (c.c.), insana lütfeder 2:55 

Tâlût (Gideon)  
O, bir hükümdardı 2:248 
Tâlût’un yenilgisi 2:250,251 
Onun ordusunu Allah (c.c.) bir ırmakla denedi 2:250 
Tanıklık (Bkz. şahitlik)  
Tebük’e (Tabuk) yolculuk  
Müslümanlar’a Tebük’e gitmeleri buyruldu 9:41 
Tebük’e yolculuk çok uzun ve zordu 9:42 
Teminat  
Borç alacak anlaşmasında teminat verilmesi 2:284 
Tesettür  
Tesettür hakkında talimatlar 24:31,32,61; 33:60 
Evlenme umudu olmayan yaşlı hanımların dış elbiselerini çıkar-
malarında bir günah yoktur 24:61 

Tesettür yapılmayan mahremiyet zamanı 24:59 
Tevazu  
İnsanlara karşı öfkeden yanakları şişirmek ve yeryüzünde büyük-
lük taslayarak yürümek yasaktır 31:19 

Müminlere tevazuyu benimsemeleri tavsiye edilir 31:20 
Tevbe  
Tevbe edenlere, Allah (c.c.) lütufta bulunur ve rahmet eder 2:161 
Tevbe etmek her zaman mümkündür 3.90 
Allah’tan (c.c.) bağışlanmayı dilemek, tevbe etmek ve O’na yö-
nelmek 11:4 

Allah (c.c.) günahları bağışlar 39:54 
Tevbe içtenlikle edilmeli 66:9 
Allah (c.c.) gerçek tevbeleri şüphesiz kabul eder 9.104; 42:26 
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Tevbe edenlerin, Allah (c.c.) kötülüklerini iyiliklere çevirir 25.71 
Tevbe edip, salih amelde bulunan, gerçekten Allah’a (c.c.) eğilen-
dir 25:72 

Tevbeleri kabul edilecek olanlar 4:18; 16:120 
Tevbeleri kabul edilmeyecek olanlar 4:19 
Teyemmüm  
Su bulunmadığında, sembolik abdest alma şeklidir 4:44; 5:7 
Tevrat  
Hz. Musa’ya (a.s.) indirilmiş olan Tevrat’ta hidayet, nur ve 
İsrâiloğulları için gerekli talimatlar vardır 

3:4; 5:45; 6:155; 
23:50; 28:44; 
37:118 

Hz. Musa’nın (a.s.) döneminin peygamberleri ona göre hüküm 
verirlerdi 5:45 

Tevrat’ta, nebi ve ümmî olan Hz. Resûlüllah (s.a.v.) ve İslâm 
hakkında önceden verilmiş olan haberler 7:158; 48:30 

Tevrat’a boyun eğmeleri farz kılınan, sonra da onu tatbik etmeyen-
lerin durumu 62:6 

Tevrat, İncil ve Rableri tarafından kendilerine indirileni yerine 
getirenlere, Allah’ın (c.c.) lütfu ile ilgili sözü 5.67 

Ehl-i Kitab’ın, Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) imana davet edilmesi  5:16, 17, 20 
Tevrat’ın tahrif edilmesi 2:80; 3:79; 5:14,16 
Ticaret (Bkz. alışveriş)  
Toplumun idaresi  
İdari konularda danışmak 3:160; 42:39 
Allah’ın (c.c.) emanetleri ona lâyık olanlara verilmeli 4:59 

İdarenin temel kuralı, adalettir 
4:59,106-108,136; 
5:9; 16:91; 38:27; 
42:16 

Yöneticilere itaat edilmeli 4:60 

Savaşlar zorunluluk sonucudur ya da izne bağlıdır 2:191-194; 4:76; 
8:40; 22:40-42 

Barış 8:56-64; 9:1-4 
Müminlerin tüm işleri, aralarında danışarak çözümlemesi 42:39 
Allah’a (c.c.), Peygamber’e (s.a.v.) ve aranızdan yöneticilere itaat 
edilmesi 4:60 

İnsanlar arasında adaletle hüküm verilmesi 4:59 
Sınırların korunması 3:201 

Uhud savaşı 3:122,123 
Düşman Mekke’ye hüsran içinde döndü 3:128 
Ondan, müminlerin çıkartması gereken dersler 3:140-144,153-172 
Uhud’daki üzüntünün sebepleri 3:153,154 
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Allah (c.c.), Müslümanlar’a önce galibiyet verdi 3:153 
Geri çekildikten sonra, düşman hücuma geçti 3:154 
Münafıkların, orada kendi aralarındaki konuşmaları 3:155 
Allah (c.c.) sırt çeviren suçluları affetti 3:156 
Yüce Peygamber (s.a.v.) onlara karşı yumuşaktı 3:160 
Uluslar (Bkz. ümmetler)  

Ümmetler  
Her ümmet için belli bir süre tayin edilmiştir. Sona erme zamanları 
gelince, ne bir an gecikebilirler, ne de bir an ileri gidebilirler 7:35 

İtaatsizlik edenler için Allah’ın (c.c.) sözü yerine gelmiş olur ve O, 
onları tamamen yerle bir eder 17:17 

Onlar kendi nefislerindekini değiştirmedikçe, asla yükselemezler 13:12 
Ümm-ül Kitap (Bkz. Kitapların anası)  
Ümm-ül Kura  
Bütün yerleşimlerin anası, yani Ümm-ül Kura, Mekke’dir 6:93; 42:8 
Üzeyir  
Yahudiler, Üzeyir Allah’ın (c.c.) oğludur, derler 9:30 

Vahiy (Ayrıca bkz. Kur’an-ı Kerim)  
Vahiy, güzel müjdeler de, uyarılar da içerir 18:87 
Uyarı yapan bir vahyin sonuçlarını, ancak pişmanlık ve tevbe 
uzaklaştırabilir 

10:99; 43:50,51; 
44:16 

Müjde veren bir vahyin gerçekleşmesini, ancak yapılan bir hata 
geciktirir 5:27 

Peygamberler kendilerine iletilen bazı vahiylerin onlar hayatta 
iken gerçekleşmesi ile haklı çıkarlar 13:41; 40:29 

Peygamberler gibi başkalarına da vahyedilmiştir 4:164,165; 5:112; 
20.39; 28:8 

Vahiy evrenseldir 4:165; 10:48; 35:25; 
40:79 

Vahiy, o kimseye kendi dilinde iner 14:5 
Vahiy türleri 42:52 

Vahiy kalbe iner 2:98; 26:193-195; 
53:11,12 

Vahiy hidayet iletir ve takvayı teşvik eder 2:39; 7:36; 14:2; 
17:83; 41:45; 47:3 

Manevi yaşam, vahiy olmadan olmaz 21:31 
Allah (c.c.) kullarından sevdiği kimselere vahyeder 16:3 
Kulların fikirleri uyarılsın diye, vahiy iner 16:45 
Vasilik  
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Vasinin adaletle koruması 2:283 
Reşit olmayanlara ya da akıl sağlığı yerinde olmayanlara vasilik 4:6,7 
Veba  
İnsanlar Allah’ın (c.c.) ayetlerine kesin olarak inanmadıkları için, 
onları ısırsın diye, ahir zamanda yerden çıkacak yaratık  27:83 

Yahya (a.s.)  
Melekler, Zekeriya’ya (a.s.) Yahya’nın (a.s.) müjdesini verdiler 3:40; 19:8 
Allah (c.c.), ona “Yahya” adını verdi 19:8 
Ona daha çocukken hikmet ihsan edildi ve Tevrat öğretildi 19:13 
O, takvayı benimseyen bir kimseydi 19:14 
Onun doğumu ile Allah (c.c.) tarafından önceden verilen bazı 
haberler gerçekleşmiş oldu 3:40 

O, ana-babasına karşı iyi davranan biriydi 19:15 
Doğduğu gün, üzerinde selâmet vardı. Öleceği gün ve diriltilerek 
kaldırılacağı gün de üzerinde selâmet olacak 19:16 

Yahudiler  
Sonradan Allah’ın (c.c.) gazabına uğramış olanlardır 1:7 
Yahudilere, dininiz hakkında haksız yere aşırılık etmeyin, diye 
nasihat edildi 5:78 

Allah (c.c.) Ahzap savaşında Müslümanlar’a ihanet eden Yahudi-
ler’i aşağıladı 33:27,28 

Yahudi kabilesi Benu Nazir ile yapılan savaş 59:3-7 
Yakub (a.s.)  
Allah (c.c.) İbrahim (a.s.) ve hanımına İshâk ve İshâk’tan sonra 
Yakub’un doğacağını müjdeledi 11:72 

İsrâil, Hz. Yakub’un adıydı 3:94 
Tevrat’ın indirilmesinden önce, Hz. Yakub (a.s.) kendisine mekruh 
tanıdığı şeylerden başka her türlü yiyeceği, helâl olarak kabul 
ettiydi 

3:94 

Yakub (a.s.) kendi oğullarına, Allah (c.c.) bu dini size seçti, siz de 
ancak O’na itaat edenler olarak can verin, diye tembih etti 2:133,134 

Yaşam  
İnsan için yaşam meşakkatle çalışmaktır 90:5 
Bu dünya hayatı gaflet ve eğlenceden başka bir şey değildir. Şüp-
hesiz ahiret evi aslında gerçek hayat evidir 29:65 

Dünya hayatı ve ahiret hayatının karşılaştırması 87:17,18 
İnsan amaçsız yaratılmamıştır 23:116 
Her canlı, yaşamın kaynağı olan su ile diri kılınmıştır 21:31 
Allah (c.c.), her şeyi çift olarak yarattı 36:37; 51:50 

İnsanın evrimi 
18:38; 23:13-15; 
40:68; 53:33; 
71:15-19 

Y  
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Yaşamın amacı Allah’a (c.c.) kavuşmaktır 6:32; 10:46; 13:3; 
30:9; 84:7 

Ye’cûc ile Me’cûc  
Ye’cûc, sosyalist, Me’cûc ise kapitalist devletlere işaret etmektedir 18:95,100 
Ye’cûc ve Me’cûc’un birbirlerine saldırıp savaşacaklara zaman 18:100 
Ye’cûc ile Me’cûc’un serbest bırakılmaları ve onların her tepeden 
ve deniz dalgalarının üstünden atlayarak dünyaya yayılmaları 21:97 

Müminler onlardan uzak tutulacaklar ve onların uğultusunu da 
duymayacaklar 21:101-103 

Onların yükselişlerinden sonra İslâm dini tekrar yükselişe geçecek  21:98 
Yeminler  
Allah (c.c.) insanları, farkında olmadan ettikleri yeminler için 
sorumlu tutmaz 2:226; 5:90 

Yeminlerin korunması 5:90 
Yeminlerin kefareti 5:90; 66:3 
Yeminleri sağlamlaştırdıktan sonra onları bozmayın 16:92 
Yeminler aldatma vesilesi yapılmamalı 16:93,95 
Yemin edip, kadınlarından ayrılanların durumu 2:227,228 
Yeniden kaldırılış  
Ölümden sonra yeniden kaldırılış kesindir 22:8; 23:116; 58:19 

Manevi diriliş ve kaldırılış 2:57,74,261; 6:37; 
8:25; 30:51; 41:40 

Ölüler, fiziksel olarak dünyaya geri gelmeyecekler 21:96; 23:101; 
36:32 

Yeniden kaldırılış ile bir kavmin manevi dirilişine de işaret edil-
miştir  7:58 

Peygamberler manevi ölüleri yeniden ayağa kaldırmışlardır 6:37; 8:25 
Hz. İsa (a.s.) manevi ölüleri diriltip, kaldırmıştır 5:111 
Yeryüzü  
Allah (c.c.) yeryüzünde her türlü yiyecek ve içeceği belli bir ölçü-
de temin etti 41:10,11 

Allah (c.c.) gökleri ve yeri altı dönemde yaratmıştır 11:8; 32:5; 41:10,11 
Yeryüzünün yaratılması Allah’ın (c.c.) varlığının ispatıdır. O, 
insanoğlunun ihtiyacı yiyecek ve içecekleri temin etmeye devam 
edecektir 

41:10,11 

Allah (c.c.) yeryüzünü gökler ile birlikte yarattı 79:31 
Yeryüzü yuvarlaktır 55:18 
Yeryüzünün yayılacağı ile ilgili önceden verilen haber 84:4 
Yeryüzü kendi ekseni etrafında döner 27:89 
Yetim ve öksüzler  
Öksüz ve yetimlere sert davranılmamalı 93:10 
Yetimi veya öksüzü doyurmak 90:16 
Yetim ve öksüzlere bakmak 2:221 



İNDEKS ( Y ) 
 

79 

Yetimin ve öksüzün malının korunması 4:3; 6:153; 17:35 
Yetim ve öksüzün mallarının yanlış kullanılmasının cezası 4:11 
Yetim ve öksüzlerin yetiştirilmesi 4:7 
Yetim ve öksüzlere adaletli davranılması 4:128 
Yiyecekler  
Yiyeceklerden neyin helâl neyin haram kılındığına dair yol gös-
terme 5:5 

Yeryüzünde bulunan temiz ve helâl şeylerden yiyin 2:169;  16:115 
Temiz şeylerden yemek, yerli yerinde iyi işler yapmaya sebep olur 23:52 
Allah’ın (c.c.) takvasını benimseyenlere yedikleri yemek için 
hiçbir günah yoktur 5:94 

Allah (c.c.) yeryüzünde yiyecekleri belli bir ölçüde yaratmıştır 41:11 
Yiyeceklerden haram olanlar  
Leş yemek haramdır 2:174; 5:4 
Kan yemek haramdır 2:174; 5:4; 16:116 

Domuz eti yemek haramdır 2:174; 5:4; 6:146; 
16:116 

Allah’tan (c.c.) başkasının adı anılanı yemek haramdır 2:174; 5:4; 6:146; 
16:116 

Boğularak, darbe vurularak, yüksek bir yerden düşerek, ya da 
boynuzlanarak öleni yemek haramdır 5:4 

Canları çıkmadan kesebildiğinizin dışında, yırtıcı hayvanlar tara-
fından yenmiş olanı yemek haramdır 5:4 

Sunakta putlar adına kesilen hayvanın etini yemek haramdır 5:4 
Üzerine Allah’ın (c.c.) adı anılmadan kesilenden yemek haramdır 6:122 
Yoksul ve düşkün  
Yoksul ve düşkün olanı doyurmak 69:35; 90:12-17; 

107:2-4 
Yoksullar (Bkz. muhtaçlar)  
Yunus (a.s.)  
Yunus, Zünnûn’nun (a.s.) adıdır 21:88 
O da Allah’ın (c.c.) peygamberlerindendi 4:164; 6:87; 37:140 
Allah (c.c.) onu da o çağdaki tüm âlemlere üstün kılmıştı 6:87 
O, yüklü bir gemiye kaçıp gittiydi 37:141 
Gemi fırtınaya yakalanınca, o suya atılanlardan oldu 37:142 
Büyük bir balık onu önce yuttu sonra da geri çıkarttı 37:143-146 
Allah (c.c.) onun yanı başında bir sukabağı bitkisi yetiştirdi 37:147 
Allah (c.c.)onu yüz bin kişiye peygamber olarak gönderdi 37:148 
Yunus’un (a.s.) kavmi İnandıklarında, Allah (c.c.) onların üzerin-
den azabı uzaklaştırdı 10:99 

Kavminin hepsi inanınca, Allah (c.c.) kendilerine bir süreliğine 
dünya faydasını sağladı 37:149 
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Yusuf (a.s.)  
Onun yaşamı sırasında başından geçen olaylarda, Yüce Peygamber 
(s.a.v.) hakkında önceden verilmiş haber 12:8 

Onun daha çocukluğundan itibaren Allah’a (c.c.) yönelenlerden 
olması ve gördüğü gerçek rüyalar 12:5 

Babası ona, rüyasını kardeşlerine anlatmamasını öğütledi 12:6 
Kardeşlerinin onu kıskanması 12:9 
Kardeşlerinin onu öldürme planı 12:10 
Kardeşlerinin onu alıp götürüp, bir kuyu dibine atmaları 12:16 
Kardeşlerinin, onu kurt gelip yemiş, diyerek babalarına yalan bilgi 
vermeleri 12:18 

Bir kervandakiler onu kurtarıp, köle olarak sattılar 12:20,21 
Mısır ahalisinden Aziz, onu köle olarak satın aldı 12:22 
Aziz’in karısı, ona isteği dışında olanları yaptırmak istedi 12:25 
Aziz’in karısının davet ettiği kadınlar, Yusuf’u 
(a.s.)gördüklerinde, onun çok yüce mertebede birisi olduğunu 
anladılar 

12:32,33 

Yusuf (a.s.) belli bir süre için hapsedildi 12:36 
Yüce Allah (c.c.) tarafından Kendisine, hapisteki iki adamın rüya-
larının yorumu bildirildi 12:38 

Kral’ın gördüğü rüyanın Hz. Yusuf (a.s.) tarafından yorumu 12:48,49 
Hz. Yusuf’un (a.s.) hapisten serbest bırakılması ve Mısır’ın hazi-
nelerinin yöneticisi olması 12:55,56 

Mısır’daki kıtlık ve kardeşlerinin erzak almak üzere kendisine 
gelmeleri 12:59 

Hz. Yusuf’un (a.s.) kardeşlerinin ikinci kez Mısır’a gelişleri ve 
beraberlerinde küçük kardeşlerini de getirmeleri 12:64-70 

Babaları, Hz. Yusuf’un (a.s.) kardeşlerine şehre farklı kapılardan 
girmelerini, söyledi 12:68,69 

Hz. Yusuf’un (a.s.) öz kardeşinin, kendisi ile kalması için, Al-
lah’ın (c.c.) tedbiri 12:77 

Hz. Yusuf’un (a.s.) farkında olmayarak su kabını kardeşinin eyer 
torbasına koyması 12:71 

Hz. Yusuf’un (a.s.) kardeşlerini bağışlaması 12:93 
Hz. Yusuf’un (a.s.) gömleğini babasına yollaması 12:94 
Babası ailesi ile birlikte Mısır’a gitti ve Yusuf (a.s.) onları karşıla-
dı 12:100 

Hz. Yusuf’un (a.s.) takipçileri, ondan sonra artık, Allah (c.c.) 
hiçbir peygamber göndermeyecek, dediler 40:35 

Yüce Peygamber (Bkz. Muhammed-i Mustafas.a.v.)  
Yük  
Başkasının yükünü taşımak  29:13,14; 35:19 
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Zekât (Bkz. ibadet)  
Zekeriya (a.s.)  
Allah (c.c.) dualarına karşılık, ona Hz. Yahya (a.s.) gibi bir evlat  
ihsan etti 3:39-42; 19:3-12 

Zina  
Zina yasaklanmıştır 17:33; 25:69 
Zinanın cezası 24:3 
Zina suçlaması için gereken şahitlik 24:5 
Zinaya teşebbüsü engellemek üzere 24:28-32 
Zinaya sebep olacak şekilde hayâsızlık yapanlar için ceza 4:16,17 
Hanımını zina ile suçlamak ve yalan yere iftira edildiğinde gere-
ken ceza 24:7-11 

Namuslu hanımları zina ile suçlamak 24:5 
Zina eden bir erkeğin, zina eden bir kadın veya müşrik bir kadınla 
münasebeti 24:4 

Zü’l-Karneyn (Kral Sirus)  
Kendisinden bahsedilmektedir 18:84 
O, güneşin battığı yere ve de güneşin doğduğu yere gitti 18:87-91 
Onun inşa ettirdiği büyük set 18:96-97 
Zülkifl (a.s.)  
Buhtunnasır’ın Kudüs’ü yerle bir etmesi sonrası, onun bu şehrin 
tekrar imarı ile ilgili gördüğü keşif 2:260 

Zünnûn (Bkz. Yunusa.s.)  
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Sûre: 1 

FÂTİHA SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

 

Bu sûre, ilk günlerde Mekke’de nazil olmuştur. Bazı güvenilir rivayetler, 
bu sûrenin Medine’de yeniden nazil olduğunu bildirmektedir. Besmele ile bir-
likte toplam yedi ayettir. 

Bu sûre, Kur’an-ı Kerim’in ihtiva ettiği bütün konuların özetidir. Onun 
için hadislerde bunun diğer bir ismi, “Ümm-ül Kitab” olarak da beyan edilmiş-
tir. Bunun dışında, “Fatiha-tül Kitap,” “Es-Salât,” “El-Hamd,” “Ümm-ül Ku-
ran,” “Esseb-ül Mesani,” “Eşşifa,” “Elkenz” gibi birçok isim de, bu sûreyle 
ilgili olarak rivayetlerde zikredilmiştir.  

Yüce Allah (c.c.), Hz. Mesih-i Mevud’a (a.s.) bu sûrenin tefsirini özel 
olarak öğretmiştir. Hz. Mesih-i Mevud (a.s.) da, bu sûrenin tefsirini özellikle 
Arapça olarak kaleme almıştır. 
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Fâtiha Sûresi 
 

Cüz: 1  

 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Her türlü hamd, âlemlerin Rabbi 
olan Allah’a mahsustur.  
3. O, sonsuz kerem ve rahmet 
edendir.  
4. Mükâfat ve ceza verilecek günün 
sahibidir. 

 
5. (Ey Rabbimiz,) ancak Sana iba-
det eder ve ancak Senden yardım 
dileriz. 

 

6. Bizi doğru yola ilet. 

 
7. Nimet verdiklerinin yoluna, (son-
radan) gazabına uğramamış ve doğ-
ru yoldan sapmamış olanların (yo-
luna ilet.)  
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Sûre: 2 

BAKARA SÛRESİ 
(Hicretten sonra indirilmiştir) 

Cüz: 1  

Bu sûre, Medine devrinin birinci ve ikinci yılında nazil olmuştur. Bes-
mele ile birlikte iki yüz seksen yedi ayettir. 

 Bu sûrenin ilk kısımlarında Yüce Allah’tan (c.c.), vahiy ile ilhamdan, 
ahirete imandan ve benzeri temel konulardan bahsedilmiştir. Fâtiha sûresinde 
“Mükâfatlandırılanlar,” “Mağdubi aleyhim1,” ve “Dâllîn2,” şeklinde, üç hizipten 
bahsedilmiştir. Yüce Allah’ın (c.c.) mükâfatlandırdıkları zikredildikten sonra, 
mağdubi aleyhim, yani Allah’ın (c.c.) gazabına uğramış olan topluluğun bozuk 
inançlarından, kötü ve çirkin hareketlerinden bahsedilmiştir. 

 Bakara sûresi hayret verici bir mucizedir. Burada dünyanın başlangıcın-
dan, Hz. Muhammed Resûlüllah’a (s.a.v.) kadar, değişik peygamberlerin hadi-
selerinden bahsedilmiştir. Ayrıca bu sûre, Kıyamet’e kadar İslâm dininin karşı-
laşacağı tehlikeler hakkında da bilgi vermiştir. Hz. Âdem’in (a.s.) zikrinden 
sonra, değişik dinlerin yüce resûllerinden bahsedilmiştir. Hz. İbrahim (a.s.), Hz. 
Musa (a.s.), Hz. İsa (a.s.) ile Hz. Muhammed Resûlüllah (s.a.v.), bu sûrede zikri 
geçen peygamberlerdendir. Bu sûreyi okuyunca insan, din artık tamamlanmıştır 
fikrine ulaşır. İslâm dininin hiçbir yönü eksik bırakılmamıştır. Daha sonraki 
sûrelerde, başka detaylardan da bahsedildiği şüphesizdir. Ancak yine de bu 
sûrenin, tek başına her konuyu kapsadığı görülmektedir. Hz. Resûlüllah (s.a.v.), 
her şeyin bir zirvesi olur, Kuran-ı Kerim’in zirvesi de “Sûre-tül Bakara”dır, diye 
buyurmuştur. Bu sûrede Kuran-ı Kerim’in bütün ayetlerinin başı olan, “Ayet-el 
Kürsî” bulunur. Bu ayetin, Hz. Resûlüllah’a vahyedilmesi, onun yüce şanını 
göstermektedir. Burada namaz, oruç, zekât ve hac meseleleri de anlatılmıştır. 
Bundan başka, Hz. İbrahim (a.s.) ile Hz. İsmail’in (a.s.) Beytullah’ı yeniden 
yaptıklarındaki duaları da bu sûrede yer almaktadır. 

 Bu sûrede Yüce Allah’ın (c.c.) İsrâiloğulları ile yaptığı anlaşmadan, ya-
ni onlardan aldığı kesin sözden de bahsedilmiştir. Maalesef onlar bu anlaşmayı 
bozdular ve neticesinde Yüce Allah (c.c.), Hz. İsa’yı (a.s.) kendilerine peygam-
ber olarak gönderdi. Bu sûrenin sonunda bütün duaların özetini kapsadığı anla-
şılan bir ayet-i kerime de yer almaktadır. Böylece duaların bitmez bir hazinesi 
insanlığa ihsan edilmiştir.  
  

                                                           
1 Allah’ın(c.c.) gazabına uğramışlar. 
2 Doğru yoldan sapmışlar. 
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Bakara Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden Al-
lah’ın adıyla (okuyorum.)   

2. Ben, (her şeyi) en iyi bilen Al-
lah’ım.1   
3. Bu Kitab’ın en mükemmel oldu-
ğuna hiç şüphe yoktur. (O, Allah’ın) 
takvasını benimseyenlere, yol göste-
rendir.   

                                                           
1 Buradaki “Elif, Lâm, Mîm” harflerine ve bunların benzeri harflere de “Mukattaât” denir. 
Mukattaât, ayrı ayrı okunup, telaffuz edilen harfler demektir. Bu harfler, Kur’an’ın yirmi sekiz 
sûresinin başında bulunur. Bunlar, bir ile beş Arapça harften meydana gelmektedir. Örneğin; Elif, 
Lâm, Mîm, Sâd, Râ, Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Tâ, Sîn, Hâ, Kâf, Nûn, vs. Bunlardan Kâf ve Nûn harfleri, 
Kâf sûresi ile Kalem sûresinin başında bulunmaktadır. Öteki harfler ise ikişer olarak yahut daha 
fazla sayıda, çeşitli sûrelerin başına gelmektedirler. Araplar arasında mukattaâtın kullanılışı geniş 
ölçüde yaygındı. Onlar manzumelerinde ve konuşmalarında, bu gibi harfleri kullanırlardı. Şairin 
biri “Kulnâ kıfi lenâ, fekâlet kâf!” (Yani, biz kadına, “Bizim için biraz dursana,” dedik, o da, 
“Olur duruyorum,” dedi.) Buradaki Kâf harfi aslında vakaftü fiilinin yerine kullanılmıştır. 
Kurtubî, bu hususta Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) şu hadisini de nakleder: “Kefâ bis’seyfi şâ” 
(Yani, kılıç şifa olarak yeter.) Buradaki Şâ harfi aslında “Şâfıen” kelimesinin yerine kullanılmış-
tır. Çağdaş Batı medeniyetinde ve buna uyarak doğu ülkelerinde de bu gibi kısaltmalar ve simge-
ler pek revaçtadır. Her sözlükte bunların bir listesi bulunur. Mukattaât da belli başlı İlâhî sıfatların 
simgesi ve onun kısaltılmış şekilleridir. Başında bulunduğu sûrelerin konularıyla, bu harflerin 
simgelediği İlâhî sıfatlar arasında daima sımsıkı bir münasebet bulunur. Bu harflerin çeşitli 
sûrelerin başında bulunması bir rastlantı sonucu ya da keyfi değildir. Bunları meydana getiren 
harflerin birleşmesinde belli gayeler amaçlanmıştır. Bu harflerle başlamayan sûrelerin konusu ise, 
kendisinden önceki mukattaâtlı sûreye tâbi olur. Mukattaât harflerinin manalarından şu ikisi daha 
güvenilir bulunmaktadır: (a) Her harfin ebcet hesabını ifade eden bir değeri vardır. Mesela; Elif, 
Lâm, Mîm harflerinin ebcet değeri yetmiş birdir. (Bu harflerin ayrı ayrı ebcet değerleri: Elif 1, 
Lâm 30, Mîm 40.) Buna göre Elif, Lâm, Mîm harflerinin sûrenin başında bulunması, İslâm’ın ilk 
defa belli ve somut bir şekilde yerleşip kökleşmesinin, yetmiş bir yılı bulacağına işaret eder. (b) 
Bu mukattaât harfleri, yukarıda anlatıldığı gibi, Yüce Allah’ın (c.c.) belli sıfatlarının kısaltması 
olarak kullanılmıştır. Hangi mukattaât harfi bir sûrenin başında yer almışsa, o sûrenin konusu da, 
o harflerin simgelediği İlâhî sıfatların etrafında dönüp durur. Bu sûrenin başında bulunan Elif, 
Lâm, Mîm harfleri, Kur’an’ın üçüncü, yirmi dokuzuncu, otuzuncu, otuz birinci ve otuz ikinci 
sûrelerinin başında da bulunur. İbn-i Abbas ile İbn-i Mesûd, “Elif, Lâm, Mîm”in manasını “Ben, 
her şeyi en iyi bilen Allah’ım,” diye ileri sürmüşlerdir. Başka bir ifadeyle; Elif, manası “Ben” 
olan Enâ kelimesinin simgesidir. Lâm, “Allah” kelimesine işaret eder. Mîm, “A’lemü” fiilini 
gösterir. Bazı tefsir bilginlerince, Elif Allah’ın (c.c.), Lâm Cebrail’in ve Mîm de Muhammed’in 
(s.a.v.) kısaltılmış şekilleridir. Yani Kur’an-ı Kerim, Allah (c.c.) tarafından, Cebrail vasıtasıyla 
Hz. Muhammed’e (s.a.v.) vahyedilmiştir. Kısaca, mukattaât denilen bu harfler Kur’ani vahyin 
ayrılmaz parçalarıdır. 
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4. Onlar, gaybe inanırlar. Namazı 
ayakta tutarlar. Kendilerine verdiği-
miz (rızıktan, Allah yolunda) harcar-
lar.   

5. Onlar, sana indirilene (de,) senden 
önce indirilene (de) inanırlar. Ahirete 
(de) kesin olarak inanırlar. 

 

6. Rableri tarafından gelen hidayetin 
tam üzerinde olanlar (da,) işte bun-
lardır. Muratlarına erenler (de, an-
cak) bunlardır.   

7. Şüphesiz kâfirleri uyarıp uyar-
maman, onlar için birdir. Onlar (du-
rumlarını değiştirmedikçe,) inanmaz-
lar.  

8. Allah, onların kalplerini ve ku-
laklarını mühürlemiştir. Gözleri üze-
rinde (de bir) perde vardır. Kendile-
rine, büyük bir azap (mukadderdir.) 

 

9. İnsanlardan bazıları, “Allah’a ve 
ahiret gününe inandık,” derler. Oysa 
onlar, iman edenler değillerdir. 

 

10. Onlar, Allah’ı ve inananları al-
datmak isterler. Hâlbuki kendilerin-
den başkasını aldatamazlar ve bunun 
farkında değildirler. 
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11. Kalplerinde bir hastalık vardı. 
Sonunda Allah, hastalıklarını arttırdı. 
(Geçmişte) yalan söyledikleri için, 
onlara acı bir azap vardır. 

 

12. Kendilerine, yeryüzünde fesat 
çıkarmayın, denildiğinde, derler ki: 
“Şüphesiz bizler, ancak ıslah edenle-
riz.”  

13. İyi dinleyin! Şüphesiz fesat çıka-
ranlar, ancak onlardır. Ancak onlar, 
(bu gerçeği) bilmezler. 

 

14. Onlara, diğer insanların inandığı 
gibi siz (de) inanın, denildiğinde, 
“Biz (de,) aptalların inandığı gibi mi 
inanalım?” derler. İyi bilin ki, asıl 
aptal (olan) kendileridir. Ancak (bu-
nu) bilmezler.  

15. İnananlar ile karşılaştıklarında, 
“Biz (bu Peygamber’e) inanıyoruz,” 
derler. (İleri gelen) şeytanları ile baş 
başa kaldıklarında (ise,) “Şüphesiz 
biz sizinle birlikteyiz. Onlarla ancak 
alay ediyorduk,” derler.  

16. Alay ettiklerinden dolayı, Allah 
onları cezalandıracak ve azgınlıkları 
içinde şaşkın bırakacak. 

 

17. Doğruluk yerine sapıklığı benim-
seyenler, ancak bunlardır. Bunun 
sonucu alışverişleri onlara (bir) kâr 
getirmedi ve onlar hidayet bulanlar 
(da) olamadılar. 
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18. Onların durumu, ateş yakan bir 
kimsenin durumu gibidir. O (ateş) 
çevreyi aydınlatınca, Allah ışıklarını 
alıp götürdü ve onları karanlıklar 
içinde, (hiçbir şeyi) göremez (halde) 
bıraktı.   

19. (Onlar,) sağır, dilsiz ve kördürler. 
Onun için (de hidayete) dönemezler.  

20. Yahut (onların durumu,) gökten 
inen yağmura benzer. Onda karanlık-
lar, yıldırım ve şimşek vardır. Onlar, 
yıldırımlardan dolayı, ölüm korkusu 
ile parmaklarını kulaklarına tıkarlar. 
Hâlbuki Allah, bütün kâfirleri kuşa-
tıp (helâk edendir.) 

 

21. Şimşek neredeyse gözlerini alır. 
Ne zaman (kendilerine yol göster-
mek için) parıldarsa, (onun ışığında) 
yürümeye başlarlar. Onlara karanlık 
getirince (de) dururlar. Allah dile-
seydi, mutlaka işitme ve görme yete-
neklerini yok ederdi. Şüphesiz Allah, 
istediği her şeye tam olarak gücü 
yetendir. 

 

B.3  

22. Ey insanlar, takva sahibi olasınız 
diye sizi ve (sizden) öncekileri yara-
tan Rabbinize ibadet edin. 
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23. O, yeryüzünü sizler için bir dö-
şek ve göğü (de yaşamınızın) bir 
temeli olarak yarattı. Bulutlardan su 
indirip, böylece onunla size rızık 
olarak çeşitli meyveler yetiştirdi. 
Öyleyse bilerek Allah’a ortak koş-
mayın. 

 

24. Eğer kulumuza indirdiğimiz (ke-
lâmdan) şüphe ediyorsanız, siz (de) 
buna benzer bir sûre getirin. Eğer 
doğru iseniz, Allah’tan başka yar-
dımcılarınızı (da) çağırın. 

 

25. Ancak (bunu) yapamazsanız (ve 
kesinlikle de) yapamayacaksınız, 
öyleyse yakıtı insanlar ve taşlar olan 
ateşten sakının.1 O, kâfirler için ha-
zırlanmıştır. 

 

26. İnanıp (da yerli yerinde) iyi işler 
yapanlara, içinden ırmaklar akan 
bahçeler olduğunu müjdele. Onlara 
(bu bahçelerin) meyvelerinden rızık 
olarak verileceği zaman, “Bu, daha 
önce (de) bize rızık olarak verilmiş-
ti,” diyecekler. Hâlbuki (daha önce 
kendilerine sadece) onun benzeri 
getirilmişti. Orada, onların tertemiz 
eşleri olacak ve içinde (de) daimi 
olarak kalacaklar. 

 

                                                           
1 Yani, kâfirler ile put yapmak üzere kullanılan taşlar. 
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27. Şüphesiz Allah, bir sivrisineğin, 
hatta onun üzerinde bulunanın örne-
ğini ileri sürmekten çekinmez.1 İna-
nanlar, bunun Rablerinden bir gerçek 
olduğunu bilirler. Ancak kâfirler, 
“Allah bu örnekten, neyi kasteder?” 
derler. (Aslında) O, bu (örneği ver-
mekle) birçok kimsenin doğru yol-
dan sapmış olduğuna hüküm verir. 
Birçoğuna (ise) onunla hidayet verir. 
O, bu (Kur’an) ile fasıklar dışında, 
hiç kimsenin doğru yoldan saptığına 
hüküm vermez.  

28. Onlar Allah ile yaptıkları söz-
leşmeyi, kesinleştirdikten sonra bo-
zarlar. Allah’ın kuvvetlendirilmesini 
emrettiği (ilişkileri) bozarlar ve yer-
yüzünde fesat çıkarırlar. İşte zarara 
uğrayanlar (da,) ancak onlardır. 

 

29. (Ey insanlar!) Allah’ın (sözlerini) 
nasıl inkâr edersiniz? Oysa siz, ölüy-
dünüz. O, sizi diriltti. Sonra sizi öl-
dürecek, ardından sizi (tekrar) diril-
tecek ve sonunda (da,) ancak O’na 
döndürüleceksiniz.  

30. Yeryüzünde ne varsa hepsini 
sizin (yararınız için) yaratan O’dur. 
Sonra göklere yönelerek, onları yedi 
gök halinde tastamam kıldı. O, her 
şeyin (doğrusunun) daimi bilgisine 
sahiptir.  

                                                           
1 Sivrisinek üzerinde, malarya (sıtma) mikrobu gibi birçok mikrop bulunmaktadır. 
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B.4  

31. Hani Rabbin meleklere, “Ben 
yeryüzünde bir halife tayin etmek 
üzereyim,” demişti. (Bunun üzerine 
melekler) dediler ki: “Sen orada fesat 
çıkaracak ve kan dökecek olanı mı 
yaratacaksın?1 Biz (ise,) Seni hamd 
ile tespih eder ve her türlü yücelik 
sahibi olduğunu beyan ederiz.” (Bu-
nun üzerine) Allah, “Şüphesiz Ben, 
bilmediklerinizi bilirim,” dedi.  

32. (Allah,) Âdem’e bütün isimleri 
öğretti. Sonra (o isimlerin ait olduğu 
yaratıkları meleklere) gösterip, “Eğer 
siz doğru söylüyorsanız, bunların 
adlarını bana söyleyin,” dedi.2 

 
33. Onlar dediler ki: “Sen her türlü 
eksiklikten uzaksın. Bize öğrettikle-
rinden başka (hiçbir şeyin) bilgisine 
sahip değiliz. Şüphesiz (her şeyi) en 
iyi bilen, (her söz ve hareketin) hik-
metini en iyi anlayan, ancak Sensin.” 

 

34. (Allah,) “Ey Âdem, bu (melekle-
re) onların isimlerini söyle,” dedi. 
Bunun üzerine (Âdem) isimlerini 
söyleyince, (Allah,) “Şüphesiz Ben, 
göklerin ve yerin gizliliklerini bili-
rim. Sizin açığa vurduğunuzu (da,) 
gizlediğinizi (de) bilirim, diye size 
söylememiş miydim,” dedi. 

 

                                                           
1 Melekler, Yüce Allah’ın (c.c.) bir elçisinin yeryüzüne gelişinde kan akıtılacağını, biliyorlardı. 
Ancak bunda Allah’ın (c.c.) elçisinin bir suçu bulunmadığını, aksine muhaliflerinin suçu bulun-
duğunu bilmiyorlardı.  
2 Bu ayet-i kerimede geçen “ ” kelimesi birçok anlamlarda kullanılmıştır. Örneğin; 1- 
Eşyaların hakikatleri (Hakâik-ül Eşya) 2- Arapça’daki isimler 3- Meleklerde bulunmayan sıfatlar 
4- Hz. Âdem’in (a.s.) neslinden gelecek olan peygamberler. Melekler bunları bilmiyorlardı, ancak 
Hz. Âdem (a.s.) bunlardan bahsedince, onlar da hayret içerisinde kaldılar. 
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35. Hani Biz meleklere, “Âdem’e 
boyun eğin,” demiştik.1 İblis dışında 
hepsi boyun eğdiler. O, yüz çevirdi 
ve kibirlendi. O, (önceden beri) kâ-
firlerdendi.2 

 
                                                           
1 Ayet-i kerimede yer alan secde kelimesinin, zahiri anlamda secde etmek dışında, itaat 
etmek ve boyun eğmek gibi anlamları da vardır. Böylece “Üscüdû” kelimesi, Âdem’e 
(a.s.) itaat edin, yani onun sözünü dinleyin anlamına da gelir. Allah (c.c.) dışında kim-
seye secde etmek kesinlikle caiz olmadığından, ayette yer alan ifade “Ben Âdem’i ya-
rattığım için, Bana secde edin,” manasında anlaşılmalıdır. 
2 “İblis” kelimesi “Balasa” yahut  “Ablasa” kelimesinden gelmekte olup, ahlâkı zayıf, 
Allah’ın (c.c.) rahmetinden umudu kesilmiş, nefsi bozuk, yolunu bulmaktan aciz, dile-
ğine erişmesi engellenmiş olan, anlamlarını birlikte ve ayrı ayrı taşımaktadır. “İblis” 
çoğu zaman “Şeytan” ile özdeşleştirilmeye çalışılsa da, bazı açılardan farklılık gösterdi-
ği aşikârdır. Öncelikle İblis’in meleklerden olmadığı kesindir, çünkü o, Allah’a (c.c.) 
başkaldıran olarak tanımlanmıştır. Hâlbuki melekler, Allah’a (c.c.) boyun eğen ve itaat-
kâr olanlardır. (Bkz. 66:7) Allah (c.c.) İblis’i lanetlemiştir, çünkü o itaat etmekle yü-
kümlü kılındığı halde, baş kaldırmıştır. (Bkz.7:13) Her ne kadar İblis için ayrıca özel bir 
buyruk olmasa da, Allah (c.c.) tarafından meleklere iletilen buyruk, aslında herkes için 
geçerli kabul edilmelidir. Melekler kâinatın değişik bölümlerinden sorumlu oldukları 
için, kendilerine iletilen buyruklar otomatik olarak tüm yaratıklara erişmektedir. Tüm bu 
açıklamalar ışığında “İblis” aslında kötü nefse işaret etmektedir. Ona bu ad, söz konusu 
kelimenin tüm özelliklerini taşıdığı için verilmiştir. Özellikle iyilikten mahrum, Allah’ın 
(c.c.) rahmetinden umutsuz ve şaşkın bırakılması, onun bu şekilde tanımlanmasına se-
bep olan nitelikleridir. İblis’in 2:37’de belirtilen “Şeytan” olmadığı, Kur’an-ı Kerim’de 
ondan hep Âdem (a.s.) ile birlikte bahsedilen bölümlerden anlaşılmaktadır. İblis ve 
Şeytan arasında hep belirgin bir farklılık bulunmaktadır. Meleklerden farklı olarak, 
Âdem’e (a.s.) hizmet etmeyi kabul etmeyenden her bahsedilişinde, ona “İblis” denmek-
tedir. Ancak Âdem’i (a.s.) aldatan ve onun Cennet bahçesinden kovulmasına sebep 
olandan her bahsedilişinde ise, ona “Şeytan” denilmektedir. Bu farklılık çok belirgin 
olup bütün Kur’an-ı Kerim boyunca daima korunmuştur. (Bkz. 2:35, 2:37, 7:12, 7:21, 
15:32, 17:62, 18:51, 20:117, 20:121, 38:75) Burada referans gösterilen tüm ayetler 
İblis’in, Şeytan’dan farklı olduğunu açıkça göstermektedir. 2:37’de bahsedilen “Şeytan” 
aslında Âdem’e (a.s.) düşman olan kendi kavminden kimselerdir. “Şeytan” kelimesi 
“İblis”ten daha fazla önem arz etmektedir. “Şeytan” kelimesi “Şatana” yahut “Şata” 
kelimesinden türetilmiş olup, haktan uzak olan ve haktan uzaklaştıran, daima kötülük 
peşinde koşan, haset ateşi içinde yanan ve yanıp helâk olan demektir. Buna göre “Şey-
tan” kelimesi kâfirler, münafıklar ve özellikle de onların liderleri için kullanılmıştır. 
İblis, Âdem’e (a.s.) yardım etmeyi reddeden ve daha sonra kâinatta kötülüğün temsilcisi 
ve lideri olan kötü nefsin adı iken, Şeytan ise, kötü ve zararlı bir canlı, bir insan ya da 
bir insan ruhu veya bir yılan ve hatta kötü amansız bir hastalık gibi şeylerin adıdır. 
Hakkın düşmanları, diğerlerine zarar veren insanlar, hayvanlar ve hastalıklar, hepsi 
şeytandırlar. Hem Kur’an-ı Kerim’de, hem hadislerde bunlar birçok defa benzer şekilde 
şeytan olarak zikredilmişlerdir. Kısacası “Şeytan” genel bir kavramdır. Ancak “İblis” 
ise özel bir kavramdır. 
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36. Biz dedik ki: “Ey Âdem, sen ve 
eşin Cennet’te kalın.1 Orada istediği-
niz yerden bolca yiyin, ancak o ağa-
ca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden 
olursunuz.”2 

 

37. (Ondan sonra) Şeytan, (o ağaç 
yüzünden) onları (yerlerinden) kay-
dırdı ve içinde bulundukları (durum-
dan) çıkardı. Onlara, “Çıkın buradan! 
(Artık) birbirinize düşmansınız ve 
(unutmayın ki, belli) bir süreye kadar 
yeryüzünde kalmanız ve geçiminizi 
sağlamanız (mukadderdir,)” dedik.  

38. Sonra Âdem, Rabbinden bazı 
(dua) kelimelerini öğrendi ve (ona 
göre dua etti.) Bunun üzerine (Yüce 
Allah,) kendisine lütfederek yöneldi. 
Şüphesiz O, tevbeleri çok kabul eden 
(ve) çok rahmet edendir. 

 

39. “Hepiniz buradan çıkın. Bundan 
böyle Benim tarafımdan size bir 
hidayet gelirse, o hidayetime uyanla-
ra artık ne (geleceğin) bir korkusu, 
ne (de geçmiş kusurlarından dolayı) 
bir üzüntüsü olmayacaktır,” dedik.  

40. İnkâr eden ve ayetlerimizi yalan-
layanlar (da,) ancak Cehennemlik 
olanlardır. Onlar orada uzun süre 
kalacaklardır.  

                                                           
1 Buradaki “Cennet” bu dünyada var olan bir yerdir.. Ahiretteki Cennet’ten bahsedilmemiştir. 
Aksi takdirde Şeytan’ın orada bulunması söz konusu olamazdı. Ahiretteki Cennet’e şeytan asla 
giremeyecektir. 
2 Bu ayet-i kerimede zikredilen “şecere” kelimesinden Yüce Allah’ın (c.c.) yasak ettiği söz ve 
işler kastedilmiştir. Bu ayet-i kerimede Hz. Âdem (a.s.) ve eşinden bahsedilmiştir. Ancak daha 

sonraki ayet-i kerimede çokluk anlamında olan “ ” kelimesi kullanıldığına göre, orada 
bulunan bütün insanlar murattır. 
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B.5  

41. Ey İsrâiloğulları, size ihsan etti-
ğim nimetimi hatırlayın. Bana verdi-
ğiniz sözü yerine getirin ki, Ben (de) 
size verdiğim sözü yerine getireyim 
ve ancak Benden korkun. 

 

42. Elinizde bulunan (Kelâm’ı) doğ-
rulayan, bu indirdiğimiz (Kelâm’a) 
inanın. Onu ilk inkâr eden siz olma-
yın. Ayetlerimi, düşük bir değere 
değişmeyin ve ancak Benim takvamı 
benimseyin.  

43. Hakkı batıl ile karıştırmayın. 
Hakkı bilerek (de) gizlemeyin.  

 

44. Namazı ayakta tutun1 ve zekâtı 
verin. (Allah’a)  eğilenlerle birlikte, 
siz (de) eğilin. 

 

45. (Başka) insanlara iyiliği emredip 
(de) kendinizi unutuyor musunuz? 
Hâlbuki Kitab’ı2 okuyorsunuz. Yine 
(de) akıllanmaz mısınız? 

 

46. Sabır ve dua ile (Allah’tan) yar-
dım dileyin. Şüphesiz bu, alçak gö-
nüllülerden başkasına ağır gelir. 

 

                                                           
1 Yani namazı gereken şartlarıyla eda edin. 
2 Tevrat demektir. 
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47. Onlar Rablerine kavuşacaklarına 
ve dönüşlerinin O’na olacağına kesin 
olarak inanırlar. 

 

B.6  

48. Ey İsrâiloğulları, size ihsan etti-
ğim bunca nimetlerimi ve sizi (za-
manın) tüm kavimlerine üstün kıldı-
ğımı hatırlayın. 

 

49. Hiç bir kimsenin başkasının yeri-
ne geçemeyeceği, kimseden şefaat 
kabul edilmeyeceği, hiç kimseden 
karşılık alınmayacağı ve kendilerine 
yardım (da) edilmeyeceği günden 
korkun.  

50. Hani size işkence eden, erkek 
çocuklarınızı öldürüp kadınlarınızı 
sağ bırakan Firavun’un kavminden, 
sizi kurtarmıştık. (Bunda) sizin için, 
Rabbiniz tarafından büyük bir sınav 
vardı. 

 

51. Hani denizi yarıp sizi kurtarmış 
ve gözlerinizin önünde Firavun’un 
kavmini boğmuştuk. 

 

52. Hani Musa’ya kırk gece vaat 
etmiştik. Sonra onun ardından ken-
dinize zulüm ederek buzağıyı (tanrı) 
edinmiştiniz.  
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53. Bundan sonra (da,) şükredesiniz 
diye sizi affetmiştik. 

 

54. Hani doğru yolu bulasınız diye 
Musa’ya Kitap1 ve hak ile batılı ayırt 
eden (mucizeler) vermiştik. 

 

55. Hani Musa kavmine demişti ki: 
“Ey kavmim! Buzağıyı (tanrı) edin-
mekle şüphesiz kendinize zulüm 
ettiniz. Onun için, sizi yaratana eği-
lin ve nefsinizi öldürün.2 Bu, sizi 
yaratanın Katında, sizin için daha 
hayırlıdır. (Sizler böyle yaptıktan 
sonra, Yüce Allah da) lütfederek size 
yöneldi. Şüphesiz O, (kullarının) 
tevbelerini çok kabul eden ve çok 
rahmet edendir.” 

 

56. Hani siz: “Ey Musa, Allah’ı kar-
şımızda apaçık görmedikçe kesinlik-
le sana inanmayız” demiştiniz. Sonra 
sizi mahveden bir azap yakalamıştı 
ve siz (gözlerinizle yaptıklarınızın 
neticesini) gördünüz.  

57. Mahvolduktan sonra (yine de) 
şükredesiniz diye, sizleri tekrar yü-
celttik. 

 

                                                           
1 Yani, “Tevrat” vermiştik. 
2 Metinde “Uktulû enfuseküm” geçer. Bu da kendinizi öldürün, intihar edin anlamına gelmez. 
Nitekim Kitab-ı Mukaddes’te de buna benzer bir emir İsrâiloğulları’na verilmişti. Onlar bu emrin 
hikmetini anlayamamış ve o gün kardeş kardeşi, arkadaş arkadaşı, komşu komşuyu öldürmüştü. 
Kitab-ı Mukaddes’e göre o gün, üç bin kişi birbirini öldürmüştü.(Çıkış, b:32, a:27-28) Bu ayetin 
tek manası, “Nefsinizle öldüresiye mücadele ederek onu yola getirin,” demektir. 
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58. Bulutları (da) üzerinize gölge 
yaptık. Size “Mann” ve “Selva”1 
ihsan ettik. Size rızık olarak verdi-
ğimiz temiz şeylerden yiyin, dedik. 
Onlar Bize zulmetmediler, ancak 
kendilerine zulmediyorlardı. 

 
59. Hani “Şu kasabaya girin. Oradan 
dilediğiniz gibi bolca yiyin, tam itaat 
ederek kapısından, (yükümüzün) 
hafiflemesini (diliyoruz,) diyerek 
girin. Biz (de) hatalarınızı bağışlar, 
iyilik edenlere daha (da) veririz,” 
demiştik. 

 

60. (Bu) zalimler, kendilerine söyle-
nen sözden başka söz (söylemeye) 
başladılar. Bunun sonucu Biz (de) 
zalimlere gökten azap indirdik, çün-
kü onlar itaatsizlik ederlerdi. 

 

B.7  

61. Hani Musa kavmi için su istemiş-
ti. Biz (de) ona, “Değneğini taşa vur” 
demiştik (ve) ondan, on iki pınar 
fışkırmıştı. Her topluluk su alacağı 
yeri tanımıştı. (Onlara,) “Allah’ın 
rızkından yiyin, için ancak yeryü-
zünde fesatçılar olarak karışıklık 
çıkarmayın,” (denilmişti). 

 

                                                           
1 Allah’ın (c.c.) lütfuyla insanın elde ettiği her nimete “Mann” denir. Hadis’te “  ” 
yani “Mantar manndandır” denmiştir. (Sünen İbn-i Maceh; Kitab-üt Tib) Selva ise bıldırcın de-
mektir. Böylece, Biz sizler için o bölgede mantar ve bıldırcınları çokça var ettik, denilmektedir. 
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62. Hani siz, “Ey Musa, bir çeşit 
yemeğe dayanamayız. Bizim için 
Rabbine dua et, bize yerin bitirdiği 
sebze, acur, buğday, mercimek ve 
soğan çıkarsın,” demiştiniz. (O da 
size,) “İyi olanı, daha değersiz olanla 
mı değiştirmek istiyorsunuz? Bir 
şehre gidin. Şüphesiz orada istediği-
nizi bulursunuz, demişti. Onlar, (da-
imi olarak) aşağılanmak ve çaresizli-
ğe uğratılmak suretiyle, Allah’ın 
gazabına çarptırıldılar. Bu (da) Al-
lah’ın ayetlerini inkâr etmeleri ve 
haksız yere peygamberleri öldürmek 
(istemelerindendi.) Bu, itaatsizlik ve 
taşkınlık etmelerindendi. 

 
B.8  

63. (İster) inananlar, (ister) Yahudi-
ler (ya da) Hıristiyan ve Sâbîler (ol-
sun.) Şüphesiz Allah ve ahiret günü-
ne gönülden inanıp, (yerli yerinde) 
iyi işler yapanların (en uygun) ecirle-
ri Rablerinin Katındadır. Onlar için 
artık ne (geleceğin) korkusu, ne (de 
geçmişin) üzüntüsü vardır.  

64. Hani sizden kesin söz almıştık ve 
Tûr’u üstünüze yükseltmiştik,1 “Size 
verdiğimiz (Kitab’a) sımsıkı tutunun, 
takva sahibi olasınız diye onda bulu-
nanları hatırınızda bulundurun,” 
(demiştik).  

                                                           
1 Bazı müfessirler Tûr’un yerden kaldırılarak yükseltildiğine inanırlar. Oysa, İsrâiloğulları’nın o 
zaman, onın gölgesinde oldukları beyan edilmektedir. Bazen büyük bir dağın çıkıntısı böyle bir 
gölge oluşturur. 
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65. Size apaçık hidayet verildiği 
halde yine (de) yüz çevirdiniz. Al-
lah’ın size lütfu ve rahmeti olmasay-
dı, sizler muhakkak zarara uğrayan-
lardan olurdunuz. 

 
66. Aranızdan Sebt, (Cumartesi gü-
nü) hakkında aşırı davrananların 
(akıbetini,) elbette biliyorsunuz. 
(Yaptıklarından dolayı) Biz onlara, 
“(Gidin) aşağılık birer maymun 
olun,” demiştik.1 

 

67. (Biz bu hadiseyi) orada bulu-
nanlara ve onlardan sonra gelenlere 
bir ibret, takva sahiplerine (de) bir 
öğüt vesilesi kıldık.  

68. Hani Musa kavmine, “Allah bir 
inek kesmenizi buyuruyor,” demişti. 
Onlar, “Bizimle alay mı ediyorsun?” 
dediler. Musa (da, “Böyle davranıp) 
cahillerden olmaktan, Allah’a sığı-
nırım,” dedi. 

 
69. Onlar, “Bizim için Rabbine dua 
et (de onun) nasıl bir inek olduğunu 
bize iyice açıklasın,” dediler. (Musa 
onlara,) “O, onun ne yaşlı ne (de) 
pek körpe, (ancak) ikisinin ortası, 
genç bir inek olduğunu söylüyor. 
Onun için size emir olunanı yerine 
getirin,” dedi.  

                                                           
1 “Aşağılık birer maymun”dan murat Yahudiler’in gerçekten maymun oldukları ve hayvana dö-
nüştükleri demek değildir. Aksine bu mecazi bir ifadedir. Kalplerinin pis olduğunu ve kötü hare-
ketlerde bulunduklarını belirtmek için maymun ifadesi kullanılmıştır. Ayrıca hiç düşünmeden 
diğer kavimlerin kötülüklerini taklit ettiklerinden dolayı da onlara mecazen maymun denmiştir. 
Aslında bundan, onların bozuk ve çarpık düşünceli ulemaları kastedilmiştir. Hz. Resûlüllah 
(s.a.v.) gelecekte İslâm âlimlerinin de, Yahudi din bilginlerine benzeyeceklerini beyan etmiştir. 
Söz konusu hadis şöyledir:  

“ ”(Kenz-ül Ümmal, C.16, Hadis 
no:387227, Müssesetürrisale,; Beyrut, 1985) 
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70. (Gene) onlar, “Bizim için Rabbi-
ne (yine) dua et (de,) onun ne renkte 
olduğunu bize açıklasın,” dediler. 
(Musa,) “O, onun parlak sarı renkli, 
görenlerin hoşuna giden bir inek 
olduğunu söylüyor,” dedi. 

 
71. Onlar dediler ki: “Bizim için 
Rabbine (yine) dua et (de,) onun 
nasıl (bir inek) olduğunu, bize iyice 
açıklasın. Çünkü bizce, o vasıftaki 
ineklerin hepsi birbirine benzer. Al-
lah isterse, biz hidayeti mutlaka ka-
bul edeceğiz.”  

72. (Musa,) “O, bu ineğin toprak sür-
mek veya ekinleri sulamak için bo-
yunduruk altına girmemiş, sağlıklı, 
alacasız bir inek olduğunu söylüyor,” 
dedi. Onlar, işte şimdi bize gerçeği 
açıkladın diyerek ineği kestiler. Ger-
çi bunu yapmaya gönülleri (hiç) razı 
değildi.  

B.9  

73. Hani siz, adamın birini öldürdü-
ğünüzü (iddia etmiştiniz.)1 Sonra bu 
hususta ihtilafa düştünüz. Ancak 
Allah, gizlediklerinizi açığa vuracak-
tı.  

74. Bunun üzerine Biz, “Bunu, (o 
adamın başına gelen) diğer olaylarla 
karşılaştırın, (o zaman gerçek ortaya 
çıkacaktır,)” dedik. İşte böylece Al-
lah, ölüleri diriltir ve akıllanasınız 
diye size mucizelerini gösterir.2  

                                                           
1 Burada Hz. İsa (a.s.) kastedilmiştir. Yahudiler ve Hıristiyanlar, Hz. İsa’nın (a.s.) çarmıhta öldü-
ğünü iddia ederler. Bu iddia tamamen asılsızdır. Çünkü Yüce Allah (c.c.), Hz. İsa’yı (a.s.) çarmıh-
tan sağ olarak kurtarmıştı. 
2 Bazı müfessirler bu ayetten tamamen asılsız anlamlar çıkartmışlardır. Onlara göre adamın birisi 
öldürülmüştür. Onlar, Yüce Allah’ın  (c.c.) Yahudiler’in kestiği ineğin parçalarının, ölünün bede-
nine vurulması ile katilin kim olduğunun ortaya çıkacağını buyurduğunu, söylemektedirler. (Bkz. 
Feth-ül Beyan Tefsiri.) Halbuki Yüce Allah (c.c.) Hz. İsa’nın (a.s.) hadisesinin, o durumdaki 
diğer insanların hadiseleriyle karşılaştırılmasını tavsiye etmiştir. Böylece Hz. İsa’nın (a.s.) çar-
mıhta ölmediği anlaşılacaktır. 
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75. Bundan sonra kalpleriniz gene 
katılaştı, taş gibi, hatta daha (da) katı 
oldu. Şüphesiz taşların bazılarından 
nehirler bile akar. Bazıları (ise) yarı-
lıp, içlerinden su çıkar. (Bu kalpler-
den) bazıları, Allah korkusundan, (af 
dileyerek) yerlere kapanır. Allah 
yaptıklarınızdan habersiz değildir. 

 

76. (Ey Müslümanlar! O Yahudi-
ler’in) size inanacaklarını mı umu-
yorsunuz? Oysa onlardan bir grup 
Allah’ın kelâmını işitirler, onu kav-
radıktan sonra (içeriğini) bilerek 
bozarlar ve (yaptıklarının kötü sonuç 
vereceğini de) çok iyi bilirler. 

 

77. Bunlar inananlarla karşılaştıkla-
rında, biz inandık, derler. Baş başa 
kaldıklarında (da birbirlerini ayıpla-
yarak,) “Allah’ın size açıkladıklarını, 
onlara anlatıp duruyorsunuz. Bunun 
sonucu, onlar (da bu bilgileri) Rab-
biniz Katında aleyhinize güçlü bir 
delil olarak kullanacaklar. Bunu hiç 
akıl etmiyor musunuz?” derler. 

 

78. Allah’ın, kendilerinin gizledikle-
rinden (de,) açığa vurduklarından 
(da) haberdar olduğunu, bilmiyorlar 
mı?  
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79. Onlardan, okuma yazma bilme-
yen1 bazılarının, birtakım yalan yan-
lış bilgiler dışında, Kitap hakkında 
bildikleri hiçbir şey yoktur. Onlar 
uydurmaktan başka bir şey yapmaz-
lar. 

 

80. Az bir kazanç elde etmek için 
Kitab’ı kendi elleriyle yazıp, bu Al-
lah Katındandır diyenlere, korkunç 
bir azap vardır. Kendi elleriyle yaz-
dıkları ve (karşılığında) elde ettikleri 
kazançlardan dolayı, onlara korkunç 
bir azap (mukadderdir). 

 

81. (Onlar) derler ki: “(Cehennem) 
ateşi, sayılı bir kaç gün dışında, bize 
hiç dokunmayacak.” Sen onlara de 
ki: “Allah Katından bir söz mü aldı-
nız? Eğer öyleyse Allah sözünden 
asla caymaz. Yoksa Allah hakkında, 
bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsu-
nuz?”  

82. Tabi ki kötülük işleyip, günahları 
kendilerini (her taraftan) kuşatmış 
olanlar, (mutlaka) Cehennemliktirler. 
Onlar orada uzun süre kalacaklar. 

 

                                                           

1 Bu ayet-i kerimede geçen “ ” (ummiyun) kelimesi, “Ummi” kelimesinin çoğul halidir. Bu 
da kelimesel olarak, okuması ve yazması olmayan birisi demektir. Aslında bu kelime ile, hiçbir 
İlâhi Kitaba’a tabi olmayanlar kastedilmiştir. 
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83. İnanıp (yerli yerinde) iyi işler 
yapanlarsa, Cennetliktirler. Onlar 
orada ebedi olarak kalacaklar. 

 

B.10  

84. Hani İsrâiloğulların’dan, Al-
lah’tan başkasına kulluk etmeyin, 
anne ve babaya, akrabaya, öksüzlere 
ve yoksullara iyilik edin, insanlarla 
güzellikle konuşun, namazı (dosdoğ-
ru) kılın, zekât verin, diye söz almış-
tık. Ancak aranızdan bir kaçınız ha-
riç, (hepiniz sözünüzden) cayıp yüz 
çevirmiştiniz. 

 

85. Hani sizden, (birbirinizin) kanını 
dökmemeniz1, (kavminizin fertlerini 
de) yurdunuzdan sürmemeniz için 
söz almıştık. Sonra siz (de) bunu 
böylece kabul etmiş ve (bu sözleş-
meye daima) şahit olmuştunuz. 

 

                                                           

1 Bu ayet-i kerimede geçen “ ” (yani birbirinizin kanını dökmeyin) 
kelimelerinde bazı Yahudi kabilelerin, diğer Yahudi kabilelere zarar vermemeleri kendi-
lerine buyrulmuştur. Bu konu Kitab-ı Mukaddes’de de Çıkış; Bab 20:13 de “katletme-
yeceksin” kelimeleri ile ifade edilmiştir. Ayrıca Çıkış; Bab 20 ve 21 de İsrâiloğulları’na 
bu konuda detaylı talimatlar verilmiştir ve toplumda nasıl yaşamaları gerektiği onlara 
ayrıntılı olarak bildirilmiştir. 
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86. Sonra siz, (yine de) birbirinizi 
öldürür, aranızdan bir topluluğu (da 
düşmanlarına) arka çıkıp, günah ve 
zulüm ederek evlerinden kovarsınız. 
Size esir olarak (yardım istemeye) 
gelirlerse, fidyelerini verip, onları 
kurtarmaya kalkarsınız. Oysa gerçek-
te onları (evlerinden) çıkartmanız 
size yasaklanmıştı. Yoksa siz 
Kitab’ın bir kısmına inanıp (da) bir 
kısmını inkâr mı edersiniz?1 Aranız-
dan böyle yapanların cezası, bu dün-
ya hayatında rezil olmaktan başka, 
ne olabilir ki? Kıyamet günü bundan 
daha şiddetli bir azaba uğratılacaklar. 
Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir. 

 

87. Dünya hayatını ahiret hayatına 
tercih edenler, ancak bunlardır. Bu 
yüzden ne azapları hafifletilecek, ne 
(de başka bir şekilde) onlara yardım 
edilecektir. 

 

                                                           
1 Hz. Resûlüllah (s.a.v.) zamanında Medine’de yaşayan üç Yahudi ve iki müşrik kabile bulun-
maktaydı. Yahudiler’den Beni Kaynuka ve Beni Kureyza kabileleri, müşrik olan Aus kabilesi ile 
Beni Nadir kabilesi ise, müşrik Hazraç kabilesi ile yandaştılar. Bundan dolayı, iki müşrik kabile 
ne zaman birbirleriyle savaşacak olsalar, Yahudiler de otomatik olarak yandaş olduklarının tara-
fında yer alırlardı ve bu savaşlarda karşı tarafın eline de tutsak düşerlerdi. Bu durumda kabileleri 
para toplayıp, onların fidye karşılığında serbest kalmalarını sağlarlardı. Bunun sebebi, Kitab-ı 
Mukaddes’de yer aldığı üzere, bir Yahudi’nin başka bir Yahudi tarafından esir veya köle edilme-
sinin yasaklanmış olmasıdır. Kur’an-ı Kerim, onlara gelen emrin bir kısmına inanıp, bir kısmına 
inanmamalarından dolayı, bu durumlarına itiraz etmiştir. Çünkü kendilerine gelen emir, sadece 
birbirlerinden tutsak veya köle edinmeyi değil, karşılıklı savaşı ve adam öldürmeyi de yasakla-
mıştır. Onlar, buna uymamışlardır. Bir kimse Kitab’ın bir bölümüne uyup, kalanını inkâr ederse, 
bu onun Kitab’ın tamamından sorumlu olduğu gerçeğini, kesinlikle ortadan kaldırmaz. Bu konu 
ile ilgili ayrıca bkz. Kitab’ı Mukaddes’de Levililer; 25:39-43,47-49,54,55 ve Nehemya; 5:8 
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B.11  

88. Biz, Musa’ya Kitap verdik. Ar-
kasından birbiri ardınca (bildiğiniz) 
peygamberleri gönderdik. Mer-
yem’in oğlu İsa’ya apaçık ayetler 
verdik. Ona Ruh-ül Kudüs ile güç 
ihsan ettik. (Siz, hepsine karşı çıktı-
nız. Söyleyin bakalım,) bir peygam-
ber hoşunuza gitmeyen (talimatı) 
getirince, kibirlenmeniz (hoş bir şey 
mi?) Nitekim bir kısmını yalanlaya-
cak, bir kısmını (da) öldürecek misi-
niz? 

 

89. “Kalplerimiz örtülüdür,” dediler. 
Aslında Allah, inkârları yüzünden 
onları lanetlemiştir. Onun için çok az 
inanırlar. 

 

90. Önceleri kâfirlere karşı zafer 
kazanmak için (dua) ederlerken, 
ellerinde bulunan Kitab’ın (talimatı-
nı) doğrulayan bir Kitap, Allah tara-
fından kendilerine geldiğinde, tanı-
malarına rağmen, geleni inkâr ettiler. 
Bunun için Allah’ın laneti (bu gibi) 
kâfirlerin üzerinedir. 

 

91. Onlar, Allah’ın kullarından dile-
diğine Kendi lütfunu indirmesine 
isyan edip, O’nun indirdiği (kelâmı) 
inkâr etmekle, kendilerini ne kötü bir 
şey karşılığında sattılar. Bu yüzden 
gazap üstüne gazaba uğradılar. Kâ-
firlere, aşağılayıcı bir azap vardır 
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92. Onlara, “Allah’ın indirdiğine 
inanın,” denildiğinde, “Ancak bize 
indirilene inanırız,” derler. Ondan 
sonra gelen kelâmı (ise,) inkâr eder-
ler. Oysa gelen (kelâm) ellerindekini 
doğrulayan, en mükemmel ve doğru 
bir kelâm olarak (ispatlanmıştır.) De 
ki: “Eğer siz gerçek müminseniz, 
daha önce neden Allah’ın peygam-
berlerini öldürmek peşindeydiniz?” 

 
93. Şüphesiz Musa, size apaçık mu-
cizelerle geldi. (O dağa çıktıktan) 
sonra kendinize yazık ederek, (Yüce 
Allah’ı bırakıp) buzağıyı tanrı edin-
diniz. 

 
94. Hani sizden kesin söz almış ve 
Tûr’u üstünüze yükseltmiştik. Size 
verdiğimize sımsıkı sarılın ve (sö-
zümüzü) dinleyin, demiştik. Bunun 
üzerine, (aranızdan muhatabımız 
olan kimseler,) “Peki dinledik, (ama 
aynı zamanda bu emre) karşı gelme-
ye (de karar verdik,)” dediler. Kâfir-
likleri yüzünden, buzağı sevgisi 
kalplerine iyice yerleşmişti. Sen on-
lara, “(İddia ettiğiniz gibi) müminse-
niz, imanınız size ne kötü şeyler 
emrediyor,” de.  
95. Sen (onlara) de ki: “Eğer ahiret 
evi, Allah Katında diğer insanlar için 
değil (de,) yalnız sizin içinse ve bun-
da haklıysanız, ölümü dileyin.” 

 
96. Önceden yaptıkları (kötü işler-
den) ötürü onu, asla dilemeyecekler. 
Allah, zalimleri gayet iyi bilir. 
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97. Sen şüphesiz onları (da,) Allah’a 
ortak koşanlardan bazılarını (da,) 
diğer bütün insanlara göre, dünya 
hayatına daha düşkün bulacaksın. 
Her biri ömrünün bin yıl olmasını 
diler. Oysa uzun ömürlü olması, 
kendisini azaptan kurtaramaz. Allah, 
onların yaptıklarını görür. 

 
B.12  

98. Cebrail’e düşman kesilenlere de 
ki: “O, bu (Kitab’ı) Allah’ın emriyle 
senin kalbine indirdi. Bu Kitap, ken-
disinden önce gelen (Kitab’ı) doğru-
layan, inananlara yol gösteren ve 
müjde verendir.”  
99. Allah’a, meleklerine, peygamber-
lerine, Cebrail’e ve Mîkâîl’e düşman 
olan (bilsin ki,) şüphesiz Allah (böy-
le) kâfirlerin düşmanıdır. 

 
100. Şüphesiz Biz, sana apaçık ayet-
ler indirdik. Bunları yoldan çıkmış 
olanlardan başka, hiç kimse inkâr 
etmez.  
101. Onlar, ne zaman bir sözleşme 
yapsalar, aralarından bir kısmı sözle-
rinden dönerler. Onlardan çoğu, 
imana yanaşmazlar bile.  

102. Allah Katından kendilerine, 
ellerinde bulunan (Kitab’ı) doğrula-
yan bir peygamber gelince, o Kitap 
verilenlerden bir kısmı, bilmiyormuş 
gibi, Allah’ın (o yeni) Kitabı’nı arka-
larına attılar. 

 



Cüz: 1 
 

BAKARA SÛRESİ Sûre: 2      

  27 

103. (Aynı zamanda bu Yahudiler,) 
Süleyman’ın hükümdarlığı zamanın-
daki isyancıların izlediği yolu takip 
ettiler. Süleyman asla kâfir değildi. 
Ancak ona karşı gelenler, kâfirdiler. 
Onlar, halka (nice) aldatıcı şeyler 
öğretirlerdi. (Bu Yahudiler kendile-
rince,) Bâbil’de Hârût ve Mârût1 
(adlı iki meleğe) indirilen talimata 
(da uyarlardı.) Oysa o ikisi, biz sizin 
için (Allah tarafından) bir sınanma 
(vesilesiyiz,) onun için sakın inkâr 
etmeyin demeden, kimseye bir şey 
öğretmezlerdi. (Bunun üzerine halk,) 
ikisinden koca ile karısını birbirinden 
ayıracak şeyleri öğrenirlerdi. Al-
lah’ın emri olmadıkça, onlar (böyle 
şeylerle) hiç kimseye zarar veremez-
lerdi. Onlar, kendilerine zarar vere-
cek (ve) yararı olmayacak şeyleri 
öğrenirlerdi. Şüphesiz bunlar, bu 
(yolu) izleyenin ahiretten hiç bir 
nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendi-
lerini karşılığında sattıkları şeyin, ne 
kötü olduğunu bir bilseler! 

 

104. Onlar inanıp, (Allah’ın) takva-
sını benimsemiş olsalardı, (karşılık 
olarak) Allah Katından verilenin, en 
iyi mükâfat olduğunu (anlarlardı.) 
Keşke (bu gerçeği) bilselerdi! 

 

                                                           
1 Hârût ve Mârût aslında meleklere benzeyen insanlardı. Onlar insanlara o bölgede değişimi ger-
çekleştirmek üzere bazı talimatlar öğretirlerdi. Onu saklamalarını, hatta kendi eşlerine de açma-
malarını tavsiye ederlerdi. Onlar Allah’ın (c.c.) emrine göre böyle davranırlardı. Ancak onlardan 
sonra bazı kimseler, kuvvetli hükümetleri düşürmek gayesiyle de aynı yola başvurmuşlardır. Yüce 
Allah (c.c.) Hârût ve Mârût’un kötülük yapmadığını, ancak diğer insanların kendi bencilliklerine 
dayanarak kötü hareketlerde bulunduklarını beyan etmiştir. 
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B.13  

105. Ey inananlar, (Peygamberimiz 
ile konuşurken) “Râinâ,” demeyin, 
“Ünzurnâ,” deyin ve (onun sözünü 
dikkatle) dinleyin.1 (Biliniz ki,) inkâr 
edenlere acı bir azap (mukadderdir). 

 

106. Ehl-i Kitap ve müşriklerden 
(peygamberlerimizi) inkâr edenler, 
size Rabbiniz tarafından bir hayır (ve 
bereket) gelmesini istemezler. Allah, 
Kendi rahmeti için dilediğini seçer. 
Allah çok büyük lütuf sahibidir. 

 

107. Herhangi bir mesajın geçerlili-
ğini kaldırır veya unutturursak, onun 
yerine daha iyisini veya onun benze-
rini (tekrar) getiririz. Allah’ın her 
(istediği) şeye, tam olarak gücünün 
yettiğini bilmez misin?2  

                                                           
1 Arapça’da “Râinâ” kelimesi, karşıdaki kimsenin dikkatini çekmek için kullanılır. Ancak bu 
sözcüğü, sadece birbirine  denk olanlar söyler. Çünkü “Râinâ,” sen bize riayet et, biz de sana 
riayet ederiz, anlamına gelir. Ancak karşıdaki kişi makam bakımından daha üstün ise, o 
zaman “Ünzurnâ” kelimesi kullanılır. Bu da, lütfen bakar mısınız, anlamına gelir. Ayrıca 
“Râinâ” kelimesinin Arapça’daki diğer bir manası ise, “Bizim çobanımız” demektir. O dö-
nemde kâfirler, özellikle dillerini bükerek bu kelimeyi söylerlerdi. Bunun için Müslüman-
lar’a Yüce Peygamber (s.a.v.) için, “Râinâ” kelimesi yerine, “Ünzurnâ” kelimesini kullan-
maları emrolundu. 
2 Bazı müfessirler bu ayeti yanlış izah ederler. Onlara göre Yüce Allah’ın (c.c.) Kur’an-ı 
Kerim’de indirdiği bir ayetin hükmünün kaldırılması mümkündür ve Yüce Allah (c.c.) hük-
münü kaldırdığı ayetin yerine daha iyi bir ayeti indirmiştir. Hükmü kaldırılmış olan ayet, 
yine de Kur’an-ı Kerim’de saklanmıştır. Bunun neticesi “Nasih ile Mensuh” ayetler ile ilgili 
çok uzun bir tartışma başlamıştır. Bazı müfessirler beş yüz ayetin hükmünün kaldırıldığını 
beyan ettiler. Hz. Şah Veliyüllah (a.r.) zamanına kadar yalnız beş ayetin hükmünün kaldırıl-
dığına inanılıyordu ve diğer ayetler çözüme kavuşmuştu. Hz. Mesih-i Mevud (a.s.) Kur’an-ı 
Kerim’in bir tek ayetinin bile hükmü kaldırılmamıştır diyerek, o son beş ayet için de açıklık 
getirmiştir. Müslüman Ahmediye Cemaati’nin inancına göre Kur’an-ı Kerim’in bir noktası 
bile mensuh değildir. Asıl olarak bu ayette eski şeriatlar kastedilmiştir. Her ne zaman onların 
hükmü kaldırıldıysa yahut insanlar onları unuttuysa, yerlerine daha hayırlı şeriatlar indiril-
miştir. 
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108. Göklerin ve yerin hükümranlı-
ğının, sadece Allah’a ait olduğunu 
bilmez misin? Allah’tan başka dos-
tunuz ve yardımcınız yoktur. 

 

109. Yoksa daha önce Musa’ya (çok) 
soru sorulduğu gibi, siz (de) Pey-
gamberiniz’e (çok) soru sormak mı 
istiyorsunuz? İmanı, kâfirlik ile de-
ğiştiren kimsenin, doğru yolu şaşır-
mış olduğunu (unutuyorsunuz.) 

 

110. Ehl-i Kitap’tan çoğu, hak kendi-
lerine apaçık belli olduktan sonra, 
içlerindeki kıskançlık sonucu, inan-
dıktan sonra, sizi tekrar kâfirliğe 
döndürmek isterler. Allah’ın emri 
gelene kadar onları bağışlayın ve 
müsamaha gösterin. Şüphesiz Al-
lah’ın her şeye, tam olarak gücü ye-
ter. 

 

111. Namazı (hakkıyla ve dosdoğru) 
kılın, zekât verin. Kendiniz için han-
gi iyiliği öne çıkarırsanız, onu Allah 
Katında (da) bulacaksınız. Şüphesiz 
Allah, yaptıklarınızı görür. 

 

112. “Yahudi ve Hıristiyan olanlar-
dan başka, hiç kimse Cennet’e gir-
meyecek,” derler. Bu (sadece) onla-
rın temennileridir. (Onlara,) “Eğer 
doğruysanız delilinizi getirin,” de. 
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113. (Başkalarının Cennet’e neden 
girmeyeceklerini de onlara anlat.) 
Tabii ki, kendini Allah’a teslim ede-
rek, (yerli yerinde) iyi işler yapan bir 
kimse için Rabbinin Katında mükâfat 
vardır. (Böyle kimselere) ne (gelece-
ğin) bir korkusu vardır, ne (de geç-
mişteki herhangi bir zarardan ötürü) 
üzülürler. 

 

B.14  

114. Yahudiler, “Hıristiyanlar (doğru 
ve gerçek) bir şeyin üzerinde değil-
ler,” dediler. Hıristiyanlar (da,) “Ya-
hudiler (doğru ve gerçek) bir şeyin 
üzerinde değiller,” dediler. Oysa her 
ikisi (de aynı) Kitab’ı (Tevrat’ı) 
okurlar. Bilgisizler (de) tıpkı onların 
sözlerine benzer sözler söylerler. 
Görüş ayrılığına düştükleri şeylerde 
Allah, Kıyamet günü aralarında hü-
küm verecektir. 

 

115. (İnsanları) Allah’ın mescitlerin-
den alıkoyarak, oralarda O’nun adı-
nın anılmasına engel olan (ve mescit-
lerin) bomboş kalmasına çalışandan 
daha zalim kim olabilir? Bunların 
oraya (Allah’tan) korkarak girmeleri 
gerekirdi. Onlara dünyada (da) rezil-
lik var, ahirette (de kendilerine) bü-
yük azap (mukadderdir.) 

 

116. Doğu ve Batı Allah’ındır. Nere-
ye yönelirseniz, Allah’ın teveccühü 
(de) orada olur. Doğrusu Allah, çok 
genişlik verendir ve bilgi sahibi 
olandır. 
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117. “Allah kendine oğul edindi,” 
dediler. (Hâşâ!) O, her türlü eksiklik-
ten uzaktır. Göklerde ve yerde ne 
varsa hepsi O’nundur. Hepsi, O’na 
boyun eğendir. 

 

118. Gökleri ve yeri bir örnek olma-
dan yaratan O’dur. O, bir şeyin (var 
olmasına) karar verdiğinde, ona an-
cak, “Ol!” der, o (da) olmaya başlar 
(ve kesinlikle) olur. 

 

119. (Allah’ın hikmetlerini) anlama-
yan kimseler derler ki: “Neden Al-
lah, bizimle (doğrudan) konuşmuyor 
veya bize neden bir ayet gelmiyor?” 
Öncekiler (de) tıpkı bunların söyle-
dikleri gibi söylemişlerdi. Kalpleri 
birbirine benzedi. Gerçekten inanan-
lara, her türlü ayeti açıkladık, (ama 
onlar yine de inanmazlar.) 

 

120. Şüphesiz Biz, seni hak ile müj-
deci ve uyarıcı olarak gönderdik. 
Sen, Cehennemlikler’den sorumlu 
tutulmayacaksın.  

121. (İyi bil ki,) Yahudi ve Hıristi-
yanların dinlerine uymadıkça, senden 
asla memnun olmayacaklar. Sen,  
“Doğru yol, ancak Allah’ın yoludur,” 
de. (Ey söz söylenen kimse!) Sana 
gelen ilimden sonra (yine de) heves-
lerine uyarsan, Allah tarafından se-
nin için ne bir dost, ne (de) bir yar-
dımcı olacaktır. 
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122. Kitap verdiğimiz kimseler ge-
rektiği gibi ona uyarlar. Buna (gönül-
den) inananlar (da,) işte onlardır. 
Ancak onu inkâr edenler zarara uğ-
rayanlardır. 

 

B.15  

123. Ey İsrâiloğulları, size ihsan 
ettiğim nimetlerimi ve sizi âlemler-
den üstün kıldığımı hatırlayın.1 

 

124. Hiç kimsenin başkasının yerine 
geçemeyeceği, hiç kimseden fidye 
kabul edilmeyeceği, kendisine şefaa-
tin (de) fayda etmeyeceği ve onlara 
yardım edilmeyecek olan günden 
korkun. 

 

125. Hani İbrahim’in Rabbi, onu 
birtakım kelimelerle denemişti. O 
(da,) onları yerine getirdiğinde (Al-
lah,) “Seni insanlara önder yapaca-
ğım,” demişti. O, “Soyumdan (da 
önder yap, Yarabbi!)” deyince, (Yü-
ce Allah, “Evet, ama) zalimler Be-
nim sözüme erişemezler,” (diye) 
buyurmuştu.  

                                                           
1 “O devirdeki insanlardan üstün tuttum,” anlamında olup, “Kıyamet’e kadar bütün âlemlerden 
üstün tuttum” anlamında değildir. 
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126. Hani Biz bu Ev’i (Kâbe’yi) in-
sanlar için sık sık toplanılan, emni-
yetli bir yer kılmıştık (ve) İbrahim’in 
durduğu yeri namaz yeri edinin, (di-
ye) buyurmuştuk. Biz İbrahim ve 
İsmail’e, “Evimi, tavaf edenler, itikâf 
edenler, rükû ve secde edenler için 
temiz tutun,” diye sıkıca emretmiş-
tik. 

 

127. Hani İbrahim, “Yarabbi, burası-
nı emniyetli bir şehir kıl. Halkından 
Allah’a ve ahiret gününe inananlara, 
her türlü meyve ihsan et,” demişti. 
(Bunun üzerine Yüce Allah,) “Kâfir 
olana (da) kısa bir müddet için yarar 
sağlayacağım, ama sonra onu Ce-
hennem azabına uğratacağım. Bu ne 
kötü akıbettir!” demişti. 

 

128. Hani İbrahim ile İsmail, o Ev’in 
temellerini yükseltirken (birlikte 
şöyle dua ediyorlardı:) “Ey Rabbi-
miz! Bizim (bu hizmetimizi) kabul 
buyur. Şüphesiz en iyi işiten ve en 
iyi bilen, ancak Sensin.”  

129. “Ey Rabbimiz! Bizleri Sana 
itaat edenlerden kıl. Evladımızdan 
(da) Sana itaat eden bir topluluk 
yetiştir. Bize (uygun olan) ibadet 
yollarını göster ve lütfun ile bize 
yönel. Şüphesiz (kullarının) 
tevbelerini çok kabul eden ve (onla-
ra) çok rahmet eden, ancak Sensin.” 
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130. “Ey Rabbimiz! Aralarından, 
onlara Senin ayetlerini okuyacak, 
Kitab’ı ve hikmeti öğretecek, onları 
tertemiz kılacak bir peygamber gön-
der. Şüphesiz her şeyden üstün ve 
hikmet sahibi olan, ancak Sensin.” 

 

B.16  

131. İbrahim’in dininden, kendine 
kesinlikle kıyan birisi dışında, kim 
yüz çevirebilir ki? Şüphesiz Biz, onu 
bu dünyada (da) seçkin bir insan 
kıldık, ahirette (de) o, salih kimse-
lerden olacaktır.  

132. Rabbi ona, “(Bana) itaat et,” 
(diye) buyurduğunda, “(Ben) çoktan 
beri âlemlerin Rabbine itaat etmek-
teyim,” dedi.  

133. İbrahim ve Yâkub kendi oğulla-
rına, “Ey oğullarımız! Şüphesiz Al-
lah bu dini size seçti, sizler (de) an-
cak (O’na gereğince) itaat edenler 
olarak can verin,” diye sıkıca tem-
bihlediler.  

134. Yoksa Yâkub’a ölüm (saati) 
geldiğinde, sizler yanında mıydınız? 
O zaman oğullarına, “Benden sonra 
kime ibadet edeceksiniz?” diye sor-
muştu. Onlar (da,) “Senin İlâhı’na ve 
ataların İbrahim, İsmail ve İshâk’ın 
(da) İlâhı olan, tek İlâh’a ibadet ede-
ceğiz. Biz, (daima) O’na itaat ede-
riz,” dediler. 
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135. İşte bu topluluk (kendi zamanını 
tamamlayıp) gitti. Kazandığı (yarar 
da zarar da) kendisinedir. Sizin (de) 
kazandığınız (yarar da zarar da) ken-
dinizedir. Onların yaptıklarından, siz 
sorumlu tutulmayacaksınız. 

  

 

136. “Yahudi veya Hıristiyan olun ki 
doğru yolu bulasınız,” dediklerini 
(duydunuz mu?) Onlara de ki: “Ak-
sine, daima Allah’a eğilin, İbra-
him’in dinini (izleyin ve bilin ki, 
İbrahim asla) Allah’a ortak koşanlar-
dan değildi.” 

 

137. Allah’a, bize indirilene, İbra-
him, İsmail, İshâk, Yâkub ve evladı-
na indirilene, Musa ve İsa’ya ve (di-
ğer) peygamberlere, Rableri tarafın-
dan verilene inanıyoruz. Onları birbi-
rinden hiç ayrı tutmayız. Biz, (yalnız 
Allah’a) itaat ederiz, deyin. 

 

138. Sizin inandığınız gibi, onlar 
(da) inanırlarsa, (muhakkak) doğru 
yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse 
(biliniz ki, onlar ancak) karışıklık 
çıkarmaya çalışırlar. (Bu durumda) 
Allah, seni onların şerrinden mutlaka 
koruyacaktır. (Doğrusu Allah,) en iyi 
işiten ve en iyi bilendir. 
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139. (Ey Müslümanlar! Onlara deyin 
ki: “Biz, ancak) Allah’ın dinini (izle-
yeceğiz.) Zaten dini (öğretmekte,) 
Allah’tan daha üstün kim olabilir? 
Keza biz, ancak O’na ibadet edenler-
deniz.” 

 

140. “Allah hakkında bizimle müna-
kaşa mı ediyorsunuz? Oysa O, bizim 
(de) sizin (de) Rabbinizdir. Bizim 
yaptıklarımız bizim için, sizin yap-
tıklarınız (da) sizin içindir. Biz, O’na 
(gönülden) bağlıyız.”  

141. (Ey Ehl-i Kitap!) Yoksa siz 
İbrahim, İsmail, İshâk, Yâkub ve 
evladının, Yahudi veya Hıristiyan 
olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: 
“Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa 
Allah mı?” Allah tarafından olan 
şahadeti saklayandan daha zalim kim 
olabilir? Allah yaptıklarınızdan asla 
gafil değildir. 

 

142. İşte bu topluluk, (kendi zamanı-
nı tamamlayıp) gitti. Kazandığı (ya-
rar da zarar da) kendisinedir. Sizin 
(de) kazandığınız (yarar veya zarar) 
kendinizedir. Onların yaptıklarından 
siz sorumlu tutulmayacaksınız. 
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Cüz: 2   

B.17  

143. İnsanlardan bazı akılsızlar, “O 
(Müslümanlar’ı,) üzerinde oldukları 
(eski) Kıblelerin’den döndüren ne-
dir?” diyecekler. (Böyle dediklerinde 
onlara) de ki: “Doğu ve Batı Al-
lah’ındır. O, dilediğine doğru yol 
gösterir.” 

 
144. Böylece insanlara gözetici ola-
sınız (diye,) sizleri üstün bir ümmet 
kıldık. (Allah’ın) Peygamberi (de,) 
size gözetici olsun. Seni takip eden-
ler ile senden yüz çevirenleri ortaya 
çıkartmak için (eskiden) yöneldiğin 
Kıble’yi sana Kıble kıldık. Doğrusu 
bu, Allah’ın hidayete erdirdiği kim-
seden başkasına pek ağır gelir. Allah 
imanınızı boşa çıkaracak değildir. 
Şüphesiz Allah, insanlara çok şefkat 
eden ve çok rahmet edendir. 

 

145. Şüphesiz yüzünü sık sık göğe 
doğru çevirdiğini görüyoruz. Onun 
için seni, mutlaka sevdiğin Kıble’ye 
doğru çevireceğiz. Bunun için yüzü-
nü Mescid-i Haram’a doğru çevir. 
(Ey Müslümanlar,) sizler (de) nerede 
olursanız olun, bulunduğunuz yerden 
yüzlerinizi, o yöne çevirin. Şüphesiz 
Kitap verilenler, (bu Kıble değiştir-
me emrinin) Rableri tarafından bir 
gerçek olduğunu bilirler. Allah, onla-
rın yaptıklarından gafil değildir.  
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146. Sen, (daha önce) Kitap verilen-
lere her türlü ayeti getirsen (de,) yine 
(de) onlar senin Kıble’ne uymazlar. 
Sen (de) onların Kıbleleri’ne uyacak 
değilsin. Onların bazıları (da) diğer-
lerinin Kıblesi’ne uymazlar. (Ey söz 
söylenen kimse,) sana gelen bunca 
(İlâhî) ilimden sonra yine (de) onla-
rın heveslerine uyarsan, o zaman 
mutlaka zalimlerden olursun. 

 

147. Kendilerine Kitap verdikleri-
miz, (bu gerçeği) oğullarını tanıdık-
ları gibi tanırlar. Onlardan bir hizip, 
şüphesiz hakkı bilerek gizler. 

 
148. Bu gerçektir ve Rabbin tarafın-
dandır. Öyleyse şüphe edenlerden 
olma. 

 

B.18  

149. Herkesin bir hedefi vardır. Onu 
hep göz önünde tutar. (Sizin hedefi-
niz de,) hayırlı işlerde birbirinizle 
yarışmak olmalıdır. Nerede olursanız 
olun, Allah sizi bir araya getirecektir. 
Şüphesiz Allah, her şeye gereğince 
gücü yetendir. 

 

150. Nereden çıkarsan, yüzünü 
Mescid-i Harâm’a doğru çevir. Şüp-
hesiz bu, Rabbin tarafından bir ger-
çektir. Allah yaptıklarınızdan haber-
siz değildir. 
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151. Nereden çıkarsan, yüzünü 
Mescid-i Harâm’a doğru çevir. Sizler 
(de,) her nerede olursanız olun, yüz-
lerinizi oraya doğru çevirin ki, zalim 
olanlar dışındaki diğer insanlardan, 
size karşı bir suçlama söz konusu 
olmasın. Onlardan korkmayın, Ben-
den korkun. (İnsanların sizi suçla-
mamaları,) size karşı nimetlerimi 
tamamlamam ve doğru yolu bulma-
nız için, (size bu emri verdim). 

 
152. Böylece Biz, aranızdan birini si-
ze peygamber olarak gönderdik. (O 
peygamber) size ayetlerimizi okur, 
sizi tertemiz kılar, size Kitap ve 
hikmeti öğretir ve önceden bilmedik-
lerinizi (de) size anlatır. 

 
153. Öyleyse siz Beni anın. Ben (de) 
sizi anayım. Bana şükredin, nankör-
lük etmeyin. 

 

B.19  

154. Ey inananlar, sabır ve dua ile 
(Allah’ın) yardımını dileyin. Şüphe-
siz Allah, sabredenler ile beraberdir. 

 

155. Allah yolunda öldürülenlere, 
ölü demeyin. Çünkü onlar (ölü değil) 
diridirler. Ancak siz farkında değil-
siniz. 
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156. Şüphesiz Biz, sizi biraz korku 
ve açlık, bir (de) mal, can ve meyve-
lerin eksikliğiyle sınarız. (Ey Pey-
gamber,) sabredenlere müjde ver. 

 

157. Onlar bir musibete uğradıkla-
rında (kaygılanmayıp,) “Biz Allah 
için varız ve muhakkak O’na döne-
ceğiz,” derler.  

158. İşte onlara, Rableri tarafından 
çeşitli bereket ve rahmet (nazil olur.) 
Hidayete erenler (de,) onlardır. 

 

159. Şüphesiz Safâ ile Merve, Al-
lah’ın alâmetlerindendir. Kim, bu 
Ev’i (Kâbe’yi) hac veya umre niye-
tiyle ziyaret ederse, bu ikisi arasında 
hızlı yürümekte ona hiç bir günah 
yoktur. Kim, kendi isteğiyle hayır 
işlerse (bilsin ki,) Allah (hayırlı işle-
re) değer veren ve (her şeyi) en iyi 
bilendir. 

 

160. Apaçık ayetler ve hidayetle 
indirdiğimiz kelâmı, bu Kitap’ta 
insanlara tam olarak açıkladıktan 
sonra, (yine de) onu gizleyenler var-
dır. Onlara, hem Allah lanet eder, 
hem (de diğer) lanet edenler, lanet 
ederler. 

 

161. Ancak tevbe edip, kendilerini 
ıslah eden ve (buyruklarımı) açıkla-
yanlara, sonsuz lütfumla teveccüh 
ederim. Ben (kullarımın) tevbelerini 
çok kabul eden ve çok rahmet ede-
nim. 
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162. İnkâr edip, kâfir olarak ölen-
lerin üstünde, Allah’ın, meleklerin ve 
bütün insanların laneti vardır. 

 

163. Bu (lanet) içinde uzun süre ka-
lacaklar. Ne azapları hafifletilecek, 
ne (de nefes almak) için onlara süre 
verilecek.  

164. İlâhınız, yalnız tek İlâh’tır. On-
dan başka bir İlâh yoktur. O, Rah-
man’dır ve Rahim’dir. 

 

B.20 

165. Göklerin ve yerin yaratılmasın-
da, gece ile gündüzün birbiri ardınca 
gelmesinde, insanlar için yararlı şey-
leri taşıyıp, denizde seyreden gemi-
lerde, Allah’ın bulutlardan indirip, 
ölü toprağı dirilttiği suda, her türlü 
hayvanı (yeryüzüne) yaymasında, 
rüzgârları sağa sola estirmesinde, 
yerle gök arasında emre hazır bulut-
ların duruşunda, aklını kullanan ka-
vim için (birçok) deliller vardır. 

 



Cüz: 2 
 

BAKARA SÛRESİ Sûre: 2      

  42 

166. İnsanlar arasında, Allah’tan 
başkasını O’na ortak koşanlar vardır. 
Kendisine ortak koştuklarını, Allah’ı 
sever gibi severler. Ancak müminler, 
hepsinden çok Allah’ı severler. Böy-
le bir zulmü işleyenler, azabı (önce-
den) görebilseydiler, bütün kuvvetin 
ancak Allah’ın olduğunu ve Allah’ın 
azabının (da) çok şiddetli olduğunu 
(anlarlardı). 

 

167. Peşlerinden gidilenler, kendile-
rine uyanlardan uzaklaşacaklar ve 
azabı görecekler. (Şirkleri yüzünden 
bütün kurtuluş) yolları kendilerine 
kapanacaktır. 

 
168. (Kâfirlerin ileri gelenlerine) 
uyanlar, “Keşke bize bir kere daha 
dünyaya geri dönmek (nasip) olsa. 
(Bunların bugün) bizden uzaklaştık-
ları gibi biz (de) onlardan uzaklaş-
sak,” diyecekler. Böylece Allah yap-
tıklarının (sonucunun) ancak bir 
pişmanlık olduğunu, (vebalinin de 
boyunlarına olacağını,) kendilerine 
gösterecektir. Onlar (Cehennem) 
ateşinden çıkamayacaklar. 

 

B.21  

169. Ey insanlar, yeryüzünde bulu-
nan temiz ve helâl şeylerden yiyin, 
şeytana uymayın, çünkü o sizin apa-
çık düşmanınızdır. 

 

170. O, size ancak kötülüğü, hayâsız-
lığı ve Allah ile ilgili bilmediğiniz 
şeyi söylemenizi emreder. 
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171. Onlara, Allah’ın indirdiği (ke-
lâma) uyun, denildiğinde, “Biz atala-
rımızı hangi (yol) üzerinde bulduy-
sak ona uyarız,” derler. Peki, ya ata-
ları hiç bir şey akıl etmeyen ve doğru 
yolda olmayan kimselerse, (yine de 
onların izlerinden mi gidecekler?)  

172. Bu kâfirlerin durumu, bağırıp 
çağırma sesinden başka bir şey duy-
mayan ile ona seslenen birinin (du-
rumuna) benzer. Bunlar sağır, dilsiz 
ve kördürler. Bunun için akıl etmez-
ler.  

173. Ey inananlar, size verdiğimiz 
temiz şeylerden yiyin. Yalnız O’na 
ibadet ediyorsanız, Allah’a şükredin. 

 

174. Şüphesiz O, size yalnız leşi, 
kanı, domuz etini ve (üzerine) Al-
lah’tan başkasının adı anılanı haram 
kılmıştır. Ancak (bunları kullanmak) 
zorunda kalmış olup, emirlere karşı 
gelmeyen ve haddi aşmayan için, 
onlar günah değildir. Doğrusu Allah 
çok bağışlayan ve çok rahmet eden-
dir.  

175. Allah’ın (İlâhî) Kitap’tan indir-
diği (talimatı) gizleyip, onu az bir 
değere değişenler, işte karınlarına 
ateş dolduranlar, onlardır. Allah, 
Kıyamet günü onlarla hem konuş-
mayacak, hem (de) onların temiz 
olmadığına karar verecektir. Onlara, 
acı azap vardır. 
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176. İşte bunlar, hidayeti sapıklıkla, 
mağfireti azapla değiştiler. Onların 
ateş (azabına) dayanmaları, ne kadar 
(da) şaşırtıcıdır. 

 
177. Bu (azap,) Allah’ın bu Kitab’ı 
hak ile indirmesinden ileri gelir. 
Doğrusu Kitap hakkında görüş ayrı-
lığına düşenler, korkunç düşmanlık 
içindedirler. 

 

B.22  

178. Yüzlerinizi Doğu’ya veya Ba-
tı’ya çevirmeniz iyilik değildir. An-
cak en iyi insan, Allah’a, ahiret gü-
nüne, meleklere, Kitab’a ve peygam-
berlere inanan, (Allah) sevgisi için 
akrabalara, öksüzlere, yoksullara, 
yolculara, dilenenlere ve (hürriyetleri 
için) kölelere malını harcayan, na-
mazı dosdoğru kılan ve (de) zekât 
verendir. Onlar söz verdiklerinde, 
onu yerine getirirler. (Özellikle) sı-
kıntı, hastalık ve savaş zamanında 
dayanıklılık gösterirler. (İşte en ol-
gun ve en iyi insanlar bunlardır.) İşte 
onlar, sözlerinin eridir ve onlar, mü-
kemmel takva sahipleridir. 
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179. Ey inananlar, öldürülenler hak-
kında size kısas farz kılınmıştır. 
(Eğer öldüren) hür erkekse, o hür 
erkekten, (eğer öldüren) köle ise, o 
köleden, (eğer öldüren) kadınsa, o 
kadından (kısas alınır). (Eğer öldürü-
lenin) kardeşi tarafından öldürene 
(diyetten) bir şeyler af olunursa, 
(öldürülenin vârisleri geride kalan 
diyeti) uygun bir şekilde alabilir. 
(Katilin de diyetten geri kalan kısmı-
nı) güzellikle ödemesi şarttır. Bu, 
Rabbiniz tarafından bir kolaylık ve 
rahmettir. Bu (emirden) sonra yine 
(de) bir kimse haddi aşarsa, ona acı 
bir azap (mukadderdir).  

180. Ey akıl sahipleri, kısasta sizin 
için hayat vardır. (Haksız yere kan 
dökmekten) sakınasınız (diye size bu 
emredilmiştir.)  

181. Birinize ölüm geldiğinde, eğer 
o, çok mal bırakıyorsa, onun ana, 
baba ve akrabalarına (uygun) bir 
vasiyette bulunması şarttır. Bu, takva 
sahiplerinin üzerine bir hak olarak 
farz kılınmıştır. 

 
182. Ancak biri, (bu vasiyeti) duy-
duktan sonra onu değiştirirse, bunun 
günahı değiştirenindir. Allah, şüphe-
siz en iyi işiten ve en iyi bilendir. 

 
183. Vasiyet edenin taraf tutacağın-
dan veya günaha gireceğinden endişe 
duyan kimse, (ilgililerin) arasını 
bulursa, ona hiç bir günah yoktur. 
Şüphesiz Allah, çok bağışlayan ve 
çok rahmet edendir. 
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B.23  
184. Ey inananlar, oruç tutmak siz-
den öncekilere farz kılındığı gibi (her 
türlü manevi ve ahlâki fenalıklardan) 
korunasınız diye, size (de) farz kı-
lınmıştır. 

 
185. (Onun için) şu sayılı günlerde 
(oruç tutun.) Aranızdan hasta veya 
yolculukta bulunanın, tutamadığı 
günler sayısınca başka günlerde oruç 
tutması (gerekir.) (Oruca) gücü yet-
meyenlerin (maddi durumları da 
elverişli ise,) fidye olarak bir yoksula 
yemek vermesi gereklidir.1 Kim 
gönülden iyilik yaparsa, kendisi için 
hayırlıdır. Eğer bilgi sahibi iseniz, si-
zin için oruç tutmanın hayırlı oldu-
ğunu (anlarsınız.) 

 
186. Ramazan ayı (öyle mübarek bir 
aydır ki,) onun hakkında Kur’an 
indirildi. O, bütün insanlara doğru 
yol göstermek üzere (nazil oldu.) O, 
aynı zamanda nice apaçık mucizeleri 
ve hidayet veren delilleri (de) ihtiva 
eder. (Bunun yanı sıra onda,) nice 
İlâhî mucizeler (de) bulunur. Onun 
için aranızdan (hasta ve yolcu olma-
yıp,) bu aya erişenler, oruçlarını tut-
sunlar. Hasta veya yolculukta olan 
kimsenin oruç tutamadığı günler 
sayısınca başka günlerde oruç tutma-
sı gerekir. Allah sizin için kolaylık 
ister, zorluk istemez. (Allah, sizler 
zahmet çekmeyip) oruç sayısını ta-
mamlayasınız, sizi hidayete eriştirdi-
ği için O’nun yüceliğini ifade edesi-
niz ve O’na şükredesiniz diye, (bu 
emirleri indirdi.) 

 

                                                           
1 Ayette “Yutikûnehû” kelimesi geçer. Bu kelimenin manası hem olumludur hem de 
olumsuzdur. Bu ayette her iki mana da geçerlidir. Birinci mana: “Oruca gücü yetmeyen-
ler fidye versinler.” İkinci mana ise: “Oruca gücü yetenler de, Allah’ın kendilerini Ra-
mazan’a ulaştırması, oruç tutabilecek güç ve sağlık vermesinden dolayı, şükretmek için 
fidye vermelidirler.” 
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187. (Ey Peygamber,) kullarım sana 
Beni sorarlarsa, (de ki:) “Ben onlara 
pek yakınım. Bana dua edenin duası-
nı kabul ederim. Onlar doğru yolu 
bulsunlar diye, Benim emirlerime 
boyun eğsinler ve Bana inansınlar.” 

 

188. Oruç tuttuğunuz (günlerin) ge-
cesinde hanımlarınıza yaklaşmanız 
size helâl kılındı. Onlar sizin için, siz 
(de) onlar için (bir çeşit) elbisesiniz. 
Allah, sizin kendi kendinize haksız-
lık ettiğinizi bilir. İşte onun için O, 
(sonsuz) lütfu ile size yöneldi ve bu 
(durumunuzu) düzeltti. Artık hiç 
(tereddüt etmeden,) kendilerine yak-
laşabilirsiniz. Allah’ın size mukadder 
kıldığı şeyleri arayın. Tan yerinde ak 
çizgi ile kara çizgi sizce birbirinden 
ayırt edilinceye kadar yiyin için. 
Sonra orucu geceye kadar tamamla-
yın. Mescitlerde itikâfa çekildiğiniz 
zaman, (kadınlarınıza) yaklaşmayın. 
Bu, Allah’ın (belirttiği) sınırlardır. 
Sakın onlara yaklaşmayın. İşte (in-
sanlar türlü felaketlerden) korun-
sunlar diye Allah, ahkâmını böylece 
apaçık anlatır. 
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189. Kendi (kardeşlerinizin) malları-
nı, aranızda sahtekârlık ve (haksız-
lıkla) yemeyin. İnsanların malların-
dan bir kısmını bilerek ve uygunsuz 
yollarla ele geçirmek üzere, onları 
idarecilere götürmeyin.1 

 

B.24  

190. Sana hilâller hakkında soru so-
rarlar. Sen onlara de ki: “Bunlar in-
sanların (günlük işlerinde) ve hac 
için vakit ölçekleridir.” Evlere arka 
tarafından girmeniz (ise) bir iyilik 
değildir. En mükemmel insan, takva 
sahibi olandır. Evlere kapılarından 
girin. Allah’ın takvasını benimseyin 
ki, başarıya eresiniz. 

 

191. Sizinle savaşanlarla, siz (de) 
Allah yolunda savaşın. Fakat hiç 
kimseye aşırı davranmayın. Şüphesiz 
Allah, aşırı davrananları hiç sevmez.  

192. (Haksız yere savaşanları,) bul-
duğunuz yerde öldürün. Sizi çıkar-
dıkları yerden, siz (de) onları çıkarın. 
Fitne, adam öldürmekten daha kor-
kunçtur. Onlar Mescid-i Haram’ın 
yanında sizinle savaşmadıkça, siz 
(de) onlarla savaşmayın. Ancak 
(orada da) sizinle savaşırlarsa, (o 
zaman) siz (de) onları öldürün. İşte 
kâfirlerin cezası budur. 

 

                                                           
1 İdarecilere rüşvet verip, uygunsuz yollarla kimsenin malını sakın yemeyin. 
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193. Eğer vazgeçerlerse (siz de vaz-
geçin.) Şüphesiz Allah, çok bağışla-
yan ve çok rahmet edendir. 

 

194. Fitneden (eser) kalmayıp, din 
yalnız Allah için oluncaya kadar, 
onlarla savaşın.1 Eğer vazgeçerlerse, 
(bilin ki) zalimlerden başka hiç kim-
seye düşmanlık edilmez. 

 

195. Hürmetli ay, hürmetli aya be-
deldir. Hürmetli şeyler (saygısızlığa 
uğrarsa,) hepsinin öcü alınır. Nitekim 
size karşı aşırı davranana, onun size 
aşırı davrandığı ölçüde karşılık verin. 
Allah’ın takvasını benimseyin ve 
Allah’ın, O’nun takvasını benimse-
yenlerle beraber olduğunu bilin. 

 

196. Allah yolunda (malınızı ve ca-
nınızı) harcayın. Elinizle kendinizi 
tehlikeye atmayın. İyilik edin, şüphe-
siz Allah iyilik edenleri sever. 

 

                                                           
1 Sahih-i Buhari’de “Fitne” kelimesi şöyle açıklanmıştır: İslâm’ın ilk yıllarında iman 
edenlere işkence yapılır, onlar ya öldürülürler yahut da hapsedilirlerdi. Bu ayet-i keri-
mede insanların din hürriyetini yok edenlere ve onları dinden döndürmek isteyenlere 
karşı savaşmanın caiz olduğu belirtilmiştir. Ancak insanları silah zoruyla dinlerinden 
döndürmek istemeyen ve bu gaye ile Müslümanlar ile savaşmayanlar ile savaşmanın da 
caiz olmadığı, burada beyan edilmiştir. 
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197. Hac ve Ümre’yi Allah için ta-
mamlayın. (Herhangi bir sebepten 
dolayı Hac ve Ümre’yi eda etmek-
ten) alıkonulursanız, kolayınıza ge-
len bir kurban (kesin.) Kurban yerine 
varıncaya kadar başınızı tıraş etme-
yin. Aranızdan hasta olan veya ba-
şındaki (herhangi bir hastalıktan 
dolayı) rahatsızlık duyup, (başını 
tıraş etmeyenin,) fidye olarak ya oruç 
tutması yahut sadaka vermesi veya-
hut (da) kurban kesmesi gerekir. 
Emniyete kavuştuğunuz zaman, Hac 
ile birlikte Ümre’den yararlananın, 
kolayına gelen bir kurban kesmesi 
gerekir. (Kurbanlık) bulamayanın, 
Hac süresince üç gün oruç tutması 
şarttır. (Ey Müslümanlar,) evlerinize 
döndüğünüzde yedi gün daha oruç 
tutmanız gerekir. Bu (da) tam on gün 
eder. Bu (emir) yalnız ailesi Mescid-i 
Haram yakınında oturmayan kimse-
ler içindir. Allah’tan sakının ve Al-
lah’ın cezasının şiddetli olduğunu bi-
lin. 

 
B.25  

198. Hac bilinen birkaç ayda eda 
edilir. Bu aylarda Hacca gitmeye 
karar veren (bilsin ki,) Hac esnasında 
müstehcen söz söylemek, itaatsizlik 
etmek ve dövüşmek yasaktır. Ne 
iyilik yaparsanız, Allah onun (değe-
rini) bilir. Bir (de) kendinize azık 
edinin. Şüphesiz azığın en iyisi Al-
lah’ın takvasını benimsemektir. Ey 
aklı başında olanlar, ancak Benden 
sakının. 
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199. (Hac süresince) Rabbinizin her-
hangi bir lütfunu aramanızda hiç bir 
günah yoktur. Arafât’tan döndüğü-
nüzde Meşar-ı Haram1 yanında Al-
lah’ı zikredin. Size yol gösterdiği 
için, O’nu anın. Siz, önceleri mutlaka 
sapıklardandınız. 

 

200. Herkesin (şimdiye kadar) gidip 
döndüğü yerden, siz (de) geri dönün. 
Allah’tan mağfiret dileyin. Çünkü 
Allah çok bağışlayan ve çok rahmet 
edendir. 

 

201. Hac ile ilgili ibadetlerinizi ta-
mamladıktan sonra, atalarınızı andı-
ğınız gibi, (mümkünse) daha (da 
içtenlikle) Allah’ı anın. Bazı kimse-
ler, “Ey Rabbim, bize vereceğini, bu 
dünyada ver,” derler. Böylelerinin 
ahirette hiç nasipleri yoktur. 

 

202. Bazıları (da,) “Ey Rabbim, bize 
bu dünyada (da) iyilik, ahirette (de) 
iyilik ihsan eyle (ve) bizi ateş aza-
bından koru,” derler. 

 

203. İşte bunlara, kazandıkları (iyi-
likten) dolayı, (sevaptan) bir pay 
(mukadderdir). Allah, hesabı çabuk 
görendir.  

                                                           
1 “Meşar-ı Haram” Arafat ile Mina arasında bulunan Hac yerlerindendir. Hacılar Arafat’tan dön-
düklerinde orada bir gece geçirirler. 
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204. Allah’ı (şu) belirli günlerde 
anın. Biri acele edip (de) iki günde 
dönerse, ona hiç bir günah yoktur. 
Geri kalsa (da) kendisine günah yok-
tur.1 (Bu söz,) takva sahibi olanlar 
içindir. (Öyleyse) Allah’ın takvasını 
benimseyin ve hepinizin (bir gün) 
toplatılıp, O’nun huzuruna götürüle-
ceğinizi bilin.  

205. İnsanlar arasında, bu dünya 
hayatı hakkındaki konuşmaları, senin 
hoşuna gidenler (de) bulunur. (Böy-
leler konuşurken,) kalplerindeki (sa-
mimiyete) Allah’ı şahit tutarlar. Oy-
sa bunlar (aslında) kavgacıların en 
ileri gelenleridir. 

 

206. (Yetkili olup,) bir işin başına 
geçince ortalığı karıştırmak, ekinleri 
ve halkı mahvetmek üzere, (bütün) 
memlekette koşturup dururlar. Oysa 
Allah, fesadı hiç sevmez. 

 

207. Onlara, Allah’tan sakının denil-
diğinde, gururları onları daha (da) 
çok günah işlemeye sürükler. (Bu 
gibi insanlara,) Cehennem yeterlidir. 
Şüphesiz o, kalınacak çok kötü bir 
yerdir. 

 

208. İnsanlar arasında, Allah’ın rıza-
sını kazanmak için canlarını bile sa-
tanlar vardır. Allah (böyle ihlâs sahi-
bi) kullarına karşı çok şefkatlidir.  

                                                           
1 Müzdelife’den döndükten sonra Minâ’da üç gün kalmak şarttır. Fakat acelesi olan kimse, iki gün 
sonra da oradan geri dönebilir. İşte bu ayette ondan söz edilmektedir. 
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209. Ey inananlar, hepiniz tam tesli-
miyete girin ve şeytanın (ayak) izle-
rine uymayın. Şüphesiz o, sizin apa-
çık düşmanınızdır. 

 

210. Size apaçık deliller geldikten 
sonra, yine (de) yolunuzu şaşırırsa-
nız, biliniz ki Allah, mutlaka her 
şeyden üstün ve hikmet sahibidir.  

211. Onlar, bulutların gölgelerinde 
Allah ve meleklerin gelmesini ve son 
kararın verilmesini mi bekliyorlar? 
Bütün işler, ancak Allah’a döndürü-
lür. 

 

B.26  

212. İsrâiloğulları’na sorsanıza, onla-
ra nice apaçık mucizeler verdik. Al-
lah’ın nimeti kendisine geldikten (ve 
onun gerçeğini de iyice anladıktan) 
sonra, onu kim değiştirirse (bilsin 
ki,) Allah’ın cezası çok şiddetlidir.  

213. Bu dünya hayatı kâfir olanlara 
(güzel ve) süslü olarak gösterilmiştir. 
Onlar, inananlarla alay ederler. Oysa 
takva sahipleri, Kıyamet gününde 
onlardan üstün olacaklar. Allah dile-
diğine hesapsız rızık verir. 
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214. Bütün insanlar aynı görüşü pay-
laşıyorlardı. Sonra Allah peygamber-
leri müjdeci ve uyarıcı olarak gön-
derdi. İnsanların görüş ayrılığına 
düştükleri hususlarda aralarında hü-
küm versin diye, (peygamberlerle) 
birlikte hakkı ihtiva eden bir Kitap 
(da) indirdi. Ancak Kitap verilenler, 
kendilerine apaçık deliller geldikten 
sonra, aralarındaki azgınlık (ve fesat) 
yüzünden, onun hakkında ayrılığa 
düştüler. Allah inananları, diğer in-
sanların ihtilafa düştükleri şeyden 
(ayırıp,) kendi emriyle doğruluğa 
eriştirdi. Allah, dilediğini hidayete 
eriştirir. 

 
215. Yoksa sizler, sizden öncekilerin 
başına gelenler daha başınıza gelme-
den, Cennet’e gireceğinizi mi sandı-
nız? Onların başına nice sıkıntılar, 
eziyetler ve korkunç sarsıntılar geldi. 
Nihayet (o zamanın) peygamberi ve 
beraberindeki müminler, Allah’ın 
yardımı ne zaman gelecek, dediler. 
İyi bilin ki, Allah’ın yardımı mutlaka 
yakındır. 

 
216. Onlar sana ne harcayacaklarını 
sorarlar. De ki: “Harcayacağınız iyi 
mal, (öncelikle) ana ve babanızın, 
akrabalarınızın, öksüzlerin, düş-
künlerin ve (de) yolcuların hakkıdır.” 
Yaptığınız her iyiliği, şüphesiz Allah 
çok iyi bilir. 
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217. Hoşunuza gitmediği halde, sa-
vaş size farz kılındı. Hoşlanmadığı-
nız bir şey, sizin için hayırlı olabilir. 
Hoşlandığınız bir şey (de,) sizin için 
kötü olabilir. Allah bilir, ama siz 
bilmezsiniz.1 

 

B.27  

218. Sana hürmetli ayda savaşmayı 
sorarlar. De ki: “O ayda savaşmak, 
büyük bir günahtır. Ama (insanları) 
Allah yolundan alıkoymak, O’nu ve 
Mescid-i Haram’ı inkâr etmek, ahali-
sini oradan çıkarıp atmak, Allah 
Katında daha büyük bir (günahtır.) 
Hele fitne ve (fesat) çıkarmak, adam 
öldürmekten (de) daha büyük (gü-
nahtır.) Onlar ellerinden gelse, dini-
nizden döndürmek için, sizinle sa-
vaşmaya devam ederler.” Aranızdan 
biri dininden dönüp kâfir olarak 
ölürse, (bilsin ki,) bu gibilerin bütün 
yaptıkları dünyada (da,) ahirette (de) 
boşa gider. Onlar Cehennemliktirler 
ve orada (uzun süre) kalacaklar. 

 

                                                           
1 Bu ayet-i kerimeden açıkça anlaşıldığı gibi Müslümanlar asla savaşmayı sevmezlerdi. 
Bunun sebebi Müslümanlar’ın savaş yapmaktan korkmaları değildi. Aksine onlar kan 
dökmeyi sevmezlerdi. Ayrıca onlar barışçı bir ortamın İslâm dininin yayılması için daha 
uygun olduğuna inanırlardı. Kısacası bu ayet-i kerimeden de anlaşıldığı gibi Hıristiyan 
oriyantalistlerin (doğu bilimcilerin) “İslâm dini zor kullanılarak, kılıç ile kabul ettiril-
miştir” demeleri tamamen asılsızdır. 
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219. Şüphesiz inananlar, hicret eden 
ve Allah yolunda cihat edenler, Al-
lah’ın rahmetini umarlar. Allah, çok 
bağışlayan ve çok rahmet edendir. 

 

220. Sana içki ve kumar hakkında 
sorarlar. De ki: “İkisinde (de) büyük 
günah (ve zarar bulunur.) İnsanlar 
için bazı faydaları (da) vardır, fakat 
günah (ve zararları) faydalarından 
daha büyüktür.1” Sana ne harcaya-
caklarını sorarlar. De ki: “Sizi sıkın-
tıya sokmayacak (malı) harcayın.” 
Böylece Allah, düşünesiniz diye, 
Kendi ahkâmını size açıklar. 

 

221. Bu dünya ile ahiret hakkında 
sana (sorarlar.) Sana (yetim ve) ök-
süzler hakkında (da) sorarlar. De ki: 
“Onların (durumlarını) düzeltmek, 
hayırlı bir iştir. Onlarla bir arada 
yaşarsanız, (bunda hiç bir sakınca 
yoktur, çünkü) onlar sizin kardeşle-
rinizdir.” Allah, fesat çıkaranı (da) 
ve ona mukabil iyilik için çalışanı 
(da) bilir. Eğer Allah isteseydi, sizi 
zahmete sokardı. Şüphesiz Allah, her 
şeyden üstündür, hikmet sahibidir. 

 

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede haram ile helâlin daimi bir usulü, beyan edilmiştir. Faydaları fazla 
olup, zararları az olan maddeler helâldir. Aynı şekilde zararları fazla olup, faydaları az 
olanlar ise haramdır. Yüce Allah (c.c.) hiçbir şeyi tamamen faydasız yaratmamıştır. 

 



Cüz: 2 
 

BAKARA SÛRESİ Sûre: 2      

  57 

222. İnanmadıkça, müşrik kadınlarla 
evlenmeyin. Müşrik bir kadın hoşu-
nuza gitse (de) inanan bir cariye, 
ondan daha hayırlıdır. Müşrik erkek-
ler inanmadıkça, (Müslüman kadın-
ları) onlarla evlendirmeyin. Mümin 
bir köle, hoşunuza giden (hür) bir 
müşrikten daha hayırlıdır. Onlar 
ateşe çağırırlar, Allah (ise) kendi 
emriyle Cennet ve mağfirete çağırır. 
İnsanlar nasihat alsınlar diye, (irfan) 
belirtilerini kendilerine apaçık anla-
tır. 

 
B.28  

223. (Kadın,) âdet (halindeyken ona 
yaklaşmak) hakkında sana sorarlar. 
De ki: “Bu, rahatsızlık veren bir du-
rumdur.” Onun için, kadınlar âdet 
(halindeyken cinsî münasebetten) 
uzak durun. Temizleninceye kadar 
onlara yaklaşmayın. Yıkanıp temiz-
lendikten sonra, Allah’ın emrettiği 
gibi onlara yaklaşın. Allah, daima 
kendisine yönelenleri (de) sever, (iç 
ve dış) temizliğine dikkat edenleri 
(de) sever.  

224. Kadınlarınız, sizin için (bir ne-
vi) tarlanızdır. Tarlanıza istediğiniz 
gibi gelin.1 Geleceğiniz için hazırlıklı 
olun. Allah’tan sakının ve (eninde 
sonunda) O’nunla karşılaşacağınızı 
bilin. (Ey Peygamber! O gün hak-
kında) inananlara müjde ver. 

 

                                                           
1 “Tarla” kelimesiyle kadınların, neslin devamının bir vasıtası oldukları beyan edilmiştir. Demek 
ki insan neslinin devamının mümkün olmadığı şekilde kadına yaklaşmak caiz değildir. 
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225. İyilik yapmaktan, takvayı be-
nimsemekten ve insanların arasını 
bulmaktan uzaklaşmak gayesiyle, 
Allah’ın ismini yeminlerinizin hedefi 
haline getirmeyin. Allah, en iyi işiten 
ve en iyi bilendir. 

 
226. Allah sizi, farkında olmadan 
ettiğiniz yeminlerden dolayı sorumlu 
tutmaz. Fakat kalplerinizin, (içten 
bilerek) kazandığı (günahtan) ötürü, 
size hesap sorar. Allah, çok bağışla-
yan ve Halîmdir.  
227. Yemin edip, kadınlarından ayrı-
lanlar için, (sadece) dört aya kadar 
beklemek caizdir. (Bu sürede) barı-
şırlarsa, (bilsinler ki,) Allah çok ba-
ğışlayan ve çok rahmet edendir. 

 
228. Eğer boşanmaya karar verirler-
se, (bilsinler ki) Allah, en iyi işiten 
ve en iyi bilendir. 

 
229. Boşanan kadınlar, üç aybaşı 
haline kadar beklemelidirler. Eğer 
Allah ve ahiret gününe inanıyorlarsa, 
rahimlerinde Allah’ın yarattığını 
gizlemeleri, kendilerine caiz değildir. 
Kocaları bu arada barışmak isterler-
se, (eşlerini) geri almakta daha çok 
hakları vardır. Örf ve adetlere göre, 
(erkeklerin) kadınlar üzerinde hakları 
olduğu gibi, kadınların (da erkekler 
üzerinde) hakları vardır. Ancak er-
kekler onlardan bir derece daha üs-
tündürler. Allah, her şeyden üstündür 
ve hikmet sahibidir. 
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B.29  

230. (Dönülebilecek) boşanma ancak 
iki keredir.1 Sonra ya güzellikle tut-
malı, ya (da) iyilikle bırakmalıdır. 
Önceden (kadınlara) vermiş olduğu-
nuz maldan bir şey geri almak, sizin 
için caiz değildir. Ancak (karı ve 
koca) Allah’ın (belirtmiş olduğu) 
sınırlara riayet edemeyeceklerinden 
korkuyorlarsa, (o zaman durum fark-
lıdır.) Eğer ikisinin, Allah’ın sınırla-
rını koruyamayacaklarından endişe 
ediyorsanız, o zaman kadının fidye 
olarak bir şeyler vermesinde, (her 
ikisi için de) günah yoktur. İşte Al-
lah’ın (belirttiği) sınırlar, bunlardır. 
Onları aşmayınız! Allah’ın (belirtmiş 
olduğu) sınırları aşanlar ancak zalim-
lerdir.  

231. (Eğer erkek, bahsedilen iki bo-
şanmanın müddeti geçtikten sonra, 
karısını üçüncü kez de) boşarsa, o 
kadın başka biriyle evlenmedikçe, 
bir daha kendisine caiz değildir. Eğer 
(ikinci koca da) onu boşarsa, Al-
lah’ın sınırlarını koruyacaklarına 
içten inanıyorlarsa, (eski karı-
kocanın) birbirlerine dönmelerinde 
bir günah yoktur. Bunlar, Allah’ın 
(belirttiği) sınırlardır. O, onları ilim 
sahibi kimselere açıklar. 

 

                                                           
1 Dönülebilecek boşanma iki defa ile sınırlandırılmıştır. Üçüncü kez erkek yine boşarsa, artık 
tekrar eşine dönemez. Halk arasındaki inanca göre, bir koca karısına üç kere boş ol derse, bu üç 
kez boşanmanın gerçekleştiği anlamındadır. Ancak bu yanlıştır. Boşanma üç türlüdür. Birincisi; 
erkek boşayıp ilk üç ay esnasında sözünü geri alırsa, eşine geri dönebilir. Buna, Recî’ talâk denir. 
İkincisi; erkek boşadıktan sonra üç ay geçer ve sözünü geri almaz ve bir süre sonra eşine geri 
dönmek isterse, yeniden nikâh yapması gerekir. Ancak bu şekilde eşine tekrar kavuşabilir. Buna, 
Bâin talâk denir. Üçüncüsü; erkek, karısını üç kez ayrı ayrı zamanlarda boşarsa, o zaman artık 
hanımı başka biri ile evlenip boşanmadıkça geri dönemez. Buna, Batta talâk denir. Biri aynı 
zaman dilimi içinde, değil üç kere, bin kere de boş ol dese bile, o tek bir boşanma sayılır. İddet 
esnasında karı koca ilişkiye girerlerse, bu durumda da erkek sözünü geri almış sayılır ve boşanma 
gerçekleşmez. 
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232. Kadınlarınızı boşadığınız za-
man, onların belli süreleri sona erdi-
ğinde, ya iyilikle tutun, ya (da) iyi-
likle bırakın. Eziyet etmek için (ve 
daha sonraları) haklarına tecavüz 
etmek niyetiyle, onları alıkoymayın. 
Böyle yapan biri, şüphesiz kendine 
zulmetmiş olur. Allah’ın buyrukla-
rıyla alay etmeyin. Allah’ın size olan 
nimetini ve size öğüt vermek için 
indirdiği Kitap ve hikmeti hatırlayın. 
Allah’ın takvasını benimseyin. Al-
lah’ın her şeyi hakkıyla bildiğini, 
bilin. 

 

B.30  

233. Kadınları boşadığınız zaman, 
onlar (da) iddetlerini tamamlarlarsa, 
birbirleriyle meşru bir şekilde anlaş-
tıkları takdirde, kocalarıyla evlenme-
lerine engel olmayın.1 Aranızdan 
Allah ve ahiret gününe inanan herke-
se, bununla öğüt verilir. (Biliniz ki,) 
bu sizin için daha hayırlı ve temizdir. 
Allah bilir, siz bilmezsiniz. 

 

                                                           
1 Ayet-i kerimede yer alan “kocalar” ifadesiyle kadının evlilik yapmış olduğu kocasına 
ya da evleneceği yeni koca adayına da işaret edilmektedir. Eğer birinci ve ikinci boşan-
madan sonraki evlilikler sözkonusuysa işaret edilen kadının evli olduğu kocası olabilir. 
Eğer üçüncü boşanmadan sonraki evlilik sözkonusuysa o zaman bahsedilen koca kesin-
likle yeni koca adayıdır. Tüm durumlarda kadının velisi ya da eski kocası yeni bir aday-
la kadının evlenmesine engel olmamalıdırlar. 
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234. Anneler, çocuklarını tam iki yıl 
emzirsinler. (Bu,) emzirme (süresini) 
tamamlamak isteyenler içindir. An-
nelerin yiyecek ve giyeceklerini te-
min etmek, alışılageldiği üzere çocu-
ğun babasına aittir. Hiç kimse gücü-
nün ötesinde sorumlu tutulmaz. Ne 
anaya, ne babaya, çocuğu yüzünden 
eziyet edilmemelidir. Vâris (de) aynı 
emre tabidir. Eğer her ikisi anlaşarak 
ve danışarak (çocuğu) sütten kesmek 
isterlerse, onlara hiç bir günah yok-
tur. Eğer çocuklarınızı başkasının 
emzirmesini ister ve vereceğiniz 
ücreti (de) uygun bir şekilde öderse-
niz, sizin için bir günah yoktur. Al-
lah’tan sakının ve bilin ki, Allah 
bütün yaptıklarınızı görendir. 

 

235. Aranızdan vefat edenlerin geri-
de bıraktıkları eşleri, kendilerini dört 
ay on gün alıkoysunlar. Bu süreyi 
doldurduktan sonra, onların kendileri 
için uygun bir şeyler yapmalarından 
ötürü size hiç bir günah yoktur. Al-
lah, bütün yaptıklarınızdan haberdar-
dır. 

 



Cüz: 2 
 

BAKARA SÛRESİ Sûre: 2      

  62 

236. Bu gibi kadınlara üstü kapalı 
olarak (evlenme) teklif etmenizde 
veya (onlarla evlenmeyi içinizde) 
saklamanızda, size hiç bir günah 
yoktur. Allah, sizin onları düşünece-
ğinizi bilir. Ancak onlarla gizlice 
herhangi bir sözleşme yapmayın. 
Ancak kendilerine uygun bir şeyler 
söyleyebilirsiniz.1 İddet süresi sona 
ermedikçe, onlarla evlenmeye kesin 
karar vermeyin. Biliniz ki Allah, 
içinizde olanı bilir. Bu (durumdan) 
korkun ve bilin ki, Allah çok bağış-
layan ve Halîmdir. 

 
B.31  

237. Kendilerine dokunmadığınız ya-
hut mehirlerini kararlaştırmadığınız 
kadınları boşamanızda, sizin için bir 
günah yoktur.2 (Ancak böyle durum-
larda) zengin, kendi gücüne göre, 
fakir ise kendi kudretince (o kadınla-
ra) uygun bir şeyler vermelidir. (Biz 
bunu,) hayırseverlere gerekli (kıl-
dık). 

 

                                                           
1 Yani dul kadınlarla evlenme isteği kalbinizde doğarsa, iddetleri bitmeden açık olarak 
bu konuda onlara mesaj göndermek caiz değildir. Ancak o dul kadın ile nikahlanmak 
isteyen, üstü kapalı bir şekilde isteğini belirtebilir. 
2 Bazı durumlarda öyle zorluklar ortaya çıkar ki koca evlendiği kadın ile birleşmeden 
onu boşamak zorunda kalır. Mesela nikahlandıktan sonra ikisinin süt kardeşi oldukları 
ortaya çıkarsa bu durumda koca mecburen karısını boşayacaktır.  
“Mehirlerini belirtmeden” kelimesinden şu anlaşılır: prensip itibariyle mehir üzerinde 
anlaşılmıştır, ancak kesin bir şekilde mehir miktarının ne kadar olacağı kesinleştirilme-
miştir. Bu durumda mehir “bil misl” olacak, yani evlenen kadının ailesinin diğer kadın-
larının mehiri örnek alınarak kendisine mehir belirlenecek. 
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238. Eğer onlara mehir tayin eder, 
(ancak) temas etmeden önce boşar-
sanız, (bu durumda) kararlaştırdığı-
nız mehrin yarısını onlara vermelisi-
niz. Ancak kendileri veya nikâh dü-
ğümünü elinde tutan kimse, (isterse 
mehrin tümünü) bağışlayabilir. Sizin 
bağışlamanız takvaya daha yakındır. 
Birbirinize iyilik yapmayı unutma-
yın. Şüphesiz Allah, bütün yaptıkla-
rınızı görendir. 

 

239. Namazlarınızı, (özellikle) ara 
namazı1 koruyun ve Allah’a boyun 
eğerek (namaza) durun. 

 

240. Korkulu bir durumda iseniz, 
(namazlarınızı) yaya olarak veya 
binek üzerinde eda edin. Emniyette 
olduğunuz zaman Allah’ı anın. Çün-
kü O, size daha önce hiç bilmedikle-
rinizi öğretmiştir. 

 

241. Aranızdan vefat edip, hanımla-
rını geride bırakanlar, ölmeden önce 
onların kendi evlerinden çıkarılma-
yarak, bir yıl bakılmalarını vasiyet 
etsinler. Eğer (kendi kararlarıyla) 
çıkarlarsa ve kendileri için uygun bir 
şeyler yaparlarsa, bundan dolayı size 
hiçbir günah yoktur. Allah, her şey-
den üstündür, hikmet sahibidir. 

 

                                                           
1 Genel olarak bundan İkindi Namazı kastedilmektedir. Ancak yoğun işler esnasında kılınan her 
namaz, “Salât-i Vüsta” olabilir. 
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242. Boşanan kadınlara, durumlarına 
uygun bir şekilde fayda sağlamak 
şarttır. Bunu Biz, sakınanlara gerekli 
kıldık. 

 

243. Allah, böylece kendi ahkâmını 
anlayasınız diye size açıklar. 

 

B.32  

244. Binlerce kişinin ölüm korkusuy-
la yurtlarından çıkıp gittiklerini bil-
mez misiniz? Allah onlara, “Ölün!” 
dedi. Sonra onları diriltti.1 Şüphesiz 
Allah, insanlara sonsuz lütfedendir, 
ama insanların çoğu şükretmezler. 

 

245. Allah yolunda savaşın ve bilin 
ki Allah, en iyi işiten ve en iyi bilen-
dir. 

 

246. Kim (malının) iyi kısmından bir 
parça ayırıp, Allah’a takdim etmek 
ister? Allah (da, onun karşılığını) kat 
kat arttırır. (Bu da Allah’ın bir sün-
netidir. O, önce kulun) malını alır, 
sonra (da) onu bollaştırır ve (biliniz 
ki, eninde sonunda) O’na döndürüle-
ceksiniz. 

 

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede Firavun korkusundan Mısır’dan kaçan Beni İsrail’den bahsedilmiş-
tir. Onlar korku içindeydiler. Firavun’un askerleri de peşlerindeydi. Allah (c.c.) onlara 
fedakârlık yapmanız gerekecek, canınızı vermeye bile hazır olun dedi. Bu ayette zikre-
dilen ölümden, maddi ölüm kastedilmemiştir. Dinimizde intihar etmenin haram olduğu 
bilinen bir gerçektir. Buradaki ölümden, nefsani hisleri öldürmek murattır. Ondan sonra 
da Yüce Allah (c.c.), insanları manevi olarak ihya eder. 
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247. Musa’dan sonra geçmiş 
İsrâiloğulları’nın ileri gelenlerinden 
haberin var mı? Hani onlar peygam-
berlerinden birine, “Bize birini hü-
kümdar yapıver (de onun gözetimi 
altında) Allah yolunda savaşalım,” 
demişlerdi. (Peygamberleri de onla-
ra,) “Ya savaş size farz kılındığında, 
savaşmayacak olursanız?” demişti. 
Onlar (da,) “Allah yolunda niye sa-
vaşmayalım ki? Yurdumuzdan çıka-
rıldık, (çocuklarımızdan da uzaklaştı-
rıldık,)” demişlerdi. Ama savaş onla-
ra farz kılınınca, küçük bir topluluk-
tan başka, hepsi yüz çevirdiler. Al-
lah, zalimleri çok iyi bilir. 

 

248. Peygamberleri onlara, “Allah 
size Tâlût’u (yani Gideon’u)1 hü-
kümdar olarak, (bu görev için) gön-
derdi,” dedi. Onlar, “O, nasıl bize 
hükümdar olabilir? Oysa biz, ondan 
daha fazla hükümdarlığa lâyığız. 
Ona malca (da) bir bolluk verilmiş 
değildir,” dediler. Peygamber onlara, 
“Şüphesiz Allah, onu sizden daha 
üstün kıldı, onun bilgi ve bedensel 
gücünü arttırdı,” dedi. Allah, kendi 
mülkünü dilediğine verir. Allah, 
genişlik ihsan eden ve çok bilendir. 

 

                                                           
1 “Tâlut” bir sıfat olup uzun ve kuvvetli bir kimse demektir. “Tâlut” kelimesi aslında 
“Gideon”un bir ismi olarak kullanılmıştır. Kitab-ı Mukaddes’te “Gideon”un cesur ve 
yiğit olduğu beyan edilmiştir. (Hâkimler:6/12) Bundan da anlaşıldığı gibi “Tâlut” ve 
“Gideon” eşanlamlı kullanılmışlardır. 
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249. Peygamberleri onlara, “Onun 
hükümdarlığının bir delili (ise,) size 
bir sandığın gelmesidir.1 İçinde Rab-
biniz tarafından gelen huzur ile Musa 
ve Harun’un neslinden gelen bazı 
kalıntılar vardır. Onu melekler taşı-
yacaktır. Eğer müminseniz, şüphesiz 
bunda sizin için büyük bir alâmet 
vardır,” dedi. 

 
B.33  

250. Tâlût, ordusuyla (şehirden) 
ayrıldığında, “Şüphesiz Allah, sizi 
bir ırmakla deneyecektir. Ondan 
(kana kana su) içen, bana içten (bağlı 
kalmayacaktır.) Onu tatmayan kimse 
(ise,) bana içtenlikle (bağlı kalacak-
tır.) Ancak avuç dolusu su içen, bun-
dan müstesnadır.” dedi. Onların pek 
azından başka hepsi ondan içtiler. 
Kendisi ve onunla birlikte inananlar, 
ırmağı geçtikten sonra, “Bugün 
Câlût2 ve ordusuna karşı koyacak 
gücümüz yoktur,” dediler. Allah’a 
kavuşacaklarına kesin olarak inanan-
larsa, “Nice küçük topluluklar, bü-
yük topluluklara Allah’ın emriyle 
üstün gelmişlerdir. Allah sabreden-
lerle beraberdir. (Artık korkmaya 
gerek yok,)” dediler. 

 

                                                           
1 Metinde “tabut” kelimesi geçer. Kelime sandık veya sandal manasına gelmekle beraber istiare 
olarak, gönül veya kalp manasına da gelir. Ayette geçen huzur ifadesi de kalpte olur ve sandıkta 
olmaz. Meleklerin taşımasından da, burada kast edilenin kalp huzuru olduğu anlaşılmaktadır. 
Kısacası ayette meleklerin Tâlût ve yandaşlarının kalplerine huzur indirerek, onları fedakârlık 
yapmak üzere hazırladıkları beyan edilmiştir. 
2 “Câlût” kelimesi bir sıfat olup hem İbranice hem de Arapça’ya göre, fesat çıkaran, yol kesen ve 
hükümete baş kaldıran kimse için kullanılır. Kuran-ı Kerim’de, Gideon ile Hz. Davud (a.s.) ara-
sında iki yüz sene gibi uzun bir zaman bulunmasına rağmen, ikisinin düşmanına da “Câlût” adı 
verilmiştir. 
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251. Onlar Câlût ve ordusuna karşı 
(dövüşmek için meydana) çıktıkla-
rında, “Ey Rabbimiz, bize dayanma 
gücü ver ve (savaş alanında) adımla-
rımızı sağlamlaştır ve (bu) kâfirlere 
karşı bize yardım et,” dediler. 

 

252. Onlar (savaşa atılarak,) Allah’ın 
izniyle (düşmanlarını) yenilgiye uğ-
rattılar. Davud (da) Câlût’u öldürdü. 
Allah, Davud’a hükümet ile hikmet 
ihsan etti. Ona dilediğini öğretti. 
Eğer Allah insanların (kötülüklerini) 
birbirleriyle savmasaydı, yeryüzü 
fesat ile dolardı.1 Ancak Allah, âlem-
lere sonsuz lütufkârdır. (Onun için 
bu gibi kargaşalığa daima engel 
olur.)  

253. İşte bunlar Allah’ın ayetleridir. 
Biz onları sana hak ile okuruz. Şüp-
hesiz sen peygamberlerdensin. 

 

                                                           

1. Bu ayet-i kerimede geçen “ ” kelime-
lerinden anlaşıldığına göre, bütün savaşların ana felsefesi huzursuzluğu ve fesadı orta-
dan kaldırmak ve barışı sağlamak olmalıdır. Günümüzün birçok örneğinde olduğu gibi, 
savaş zayıf kavimleri sömürmek ve fesat çıkarmak için kesinlikle olmamalıdır. Hz. 
Resûlüllah (s.a.v.) zamanındaki bütün savaşlar, yukarıda da beyan edilen, huzursuzluğu 
ve fesatı ortadan kaldırmak ve barışı sağlamak gayesine tamamen uygun olarak gerçek-
leşmişlerdir. 
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Cüz: 3  

254. İşte (sözü edilenler) pey-
gamberlerdir. Onlardan bir kısmını, 
diğerlerinden daha üstün kıldık. Al-
lah bunlardan bazılarıyla konuştu, 
bazılarını (ise) yüksek derecelere 
çıkarttı.1 Meryem oğlu İsa’ya (da) 
apaçık deliller verdik. Onu Ruh-ül 
Kudüs ile güçlendirdik. Allah dile-
seydi, onlardan sonrakiler, apaçık 
mucizeler kendilerine geldikten son-
ra birbirlerine girmezlerdi. Fakat (ne 
var ki,) onlar (yine de) görüş ayrılı-
ğına düştüler. Onlardan kimi inandı, 
kimi inkâr etti. Allah dileseydi, onlar 
birbirlerine girmezlerdi. Ancak Al-
lah, dilediğini yapar. 

 
B.34  

255. Ey inananlar, alışveriş, dostluk 
ve şefaatin bir (işe yaramayacağı) 
günün gelmesinden önce, size rızık 
olarak verdiklerimizden (Allah yo-
lunda) harcayın. (Bu emri) inkâr 
edenler, kendilerine zulüm edenler-
dir. 

 

                                                           
1 Yani bazılarına şeriat ihsan edildi, bazılarına ise yeni şeriat verilmeyerek, onlar yalnızca pey-
gamberlik vasfında yüce mertebelere yükseltildiler. Bu ayet, bazı peygamberlerin şeriat getirdik-
lerine, ancak bazılarının şeriat getirmediklerine, işaret etmiştir. Bu ayetin diğer anlamına göre, “

” kelimeleriyle, Hz. Muhammed Resûlüllah (s.a.v.) murat edilmiştir. O, Yüce 
Allah’ın (c.c.) sıfatlarını diğerlerinden daha fazla benimsediği için, peygamberlik vasfında da en 
yüce mertebe ile lütuflandırılmıştır. 
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256. Allah, kendisinden başkası iba-
dete lâyık olmayandır. O, daima diri 
(ve) Kendi kendine kaim olan (ve 
tüm yaratıkları) ayakta tutandır. 
O’nun ne uyuklamaya, ne (de) uyku-
ya (ihtiyacı vardır). Göklerde ve 
yerde ne varsa, hepsi O’nundur. 
O’nun izni olmadan huzurunda, kim 
şefaat edebilir? (Yaratıklarının) 
önünde ve ardında ne varsa, hepsini 
bilir. (Kulları,) O’nun dilediği dışın-
da ilminden hiç bir şeyi kavrayamaz-
lar. O’nun hükümranlığı gökleri (de,) 
yeri (de) kapsamaktadır. (Gökleri ve 
yeri) gözetmek, O’nu asla yormaz. 
O, Ulu ve Yücedir. 

 

257. Dinde zorlama (caiz) değildir. 
Çünkü hak ile batıl arasındaki fark 
iyice ortaya çıkmıştır. (Biliniz ki, 
kendi isteğiyle) iyilikten alıkoyanı 
reddedip, Allah’a inanan kimse sağ-
lam bir kulpa tutunmuş olur. Allah, 
en iyi işiten ve en iyi bilendir. 

 

258. Allah müminlerin dostudur. 
Onları karanlıklardan aydınlığa çıka-
rır. Kâfirlerin dostları (ise,) iyilikten 
alıkoyan kimselerdir. Onları aydın-
lıktan çıkarıp karanlıklara sürükler-
ler. Cehennemlik olanlar (da,) işte 
bunlardır. Orada, uzun süre kalacak-
lar. 
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B.35  

259. Allah, kendisine devlet verdi 
diye (şımarıp,) İbrahim ile Rabbi 
hakkında tartışandan, haberin var 
mı? Hani İbrahim, “Dirilten (de,) 
öldüren (de) Rabbimdir,” demişti. O 
(da,) “Ben (de) diriltirim, ben (de) 
öldürürüm,” dedi. İbrahim, “Öyley-
se, Allah güneşi doğudan getirir, sen 
(de) onu batıdan getirsene,” deyince, 
o kâfir şaşırıp kaldıydı. (Bu böyle 
olmalıydı,) çünkü Allah zalimlere 
(başarı) yolunu göstermez. 

 

260. Öte yandan, çatıları üstlerine 
tepe taklak olmuş bir yerleşime uğ-
rayan gibisini (hiç gördün mü? Hani 
yerleşimin bu halini görüp,) “Allah 
bu viraneyi tekrar nasıl imar edecek 
acaba?” dedi. (Bunun üzerine) Allah, 
(rüyasında) onu yüz yıl ölü bıraktı, 
sonra dirilterek, “(Ey kulum,) ne ka-
dar zaman böyle kaldın?” diye sordu. 
O (da,) “Bir gün, belki bir günden 
(de) daha az kaldım,” dedi. (Yüce 
Allah, “Evet, senin dediğin de doğ-
ru,) ama sen bu (durumda) yüz yıl 
kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak, 
hiç bozulmamış. Eşeğine (de) bak! 
Biz böylece seni insanlara bir alâmet 
kılmak istedik. Kemiklere bir bak, 
onları nasıl yerlerine koyuyor, sonra 
da et ile kaplıyoruz,” dedi. Ona (bu 
gerçek) iyice aşikâr olunca, “Al-
lah’ın her şeye tam olarak gücü yeten 
olduğunu biliyorum,” dedi.1  

                                                           
1 Burada (Hezekiel’in,) Zülkifl peygamberin (a.s.) bir keşfinden bahsedilmiştir. Bu keşfi Tevrat’ta, 
Hezekiel, B.37’de de bulabilirsiniz. Buhtunnasır Kudüs’ü yerle bir etmişti. Günün birinde bu şehrin 
yıkıntılarının yanından Hz. Zülkifl (a.s.) geçmiş ve bu şehrin tekrar ne zaman imar edileceği sorusunu 
içinden geçirmişti. Yüce Allah (c.c.) da kendisine teselli vererek, yüz sene sonra imar edileceğini bir 
keşf ile göstermişti. Bazı müfessirler, bunun zahirde aynen vuku bulduğuna inanırlar. Onların fikrine 
göre Yüce Allah (c.c.), maddi olarak onu öldürmüş ve yüz sene sonra diriltmiştir. Ancak bu fikir açık 
olarak Kur’an’a aykırıdır. 
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261. Hani İbrahim, “Ey Rabbim, 
ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster,” 
demişti. (Yüce Allah da ona,) “Sen 
inanmıyor musun?” deyince, “Tabi 
inanıyorum, ama kalbimin emin ol-
ması için (bu soruyu sordum,)” dedi. 
(Yüce Allah ona,) “Öyleyse dört tane 
kuş al. Onları kendine alıştır. Sonra 
her birini dağın üzerine koy ve onları 
çağır. (Görürsün, hepsi) hızla sana 
gelecekler. Bil ki, Allah her şeyden 
üstündür, hikmet sahibidir,” dedi.1 

 

B.36  

262. Mallarını Allah yolunda harca-
yanların durumu, her başağında yüz 
tanecik bulunan yedi başağı çıkaran 
bir taneye benzer. Allah, dilediğine 
kat kat verir. (Şüphesiz) Allah, bol-
luk ihsan eden ve her şeyi çok iyi 
bilendir. 

 

263. Mallarını Allah yolunda harca-
yıp, harcadıklarının ardından başa 
kakmayan ve (gönül) incitmeyenle-
rin mükâfatları, Rablerinin Katında-
dır. Onlara ne korku, ne (de) kaygı 
vardır. 

 

                                                           
1 Bu ayeti kerimede Yüce Allah (c.c.) Hz. İbrahim’in (a.s.) sorusuna cevap veriyor. O dedi ki: 
“Dört kuş al ve kendine alıştır. Daha sonra onları ayrı ayrı tepelere koy ve kendine çağır. Onlar 
sana hızla gelecekler.” İşte ruhları yaratan Allah (c.c.) çağırdığında, O’nun sesine hepsi hızla 
gelecekler, demek istenmiştir. Burada bazı çevirilerde olduğu gibi, “Dört kuş al, onları kıyma yap 
ve o kıymayı dört ayrı dağın tepesine koy. Sonra onları çağır. Onlar canlanıp koşarak sana gele-
cekler,” manası söz konusu değildir. “ ” kelimesi “Onları öldür” manasında kullanılabiliyor 

ise de, “ ” kelimeleri bu manayı reddetmektedir. “ ” (kendine) kelimesinden 
anlaşıldığı gibi, ayette “O kuşları kendine alıştır,” anlamı kastedilmiştir. 
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264. Güzel ve tatlı söz söylemek ve 
kusuru bağışlamak, ardından eziyet 
gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. 
Allah Ganidir (ve) Halîmdir.  

265. Ey inananlar, malını insanlara 
yalnız gösteriş için sarf edip, Allah 
ve ahiret gününe inanmayan kimse 
gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve 
(gönül) incitmekle boşa çıkarmayın. 
Böylesinin durumu, üstünde toprak 
bulunan kayaya benzer. Sağanak 
yağmur yağdığında, onu sert, çıplak 
bir taş olarak bırakır. (Bu gibi insan-
lar) yaptıklarından hiçbir şey kaza-
namazlar. Allah, böyle kâfirlere (ba-
şarı) yolunu asla göstermez. 

 

266. Allah rızasını kazanmak ve 
(imanlarını) sağlamlaştırmak için 
mallarını sarf edenlerin durumu, 
yüksek bir yerdeki bahçeye benzer.1 
Ona sağanak yağmur yağdığında, 
meyvelerini iki kat verir. Sağanak 
yağmur yağmasa (da,) çisentisi bile 
(ona kâfidir.) Allah yaptıklarınızı 
görür. 

 

                                                           
1 Allah yolunda mallarını harcayan müminlerin kalpleri yüksek bir yer gibi olur.Yağmur 
bazen şiddetli olunca alçak yerlere zarar verir, ancak yüksek yerler ondan olumsuz bir 
şekilde etkilenmezler. Hatta ihityaçlarına göre ondan istifade ederler. Aynı şekilde yağ-
mur hafif ise yine yüksek yerler ondan da istifade ederler. 
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267. Hanginiz, kendisi ihtiyarlamış 
ve çocukları güçsüzken, altından 
ırmaklar akan, içinde hurma, üzüm 
ve her türlü meyve bulunan bahçesi-
nin, ateşli bir kasırganın kopmasıyla 
yanmasını ister? İşte Allah, düşüne-
siniz diye, kendi ahkâmını böylece 
size açıklar. 

 

B.37  

268. Ey inananlar, kazandıklarınızın 
ve sizin için yerden çıkardıklarımızın 
temizinden, (durumunuz elverdiğin-
ce Allah yolunda) harcayın. Kendi-
nizin harcadığı, ancak göz yumma-
dıkça almayacağınız (bayağı) şeyleri, 
bilerek (sadaka vermek) üzere seç-
meyin. Biliniz ki, Allah Ganidir (ve) 
her türlü hamda lâyıktır. 

 

269. Şeytan sizi yoksullukla korku-
tur, hayâsızlığı (da) telkin eder. Al-
lah (ise,) Katından size mağfiret ve 
lütuf vadeder. Allah, bolluk ihsan 
eden ve her şeyi en iyi bilendir. 
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270. O, hikmeti dilediğine verir. Ki-
me hikmet verilmişse, şüphesiz ona 
bolca iyilik verilmiş (demektir.) 
Akıllı olanların dışında, kimse öğüt 
almaz. 

 

271. (O’nun yolunda) her ne harcar-
sanız harcayın veya ne adarsanız 
(adayın,) Allah onu gayet iyi bilir. 
Ancak zalimlerin hiç yardımcıları 
yoktur. 

 

272. Eğer sadakaları açıkça verirse-
niz, ne güzel! Ancak onu gizlice 
yoksullara verirseniz, sizin için daha 
(da) hayırlı olur. Bununla (Allah) 
birçok kötülüklerinizi yok eder. Al-
lah, yaptıklarınızdan haberdardır. 

 

273. Onları yola getirmek senin so-
rumluluğun değildir. Ancak Allah, 
dilediğine hidayet verir. (Allah yo-
lunda) harcadığınız iyi malın faydası 
(da,) kendinize olacaktır. Sizler, an-
cak Allah’ın rızasını kazanmak için 
harcarsınız. Harcadığınız iyi malın 
(mükâfatı) tastamam olarak size 
(geri) verilecektir. Hiçbir haksızlığa 
(da) uğratılmayacaksınız. 
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274. (Bu sadakalar,) kendileri Allah 
yolundan alıkonulan, memlekette 
(serbestçe) dolaşamayan muhtaç 
kimseler içindir. Durumlarından 
habersiz olan, dilenmedikleri için 
onları zengin zanneder. Sen, onları 
yüzlerinden tanırsın. Onlar, insanla-
rın peşine takılarak bir şey istemez-
ler. (Allah yolunda) harcadığınız iyi 
şeyi, şüphesiz Allah bilir. 

 
B.38  

275. Gece ve gündüz, açıkça ve giz-
lice, mallarını (Allah yolunda harca-
yanların) mükâfatları Allah Katında 
(saklıdır). Onlara ne korku, ne (de) 
kaygı vardır. 

 

276. Faiz yiyenler ancak şeytan 
çarpmış biri gibi kalkarlar. Bu, onla-
rın, alışveriş (de) faiz gibidir, dedik-
lerindendir. Oysa Allah, alışverişi 
helâl, faizi (ise) haram kıldı. Kime 
Rabbinden bir öğüt gelip, böylece 
vazgeçerse, geçmişte elde ettiği 
onundur. Artık onun muamelesi Al-
lah’a kalmıştır. Fakat yine (aynı du-
ruma) dönenler, Cehennemliktirler. 
Onlar, orada uzun süre kalacaklar. 
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277. Allah faizi yok edecek ve sada-
kaları çoğaltacaktır. Aşırı nankör 
olup, çok günah işleyeni Allah, hiç 
sevmez.  

278. Şüphesiz inanıp, (yerli yerinde) 
iyi işler yapan, namazı (dosdoğru) 
kılıp, zekât verenlerin ecirleri, Rable-
ri Katında (saklıdır.) Onlara ne bir 
korku, ne (de) kaygı vardır. 

 

279. Ey inananlar, Allah’ın takvasını 
benimseyin. Eğer (gerçek) müminse-
niz, faizin arta kalanından vazgeçin. 

 

280. Böyle yapmazsanız, Allah’ın ve 
Peygamberi’nin savaş açtığını kesin 
bilin. Eğer tevbe ederseniz, anapara 
yine (de) sizindir. Böylece ne (kim-
seye) zulmetmiş, ne (de) zulme uğ-
ramış olursunuz.  

281. Eğer borçlu sıkıntı içindeyse, eli 
bollaşıncaya kadar ona süre tanınma-
lıdır. Eğer bilirseniz, (sıkıntı içinde 
olan bu borçluya anaparanızı bile) 
sadaka olarak vermeniz, sizin için 
daha hayırlıdır.  

282. Allah’a döndürüleceğiniz gün-
den korkun. Sonra (o gün,) herkese 
kazandığı ne varsa, tastamam ve-
rilecektir. Onlara zulüm edilmeye-
cektir. 
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B.39  

283. Ey inananlar, birbirinizden be-
lirli bir süre için borç aldığınızda, 
onu yazın. Bir yazıcı, (aranızda ka-
rarlaştırılan sözleşmeyi) doğruca 
yazsın. Hiç bir yazıcı yazmaktan 
kaçınmasın, çünkü (okuma yazma-
yı,) ona Allah öğretti. Onun için 
(mutlaka) yazsın. Borçlu olan kimse 
borcunu yazdırsın. (Yazdırırken,) 
Rabbi olan Allah’tan sakınsın. On-
dan hiç bir şey eksiltmesin. Eğer 
borçlu alık ve zayıf bir kimse (ise) 
veya yazdıramayacak durumdaysa, o 
zaman vasisi adaletle yazdırsın. (O 
anda mevcut olanlardan,) iki erkeği 
şahit olarak tutun. İki erkek bulun-
mazsa, razı olduğunuz şahitler ara-
sından bir erkek ile iki kadın (da) 
olur. (Bir erkek yerine iki kadının 
şahitliğinin sebebi ise,) birinin unut-
ması halinde diğerinin ona hatırlat-
masıdır. Şahitler çağrıldıklarında, 
hayır demesinler. Borç büyük veya 
küçük olsun, onu süresiyle beraber 
yazmaktan üşenmeyin. Bu, Allah 
Katında en adaletli, şahitlik için en 
sağlam, şüpheye düşmemek için 
(de,) en kısa (yoldur). Ancak aranız-
da yapıp bitirdiğiniz peşin alım satım 
işleri olursa, onu yazmamakta size 
günah yoktur. Ama alım satımda 
bulunduğunuzda (da) şahit tutun. 
Yazıcıya (da,) şahide (de) zarar ve-
rilmemelidir. Eğer öyle yapıp, (zarar 
verirseniz,) Allah’a karşı itaatsizlik 
etmiş olursunuz. Allah’ın takvasını 
benimseyin. O, size ilim ihsan ede-
cektir. Allah, her şeyi en iyi bilendir. 
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284. Şayet yolculukta olup, yazıcı 
bulamazsanız, (o zaman borçludan) 
alınan teminat (da yazının yerine 
geçer.) Eğer birbirinize (güvenerek) 
emanet verirseniz, kendisine emanet 
verilen, emaneti (istenildiği zaman) 
geri versin ve Rabbi olan Allah’ın 
takvasını benimsesin. Şahitliği sak-
lamayın. Onu saklayan, şüphesiz 
kalbi günahkâr olandır. (Unutmayın 
ki) Allah, bütün yaptıklarınızı çok iyi 
bilendir. 

 

B.40  

285. Göklerde ve yerde ne varsa 
hepsi Allah’ındır. Siz içinizdekini 
açığa vursanız (da,) gizleseniz (de,) 
Allah onun hesabını size soracaktır. 
O, dilediğini bağışlar, dilediğini aza-
ba uğratır. Allah, her şeye tam olarak 
gücü yetendir. 

 

286. Rabbi tarafından kendisine indi-
rilene, bu Peygamber (de,) diğer 
müminler (de) inanırlar. Bunlardan 
her biri Allah’a, meleklerine, kitapla-
rına ve peygamberlerine inanır. “Al-
lah’ın peygamberlerini birbirinden 
ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. 
Yarabbi, affını dileriz. (Sonunda) 
dönüş (yine) Sanadır,” derler. 
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287. Allah bir kimseye gücünün 
ötesinde yük yüklemez. Herkesin 
kazandığı iyilik kendisine (yararlı 
olacak,) işlediği fenalık (da) kendisi-
ne (vebal olacaktır.) Onlar, “Ey Rab-
bimiz, unutur veya yanılırsak bizi 
cezalandırma. Bizden öncekilere 
(onların günahlarından dolayı) yük-
lediğin ağır yükü, bize yükleme. Ey 
Rabbimiz, bize gücümüzün yetme-
yeceği yükü taşıtma. Bizi affeyle. 
Bizi bağışla. Bize merhamet eyle. 
Sen bizim Mevlâmız’sın. Onun için 
kâfir insanlara karşı bize yardım et,” 
(diye dua ederler.) 
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Sûre: 3 

ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ 
(Hicretten sonra indirilmiştir) 

Cüz:3 

Bu sûre Medine’de hicretin üçüncü yılında nazil olmuştur. Besmele ile 
birlikte iki yüz bir ayettir. 

 Bu sûrede Fatiha suresinde zikredilen üçüncü grup olan “Dâllîn”den, 
özellikle bahsedilmiştir. Bu bakımdan Hz. Meryem’in (a.s.) doğumu, daha son-
ra Hz. İsa’nın (a.s.) olağandışı doğumu ile Hıristiyanlık inancının başlangıcın-
dan burada haber verilmiştir. Yüce Allah’ın (c.c.), Hz. Meryem’e (a.s.) nasıl 
olağanüstü bir iyilikte bulunduğu ve ona nasıl gaybdan rızık verdiği de bu 
sûrede mevcuttur. Hz. Zekeriya’nın (a.s.) kalben temiz bir evlada sahip olmak 
konusundaki isteğinin de, Hz. Meryem’in (a.s.) temiz yaşayışını görmesi sonu-
cunda oluştuğu anlaşılmaktadır. 

 Burada Hz. İsa’nın (a.s.) mucizelerinden de bahsedilmiştir. Kur’an-ı 
Kerim, bu mucizelerin gerçeğini beyan etmek suretiyle, Kitab-ı Mukaddes’i 
(İncil) okurken zihinde oluşabilecek tüm soruları ortadan kaldırmıştır. Bu 
sûrede Hz. İsa’nın (a.s.) doğal bir şekilde vefat ettiği de açıklanmıştır.  

 Âl-i İmrân sûresinde Yahudiler’den alınan kesin söze (misâk) mukabil, 
bütün peygamberlerden alınan kesin sözden, yani Mîsâk-ün Nebiyyîn’den de 
haber verilmiştir. Özet olarak, eğer sizden sonra Yüce Allah (c.c.) tarafından, 
sizin hayırlı talimatlarınızı doğrulayan ve onlara tam olarak uyan peygamberleri 
gelirlerse, kavminiz kendilerine yardım etsin, diye buyrulmuştur. Bu kesin söz-
den (misâk) Ahzab sûresinde de bahsedilmiştir. Bu söz Hz. Muhammed-i 
Musatafa’dan (s.a.v.) da alınmıştır. 

 Bu sûrede diğer hususların yanında, mal fedakârlığının felsefesi de dile 
getirilmiş ve en fazla sevilen malların Yüce Allah’ın (c.c.) yolunda harcanma-
ması halinde, fedakârlığın kabul edilemeyeceği beyan edilmiştir.  

 Hz. Muhammed Resûlüllah’ın (s.a.v) Bedir savaşında elde ettiği zafer-
den de, bu sûrede bahsedilmiştir. Bu sûrede, Hz. İsmail’in (a.s.) fedakârlığının 
hatırası yenilenerek, ashapların nasıl koyun ve keçiler gibi şehit edildikleri, 
ancak yine de Hz. Resûlüllah’tan (s.a.v.) ayrılmadıkları, anlatılmıştır.  
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Âl-i İmrân Sûresi 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden Al-
lah’ın adıyla (okuyorum).  

2. Ben, her şeyi en iyi bilen Al-
lah’ım.1  

3. Allah, Kendisinden başka ibadete 
lâyık olmayandır. O, daima diri (ve) 
kendi kendine kaim olan (ve tüm 
yaratıkları) ayakta tutandır. 

 

4-5. O, daha önce gelmiş (vahyi) 
gerçekleştirecek bu Kitab’ı, sana 
hak ile indirdi. İnsanların hidayeti 
için, daha önce Tevrat ve İncil’i (de) 
indirdi. (Sonra) hak ile batılı birbi-
rinden ayıran mucizeyi nazil etti. 
Allah’ın ayetlerini inkâr edenler 
için, şiddetli azap (mukadderdir). 
Allah her şeyden üstündür, intikam 
sahibidir. 

 

6. Ne gökte ne de yerde, Allah’tan 
hiçbir şey gizli değildir.  

 

7. Size ana rahminde istediği gibi 
şekil veren, O’dur. Ondan başka 
ibadete lâyık olan yoktur. O, her 
şeyden üstündür, hikmet sahibidir.  

                                                         
1 Bakınız: 2:2'deki dipnot. 
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8. Sana Kitab’ı indiren, O’dur. 
Onun ayetlerinin bir kısmı muh-
kemdir. Onlar, bu Kitab’ın temeli-
dir. Bir kısmı da benzeşen ayetler-
dir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne 
çıkarmak için (gerçeğe aykırı olarak 
ayetlerin mefhumunu) yorumlamak 
adına, benzeşen ayetlerin peşine 
düşerler. Oysa bu ayetlerin tefsirini 
ancak Allah ve ilimde derinleşmiş 
olanlar bilir. Onlar, “Biz buna inan-
dık. Hepsi Rabbimiz tarafındandır” 
derler. (Bundan) aklı başında olan-
lar dışında, kimse nasihat almaz. 

 
9. Ey Rabbimiz, bize doğru yol gös-
terdikten sonra kalplerimizi hidayet-
ten saptırma ve bize Katından rah-
met bağışla. Şüphesiz Sen, çok bah-
şedensin. 

 
10. Ey Rabbimiz, gelmesinde hiçbir 
şüphe olmayan günde, insanları 
toplayacak olan Sensin. (Şüphesiz) 
Allah vaadinden dönmez.  

B.2  

11. İnkâr edenlerin malları ve ço-
cukları Allah’a karşı, kendilerinin 
hiçbir işine yaramayacak. İşte, Ce-
hennem yakıtı olanlar, onlardır. 

 
12. (Onların tuttuğu yol,) Firavun’a 
uyanların ve onlardan önce gelenle-
rin (yoluna benzer.) Onlar ayetleri-
mizi yalanladılar. Allah (da,) günah-
ları yüzünden onları yakalamıştı. 
Allah ceza vermekte çok şiddetlidir.  
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13. İnkâr edenlere de ki: “Siz mut-
laka yenileceksiniz. Sonra hepiniz 
toplatılıp, Cehennem’e götürülecek-
siniz. Orası, ne kötü bir kalınacak 
yerdir!” 

 

14. Karşı karşıya gelen iki toplulu-
ğun durumlarında, sizin için bir 
alâmet vardı. (Onlardan) bir toplu-
luk Allah yolunda savaşıyordu, 
diğeri ise kâfirdi. (Müslümanlar, 
kâfirleri) gözleriyle (sanki) kendile-
rinin iki katı olarak görüyorlardı. 
Allah, dilediğine yardımıyla güç 
verir. Şüphesiz bunda, gözleri olan-
lar için bir ibret vardır. 

 

15. İnsanların (genellikle) hoşuna 
giden kadınlar, oğullar, yığınlar 
halinde altın ve gümüş, güzel atlar, 
davarlar ve ekinler (gibi) şeylerin 
sevgisi, onlara güzel olarak gösteril-
miştir. İşte bunlar, dünya mallarıdır. 
Oysa Allah, gidilecek yerin en gü-
zeli Kendi Katında olandır. 

 

16. Sen onlara de ki: “Size bunların 
hepsinden daha iyisini söyleyeyim 
mi? Takva sahipleri için Rablerinin 
Katında, içinden ırmaklar akan bah-
çeler vardır. Orada temelli kalacak-
lar. (Onlara) temiz eşler olacak ve 
Allah’ın rızası da olacak. Allah, 
(elbette) kullarını görendir.” 
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17. Onlar, “Ey Rabbimiz! Şüphesiz 
biz inandık, böylelikle kusurlarımızı 
bağışla ve Cehennem azabından bizi 
koru,” derler.  

18. Onlar sabreden, doğru konuşan, 
boyun eğen, (Allah yolunda malla-
rını) harcayan ve gecenin son saatle-
rinde Allah’tan mağfiret dileyen 
kimselerdir. 

 

19. Allah, kendisinden başka bir 
varlığın ibadete lâyık olmadığına, 
adaletle şahittir. Melekler ve ilim 
sahipleri (de,) O’ndan başka hiç 
kimsenin ibadet edilmeye lâyık 
olmadığına (şahitlik ederler.) O, her 
şeyden üstündür, hikmet sahibidir.  

20. Allah Katında din, şüphesiz tam 
teslimiyettir. Fakat Kitap verilenler, 
(gerçek) ilim onlara geldikten sonra, 
aralarındaki isyankârlık sebebiyle 
görüş ayrılığına düştüler. Allah’ın 
ayetlerini inkâr eden bilsin ki, Allah 
hesabı çok çabuk görendir. 

 

21. Eğer (onlar,) seninle münakaşa 
ederlerse, (onlara) de ki: “Ben (de,) 
bana uyanlar (da,) kendimizi tama-
men Allah’a teslim ettik.” Kendile-
rine Kitap verilenler ile bilgisizlere, 
“Siz (de) itaat ettiniz mi?” de. Eğer 
itaat ederlerse, doğru yolu bulmuş 
olurlar. Yüz çevirirlerse, sana ancak 
(Allah’ın mesajını) ulaştırmak dü-
şer. Allah kullarını görendir. 
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B.3  

22. Allah’ın ayetlerini inkâr edenle-
re, peygamberleri haksız yere öl-
dürmek isteyenlere ve insanlardan 
adaleti emredenleri (de) öldürmek 
isteyenlere, acı bir azaptan haber 
ver. 

 

23. Yaptıklarının hepsi bu dünyada 
(da,) ahirette (de) boşa çıkacak 
olanlar, onlardır. Hiç yardımcıları 
(da) olmayacaktır.  

24. Kendilerine Kitap’tan pay veri-
lenleri bilmiyor musun? Aralarında 
hüküm versin diye, Allah’ın Kita-
bı’na çağrıldıklarında, onlardan bir 
kısmı arkalarını dönüp, yüz çevirir-
ler. 

 

25. Bu onların, birkaç sayılı günden 
başka bize asla ateş dokunmayacak, 
demelerindendir. Uydurdukları 
(saçmalıklar,) kendilerini dinleri 
hakkında aldatmıştır. 

 

26. Geleceğinden hiç şüphe olma-
yan bir günde onları toplayacağımız 
zaman, halleri nasıl olacak? O gün 
herkesin kazandığı, kendisine tas-
tamam verilecek. Onlar, asla haksız-
lığa uğratılmayacaklar.  
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27. De ki: “Ey mülkün sahibi olan 
Allah’ım! Sen mülkü dilediğine 
verirsin. Dilediğinden (de,) o mülkü 
çeker alırsın. Dilediğine saygınlık 
ihsan edersin. Dilediğini (de,) küçük 
düşürürsün. Her türlü iyilik, yalnız 
Senin elindedir. Şüphesiz Senin, her 
şeye tam olarak gücün yeter.” 

 

28. Geceyi gündüze, gündüzü gece-
ye geçirirsin. Diriyi ölüden, ölüyü 
diriden çıkarırsın. Dilediğine (de,) 
hesapsız rızık verirsin. 

 

29. Müminler, müminleri bırakıp 
kâfirleri dost edinmesinler. Kim 
böyle yaparsa, Allah ile ilişkisi ke-
silmiş olur. Ancak onlardan tam 
olarak sakınmanız caizdir. Allah, 
azabına karşı sizi uyarıyor. (Her-
kes,) yalnız Allah’a dönecektir. 

 

30. De ki: “Gönlünüzdekini gizlese-
niz (de,) açığa vursanız (da,) Allah 
onu bilir. Göklerde olanları (da,) 
yerde olanları (da) bilir. Allah’ın 
her şeye tam olarak gücü yeter.” 
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31. Siz, herkesin yaptığı iyiliği (de,) 
kötülüğü (de) karşısında bulacağı 
günden (korkun.) O, yaptığı (kötü 
işlerle) kendisi arasında uzun bir 
mesafe olmasını dileyecektir. Allah, 
(azabına karşı) sizi uyarıyor. (Aynı 
zamanda) Allah, kullarına karşı (da) 
sonsuz şefkatlidir. 

 

B.4  

32. Sen de ki: “(Ey insanlar,) Al-
lah’ı seviyorsanız bana uyun, (o 
zaman) Allah (da) sizi sevecek ve 
günahlarınızı (da) affedecektir. Al-
lah çok bağışlayan ve çok rahmet 
edendir.”  

33. De ki: “Allah ve Peygamber’e 
itaat edin.” Eğer yüz çevirecek olur-
larsa (bilin ki,) Allah kâfirleri hiç 
sevmez.  

34. Şüphesiz Allah, Âdem’i, Nuh’u, 
Âl-i İbrahim’i, Âl-i İmrân’ı, âlemle-
re seçkin kıldı. 

 

35. (Allah,) birbirlerinin soyundan 
gelenleri (seçkin kıldı.) Allah en iyi 
işiten ve en iyi bilendir. 

 

36. Hani İmrân’dan bir kadın, “Ey 
Rabbim, karnımdakini hür olarak 
sana adadım, benden kabul buyur. 
Şüphesiz Sen, en iyi işiten ve en iyi 
bilensin,” demişti. 
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37. Onu doğurduğunda dedi ki: “Ey 
Rabbim, (bir) kız (çocuk) doğur-
dum.” Allah, onun ne doğurduğunu 
daha iyi biliyordu. Onun (hayal 
ettiği) erkek çocuk, (bu) kız gibi 
olamazdı. Dedi ki: “Ben, adını Mer-
yem koydum. Onu (da,) neslini (de) 
kovulmuş şeytanın (şerrinden ko-
runmak üzere,) Sana havale ettim.” 

 

38. Rabbi, (o kızı) güzel bir şekilde 
kabul buyurdu ve en iyi şekilde 
yetiştirdi. Zekeriya onun bakımını 
üstlendi. Zekeriya onun yanına, 
evinin en güzel köşesine her girdi-
ğinde, orada yiyecekler bulurdu. 
“Bu sana nereden geldi?” diye so-
runca, o da, “Allah Katından,” diye 
cevap verdi. Şüphesiz Allah, diledi-
ğine hesapsız rızık verir. 

 

39. İşte o zaman Zekeriya, Rabbine 
dua etti: “Yarabbi, bana Katından 
temiz evlat ihsan et. Şüphesiz Sen, 
duaları kabul edensin.” 

 

40. Evinin en güzel köşesinde na-
maz kılarken, melekler ona, “Allah 
sana Yahya’yı müjdeler. (Onunla) 
Allah’ın bir sözü yerine gelmiş ola-
cak. O, bir önder olup,  (insanları) 
kötülüklerden men eden, iyiliklerde 
(de) öne çıkan bir peygamber ola-
cak,” (diye) seslendiler.  
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41. O dedi ki: “Yarabbi, benim bir 
oğlum nasıl olacak? Oysa ben, pek 
ihtiyarladım. Karım (da) kısırdır.” 
(Allah ise,) “Evet, (işte) Allah, böy-
le (kadirdir.) O dilediğini yapar,” 
(diye) buyurdu.  

42. (Zekeriya,) “Yarabbi, (bu husus-
ta) bana bir buyruk ver?” dedi. (Yü-
ce Allah da) dedi ki: “Sen, insanlar-
la işaret dışında üç gün konuşma, 
Rabbini çok an ve sabah akşam 
O’nun tespihiyle meşgul ol.” 

 
B.5  

43. Hani melekler dediler ki: “Ey 
Meryem, Allah seni seçip tertemiz 
kıldı. Seni bütün dünya kadınların-
dan üstün kıldı.” 

 

44. “Ey Meryem, Rabbine itaat et, 
secdeye kapan ve yalnız tek İlâh’a 
ibadet edenlerle birlikte ibadet et!” 

 

45. Bunlar, Bizim sana vahiyle bil-
dirdiğimiz gayba ait haberlerdir. 
Ama onlar, aralarından hangisi 
Meryem’e bakacak diye, (kura için) 
oklarını attıklarında, sen yanlarında 
yoktun. Onlar (bunun için) münaka-
şa ettiklerinde (de,) sen yanlarında 
bulunmuyordun.  
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46. Hani melekler dediler ki: “Ey 
Meryem, Allah kendi kelâmıyla 
sana bir (oğul) müjdeler. Adı, Mer-
yem oğlu Mesih İsa olacak. Dünya-
da (da,) ahirette (de) şerefli ve Al-
lah’a yakın olan kimselerden ola-
cak.” 

 

47. O beşikte iken (de, yani küçük 
yaştayken,) yaşlı iken (de) insanlar-
la konuşacak ve iyi kimselerden 
olacak.1”  

48. Meryem (de,) “Yarabbi, benim 
çocuğum nasıl olabilir? Bana hiçbir 
insan dokunmamıştır,” dedi. “Allah, 
işte böyle (de) yapar. O, dilediğini 
yaratır. O, bir şeyin var olması hak-
kında karar verince, ona ancak, 
“Ol!” der (ve) o (da) olmaya başlar 
(ve kesinlikle olur,” diye kendisine 
cevap verildi.)  

49. Allah, ona Kitab’ı, hikmeti, 
Tevrat ve İncil’i de öğretecek (diye 
müjdeler verildi). 

 

                                                         
1 Bazı müfessirler, Hz. İsa’nın (a.s.) beşikteyken peygamberliğini iddia ettiğini savunur-
lar. Eğer durum böyle olsaydı, Yahudiler  Hz. İsa’yı (a.s.) daha küçükken öldürürlerdi. 
Aslında beşikte konuşmasından murat, gördüğü doğru rüyaları büyüklerine bildirmesi-
dir. Küçük yaşta çocuklar bazen rüyalar görür ve onları diğer insanlara da anlatırlar. 
Kaldı ki, Hz. İsa’ya (a.s.) peygamberlik, daha sonra kendisi yetişkinken verilmiştir. 
Nitekim peygamber olduğunu duyurmasından sonra, Yahudiler kendisine muhalif ol-
muşlardır. 
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50. (Allah) onu, İsrâiloğulları’na bir 
peygamber olarak gönderecek (ve o 
da ileteceği mesajında diyecek ki:) 
“Ben, Rabbiniz tarafından bir muci-
ze getirdim. Bu (da,) sizin (yararınız 
için) toprak mizaçlı bazı kimseler-
den, kuşların yavru çıkardığı gibi 
birilerini yetiştirmemdir. Onlara 
yepyeni bir ruh üfleyeceğim. Al-
lah’ın izniyle onlar (yükseklere) 
çıkanlardan olacaklar. Allah’ın iz-
niyle körleri ve sedef hastalığı olan-
ları (da) iyi edeceğim. Ölüleri diril-
teceğim. Evlerinizde yediklerinizi 
ve biriktirdiklerinizi (de,) size haber 
vereceğim. Eğer müminseniz bunda 
sizin için bir alâmet olacaktır.”1 

 

51. “Benden önce indirilen Tevrat’ı 
doğrulamak ve size haram kılı-
nanların bir kısmını helâl kılmak 
için geldim. Rabbinizden size bir 
mucize getirdim. Allah’ın takvasını 
benimseyin ve bana itaat edin.” 

 

52. “Allah şüphesiz benim de Rab-
bimdir, sizin (de) Rabbinizdir. (O 
halde,) O’na ibadet edin. İşte doğru 
yol budur.”  

                                                         
1 Bu ayet-i kerimede Hz. İsa’nın (a.s.) olağanüstü işlerinden söz edilmektedir. Bu işlerin çoğunda 
manevi olaylardan bahsedilmektedir. Kuş yaratmak doğal olarak Allah’ın (c.c.) işidir. Hz. İsa’nın 
(a.s.) işi ise değildir. Aslında burada, manevi olarak kuş kelimesi kullanılmıştır. Yani Hz. İsa’nın 
(a.s.), inananları manevi kanatlarının altına alarak yetiştirmesinden söz edilmiştir. Hz. İsa (a.s.) 
bazı hastaları Yüce Allah’a (c.c.) dua ederek iyileştirirdi. Kur’an-ı Kerim “Ey inananlar! Allah ve 
Peygamber sizi diriltmek için çağırdığında, sözlerine kulak verin.” (8:25) der. Bu ayet-i kerimede 
“diriltmek” kelimesi geçmektedir. Acaba Yüce Peygamberimiz (s.a.v.) de ölüleri diriltir miydi? 
Kur’an-ı Kerim’e göre, ölen kişi bir daha dünyaya asla gelemez. Bu sebeple Hz. İsa (a.s.) da, 
bütün peygamberler gibi manevi ölüleri diriltmiştir. Manevi körlerin gözlerini de, İlâhî nur ile 
aydınlatmıştır. Yahut bedensel rahatsızlıkları da, Yüce Allah’a (c.c.) dua ederek iyileştirmiştir. 
Yemekleri konusunda insanlara bilgi vermek meselesine gelince, onlara ne yemelerinin helâl 
olduğunu ve ne gibi yiyeceklerden de uzak durmaları gerektiğini anlatmıştır. 
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53. İsa, onların inkârlarını hissedin-
ce, “Allah uğrunda yardımcılarım 
kimlerdir?” dedi. Havariler (de,) 
“Biz Allah’ın (dininin) yardımcıla-
rıyız. Biz Allah’a inanırız. Sen (de,) 
itaat ettiğimize şahit ol!” dediler. 

 

54. “Ey Rabbimiz, indirdiğine inan-
dık ve bu peygambere uyduk. Bizi 
şahit olanlarla beraber yaz.” 

 

55. (İsa’nın düşmanları) bir plan 
kurdular. Allah (da) tedbir aldı. 
Allah, tedbir alanların en mükem-
melidir.  

B.6  

56. Hani Allah, “Ey İsa, ancak Ben 
seni vefat ettireceğim. Seni Katıma 
yükselteceğim.1 Seni, kâfirlerin 
(bütün suçlamalarından) tertemiz 
kılacağım. Sana uyanları, Kıyamet 
gününe kadar kâfirlere üstün kılaca-
ğım. Sonra artık Bana döneceksiniz. 
Görüş ayrılığına düştükleriniz hak-
kında, aranızda hüküm vereceğim,” 
(diye) buyurmuştu. 

 

                                                         
1 Ayet-i kerimede “Müteveffîyke” kelimesi geçmektedir. Bu da Hz İsa’nın doğal bir 
şekilde öldüğünü gösterir. Hadise göre, Hz İsa (a.s.) yüz yirmi yaşında vefat etmiştir 
(Kenz-ül-Ummâl; Müstedrek Hâkim.) “Rafi’uke” kelimesinden Hz. İsa’nın (a.s.) merte-
besinin yükseltildiği ve Yüce Allah (c.c.) Katında, ona yüce bir mertebe verildiği beyan 
edilmiştir. Bazı kimseler bu kelimeden Hz. İsa’nın (a.s.) bedenen kaldırıldığını savunur-
lar. Ancak ayet-i kerimede “Müteveffiyke” kelimesi daha önce yer aldığına göre, Hz. 
İsa’nın (a.s.) vefatının gerçekleştiği kesin olarak anlaşılmaktadır. Ondan sonra da, bede-
nen yükseltilmesinin bir anlamı yoktur. (Türkiye Diyanet Vakfının yayınladığı No:86-
A, Ankara, 2008 referanslı “Kur’an-ı Kerîm Ve Açıklamalı Meâli”nde Hz. İsa’nın (a.s.) 
vefat ettiği beyan edilmiştir.) 
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57. Kâfir olanları bu dünyada (da,) 
ahirette (de,) şiddetli azaba uğrata-
cağım. Onların hiç yardımcıları (da) 
olmayacak. 

 

58. İnanıp (da yerli yerinde) iyi işler 
yapanların ecirlerini (de Allah,) 
tastamam verecektir. Allah zalimleri 
hiç sevmez.  

59. İşte bunlar, sana ayetlerimizden 
ve hikmetli talimatlarımızdan oku-
yup anlattıklarımızdır. 

 

60. Allah Katında İsa’nın durumu, 
Âdem’in durumu gibidir. (Allah, 
Âdem’i) kuru topraktan yaratıp ona 
“Vücuda gel!” dedi. O da, vücuda 
gelmeye başladı. 

 

61. İşte bu, Rabbinden olan haktır. 
Sakın şüphe edenlerden olma. 

 

62. Bu (İlâhî) ilim sana geldikten 
sonra, yine (de) bu hususta biri se-
ninle tartışacak olursa, sen de ki: 
“Haydi gelin, biz kendi oğullarımı-
zı, siz (de) kendi oğullarınızı, biz 
kendi kadınlarımızı, siz (de) kendi 
kadınlarınızı, biz kendi (erkekleri-
mizi,) siz (de) kendi (erkeklerinizi,) 
çağırın. Sonra Allah’a yalvararak 
dua edelim ve Allah’ın lânetinin 
yalancıların üzerine olmasını dileye-
lim.” 
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63. İşte (anlatılan) gerçek beyan, 
ancak budur. Allah’tan başka ibade-
te lâyık olan yoktur. Şüphesiz Allah, 
her şeyden üstündür, hikmet sahibi-
dir. 

 

64. Eğer onlar yüz çevirirlerse, 
unutmayın ki Allah, fesatçıları çok 
iyi bilir. 

 

B.7  

65. De ki: “Ey Ehl-i Kitap! (Sizinle 
bizim) aramızda ortak olan söze 
gelin. Allah’tan başka kimseye iba-
det etmeyelim, O’na hiçbir şeyi 
ortak koşmayalım ve Allah’ı bırakıp 
birbirimizi Rab edinmeyelim.” Ama 
onlar yine de yüz çevirirlerse, siz 
onlara, “(Allah’a) itaat ettiğimize 
şahit olun,” deyin. 

 

66. Ey Ehl-i Kitap! Siz İbrahim hak-
kında neden tartışıyorsunuz? Oysa 
Tevrat ve İncil, şüphesiz kendisin-
den sonra indirildi. Yine de akıl-
lanmaz mısınız? 

 

67. Dinleyin! Hani sizler bilginiz 
olan şeyler hakkında tartışan kimse-
lerdiniz. Peki, (şimdi) hiç bilginiz 
olmayan şeyler hakkında, neden 
tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, 
siz bilmezsiniz.  
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68. İbrahim, ne Yahudi ne de Hıris-
tiyan’dı. Ancak o, (Allah’a) eğilen 
ve itaat edendi. Müşriklerden (de) 
değildi. 

 

69. Şüphesiz İbrahim’e en çok bağlı 
olanlar, ona uyanlar ile bu Peygam-
ber ve (ona) inananlardır. Allah, 
müminlerin dostudur. 

 

70. Ehl-i Kitap’tan bir topluluk, sizi 
doğru yoldan saptırmayı arzu eder. 
Onlar ancak kendilerini yoldan çı-
karırlar (da,) farkında olmazlar. 

 

71. Ey Ehl-i Kitap, sizler şahit ol-
muşken, Allah’ın ayetlerini neden 
inkâr ediyorsunuz? 

 

72. Ey Ehl-i Kitap, neden bilerek 
hak ile batılı karıştırıyor ve hakkı 
gizliyorsunuz? 

 
B.8  

73. Ehl-i Kitap’tan bir topluluk, 
(birbirlerine,) “İman edenlere indiri-
lene günün başında inanın, sonunda 
da inkâr edin. Belki onlar (böylece 
dinlerinden) dönerler,” der. 
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74. Onlar, “Dininize uyanlardan 
başkasına inanmayın,” (derler.) De 
ki: “Hidayet, ancak Allah’ın verdiği 
hidayettir. Herkese, size verilenin 
aynısının verilmesi (gerekli değildir. 
Eğer aynısı onlara verilmezse,) 
Rabbiniz katında sizinle münakaşa 
etmeye (hakları mı olacak?” Yine) 
de ki: “(Sonsuz) lütuf Allah’ın elin-
dedir. Onu dilediğine verir.” Allah 
genişlik ihsan eden ve her şeyi bi-
lendir. 

 

75. O, dilediğini Kendi rahmeti için 
seçer. Allah büyük lütuf sahibidir. 

 

76. Ehl-i Kitap arasından bazıları, 
kendisine yığınla mal emanet etsen 
(bile,) onu sana geri verirler. Ama 
bazıları, kendisine tek bir dinar 
emanet etsen (de,) başında durma-
dıkça onu sana geri vermezler. Bu 
onların, biz ümmîlerden (bilgisiz-
lerden) asla sorumlu tutulmayız, 
demelerindendir. Onlar Allah’a kar-
şı bilerek yalan söylerler. 

 

77. Hayır, (öyle) değil! Sözünü 
yerine getiren ve (fenalıktan) sakı-
nan (gerçek takva sahibidir.) Allah, 
şüphesiz takva sahiplerini sever.  
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78. Şüphesiz Allah’a vermiş olduk-
ları söz ve yeminlerini az bir değere 
değişenlerin, ahirette hiç nasipleri 
yoktur. Allah, Kıyamet günü onlarla 
konuşmayacak, onlara bakmayacak 
ve onları temize çıkarmayacaktır. 
Onlara, çok acı bir azap (mukadder-
dir). 

 

79. Onlardan bir topluluk, Kitap’tan 
(Tevrat) okurken, (okuduklarının) 
Kitap’tan olduğunu zannedin diye, 
dillerini bükerler. Oysa (okudukları) 
Kitap’ta yoktur. Allah Katından 
olmadığı halde, o Allah Katından-
dır, derler. Onlar, Allah’a karşı bile-
rek yalan söylerler. 

 

80. Allah’ın kendisine Kitap, hik-
met ve peygamberlik verdiği (doğru 
bir) insanın, Allah’ı bırakıp bana 
kul olun demesi, ona asla yaraşmaz. 
(Oysa böyle bir insan) der ki: “An-
cak Allah’ın olun, çünkü O size 
Kitab’ı öğretir, (siz de) onu (okuyup 
ezberlersiniz.)” 
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81. (Aynı zamanda böyle bir insan) 
size, melekleri ve peygamberleri 
Rab edinin, diye (de) emredemez. 
Müslüman olmanızdan sonra o, size 
kâfirliği mi emredecek? 

 

B.9  

82. Hani Allah bütün pey-
gamberlerden sağlam bir söz almış-
tı. “Size Kitap ve hikmet verdikten 
sonra, elinizde bulunan (kelâmı) 
gerçekleştiren bir peygamber gelin-
ce, ona mutlaka inanacaksınız ve 
ona mutlaka yardım edeceksiniz,” 
demişti. “Bunu benimseyip, Benim 
için böyle bir sorumluluğu üstleni-
yor musunuz?” deyince, onlar (da,) 
“Evet benimsiyoruz,” dediler. (Al-
lah da,) “Öyleyse sizler şahit olun, 
Ben (de) sizinle beraber şahitler-
denim,” (diye) buyurdu. 

 

83. Artık (bu sözden) kim dönerse, 
fâsık olanlar (da, işte) onlardır. 

 

84. Allah’ın dininden başka bir din 
mi istiyorlar? Oysa göklerde ve 
yerde kim varsa, isteyerek (de,) 
istemeyerek (de) O’na itaat eder ve 
O’na döndürülürler. 
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85. De ki: “Biz, Allah’a, bize indiri-
lene, İbrahim’e, İsmail’e, İshâk’a, 
Yâkub ve onun oğullarına indirilene 
inandık. Musa, İsa ve peygamberle-
re Rableri tarafından verilene (de 
inandık.) Onları birbirinden hiç ayırt 
etmeyiz ve yalnız O’na boyun eğe-
riz.” 

 

86. Kim İslâm’dan başka bir dini 
(benimsemek) isterse, (bilsin ki,) 
kendisinden (öyle bir din) asla kabul 
edilmeyecektir. O, ahirette (de) 
hüsrana uğrayanlardan olacaktır. 

 

87. İnandıktan, (bu) Peygamber’in 
doğru olduğuna şahitlik ettikten ve 
kendilerine apaçık deliller geldikten 
sonra, inkâr edenlerin doğru yolda 
olduklarına, Allah nasıl hükmeder? 
Allah, zalim insanlara hidayet ver-
mez. 

 

88. Böylelerine Allah’ın, meleklerin 
ve bütün insanların lâneti ceza ola-
rak verilecektir. 

 

89. Onlar bu (lânet) içinde kalacak-
lar. Ne azapları hafifletilecek ne 
(de) kendilerine süre tanınacak. 
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90. Ancak bundan sonra tevbe edip, 
kendilerini ıslah edenler (bundan) 
müstesnadır. Şüphesiz Allah, çok 
bağışlayan ve çok rahmet edendir.  

91. İman ettikten sonra inkâr edip, 
kâfirlikte daha da ileri gidenlerin 
tevbeleri, asla kabul edilmeyecektir. 
İşte doğru yoldan sapmış olanlar 
(da) bunlardır. 

 

92. Kâfir olup, kâfirlik durumunda 
ölenlerin hiç birinden, dünya dolusu 
altını fidye olarak verseler (de,) asla 
kabul edilmeyecektir. Kendilerine 
acı bir azap verilecektir ve hiç yar-
dımcıları (da) olmayacaktır. 

 
Cüz: 4  

B.10  

93. (Allah uğruna,) sevdiğiniz şey-
lerden harcamadıkça, tam iyiliği 
elde edemezsiniz. Her ne harcarsa-
nız, şüphesiz Allah, onu çok iyi 
bilir. 

 

94. Tevrat’ın indirilmesinden önce 
İsrâil’in (Hz. Yakûb’un) kendisine 
mekruh tanıdığı şeylerden başka, 
her türlü yiyecek İsrâiloğulları’na 
helâldi. (Sen onlara,) “Eğer haklıy-
sanız, Tevrat’ı getirin ve onu oku-
yun,” de. 
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95. Bundan sonra (da) kim Allah’a 
karşı yalan uydurursa, işte zalim 
olanlar onlardır. 

 

96. De ki: “Allah doğru söyledi, 
(öyleyse daima Allah’a) eğilen İb-
rahim’in dinine uyun, o, müşrikler-
den değildi.”  

97. İnsanların (yararına) kurulan ilk 
ev, şüphesiz Mekke’deki Ev’dir. 
Bütün âlemlere mübarek (kılınmış-
tır) ve hidayet (vesilesidir.)  

98. Orada nice apaçık alâmetler var-
dır. Orası İbrahim’in makamıdır. 
Oraya her giren emniyette olur. 
Oraya gidebilen herkese, Allah bu 
Evi haccetmeyi farz kılmıştır. Ama 
inkâr eden (bilsin ki,) Allah âlemle-
re ihtiyaç duymayandır. 

 

99. De ki: “Ey Ehl-i Kitap, Allah’ın 
ayetlerini niçin inkâr ediyorsunuz? 
Oysa Allah bütün yaptıklarınızı 
görür.”  

100. De ki: “Ey Ehl-i Kitap, sizler 
(hakka) şahit olduğunuz halde, ne 
diye inananları Allah yolundan alı-
koyar ve bu (yolda) eğrilik ararsı-
nız? Allah, yaptıklarınızdan haber-
siz değildir.”  
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101. Ey inananlar! Kendilerine Ki-
tap verilenlerden bir topluluğa uya-
cak olursanız, onlar sizi imandan 
sonra kâfirliğe döndürürler. 

 

102. Allah’ın ayetleri size okunur-
ken ve O’nun Peygamberi (de) ara-
nızda bulunurken, nasıl inkâr eder-
siniz? Kim Allah’a sığınırsa, şüphe-
siz o, doğru yola iletilmiş olur. 

 

B.11  

103. Ey inananlar, Allah’a karşı gel-
mekten, gereken tüm şartlarla sakı-
nın ve tam manasıyla itaat edenler 
olarak can verin.  

104. Hepiniz Allah’ın ipine sımsıkı 
sarılın, sakın bölünmeyin. Allah’ın 
size olan ihsanını hatırlayın. Hani 
siz (birbirinize) düşmandınız. O, 
kalplerinizi birleştirdi. O’nun lütfu 
sayesinde sizler kardeş oldunuz. Siz 
ateş çukurunun kenarında idiniz. O, 
sizi oradan kurtardı. Doğru yola 
ulaşasınız diye Allah, kendi ayetle-
rini size böyle açıklar. 
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105. Aranızdan, (halkı) iyiliğe çağı-
ran, hayrı emreden, kötülükten alı-
koyan bir topluluk olmalıdır. İşte 
başarıya ulaşanlar (da,) bunlardır. 

 

106. Sakın kendilerine apaçık muci-
zeler geldikten sonra, dağılıp ayrılı-
ğa düşenler gibi olmayın. Kendile-
rine büyük bir azap mukadder olan-
lar, işte onlardır. 

 

107. O gün bazı yüzler ağaracak, 
bazı yüzler (de) kararacaktır. Yüzü 
kararanlara, “İnandıktan sonra kâfir 
olduğunuz (doğru değil mi?) Öyley-
se kâfirliğinizden ötürü azabı tadın,” 
(denilecektir). 

 

108. Yüzleri ağaranlar ise, Allah’ın 
rahmetinde olacaklar ve orada ebe-
diyen kalacaklar. 

 

109. İşte bunlar, Allah’ın ayetleri-
dir. Biz bunları sana hakla okuyup 
dinletiriz. Doğrusu Allah âlemlere 
asla zulmetmek istemez.  

110. Göklerde ve yerde ne varsa 
hepsi Allah’ındır ve bütün işler 
ancak Allah’a döndürülür. 
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B.12  

111. Siz, insanların (yararı için) 
meydana getirilen en iyi ümmetsi-
niz. İyiliği emreder, fenalıktan me-
nedip Allah’a inanırsınız. Eğer Ehl-i 
Kitap (da) inanmış olsaydı, kendile-
ri için hayırlı olurdu. Onlardan ina-
nanlar (da) vardır. Ama çoğu itaat-
siz kimselerdir. 

 

112. Onlar incitmek dışında, size 
hiç bir zarar veremezler. Eğer sizin-
le savaşa girerlerse, arkalarını dö-
nüp kaçarlar. Sonra onlara, (hiç) 
yardım edilmeyecektir. 

 

113. Nerede bulunurlarsa bulunsun-
lar, onlara rezillik nazil edilmiştir. 
Ancak Allah’ın veya insanların bir 
ahdine sığınmadıkça (bu rezillikten 
kurtulamazlar.) Onlar Allah’ın ga-
zabına uğradılar ve çaresizliğe 
mahkûm edildiler. Bu onların, Al-
lah’ın ayetlerini inkâr etmeleri ve 
haksız yere peygamberleri öldürmek 
istemelerinden, keza itaatsizlik et-
meleri ve aşırı gitmelerindendir. 

 

114. Onların hepsi bir değildir. Ehl-i 
Kitap arasında verdikleri söze bağlı 
olan ve gecenin değişik saatlerinde, 
Allah’ın ayetlerini okuyan ve sec-
deye kapanan, bir topluluk (da) 
vardır.  
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115. Onlar, Allah’a ve ahiret günü-
ne inanırlar ve iyiliği telkin eder, 
fenalıktan (da) menederler. Hayırlı 
işlerde birbirlerini geçmeye çalışır-
lar. İşte iyi kimseler (de,) bunlardır. 

 

116. Onlar ne iyilik yaparlarsa, asla 
inkâr edilmeyecektir. Allah takva 
sahiplerini çok iyi bilir. 

 

117. Kâfir olanları, ne malları, ne 
(de) evlatları, Allah’ın azabından 
kurtaramaz. Onlar Cehennemliktir-
ler. Orada (da) uzun süre kalacaklar. 

 

118. Onların bu dünya hayatında 
harcadıklarının durumu, kendilerine 
zulmedenlerin ekinlerine isabet 
eden ve onu yok eden, dondurucu 
bir rüzgâra benzer. Allah, onlara 
zulmetmedi, aksine onlar, kendileri-
ne zulmettiler. 
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119. Ey inananlar! Dostlarınızı bı-
rakıp, (başkalarını) sırdaş edinme-
yin. Çünkü onlar size fenalık etmek-
ten geri kalmazlar. Onlar, sizin 
zahmete uğramanızı isterler. Onla-
rın düşmanlığı sözlerinden belli 
olur. Gönüllerinde gizledikleri (ise) 
daha büyüktür. Eğer aklınız varsa, 
size Biz, ayetlerimizi şüphesiz apa-
çık anlattık.  

120. Dinleyin! Siz, onları sevenler-
siniz, ama onlar sizi hiç sevmezler. 
Siz Kitab’ın bütününe inanırsınız, 
onlarsa sizinle karşılaştıklarında 
inandık derler. Ancak baş başa kal-
dıklarında, (size olan) öfkelerinin 
şiddetinden parmaklarını ısırırlar. 
“Öfkenizden geberin!” de. Allah 
kalplerdeki sırları (bile,) en iyi bi-
lendir.  

121. Size bir iyilik gelse, bu onları 
üzer. Ama size bir kötülük gelse, 
buna sevinirler. Eğer sabreder, (Al-
lah’ın) takvasını benimserseniz, 
onların (düşmanca) hileleri size hiç 
zarar vermez. Allah, yaptıklarının 
hepsini yok edecektir. 

 
B.13  

122. Hani sen sabahleyin, savaş için 
müminleri belli yerlerine yerleştir-
mek üzere ailenden ayrılmıştın.1 
Allah (dualarını) işiten ve (durumu-
nuzu) çok iyi bilendir. 

 

                                                         
1 Bu ayetlerde, Uhud savaşından bahsedilmiştir. 
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123. Hani sizden iki topluluk, kor-
kaklık göstermek üzereydi. Oysa 
Allah, onların dostuydu. Müminler 
yalnız Allah’a güvenmelidirler. 

 

124. (Bundan önce) Bedir savaşında 
(da,) sizler çok zayıf bir durumda 
iken Allah, size yardım etmişti. 
Allah’ın takvasını benimseyin ki, 
şükredenler olasınız. 

 

125. Hani sen inananlara diyordun 
ki: “Rabbinizin (gökten) indirilmiş 
üç bin melekle size yardım etmesi, 
size yetmez mi?” 

 

126. Neden yetmesin? Eğer sabre-
der ve (Allah’ın) takvasını benim-
serseniz, (kâfirler de) ansızın üzeri-
nize gelirlerse, Rabbiniz (size, o an) 
şiddetle saldıracak beş bin melekle 
yardım edecektir.  

127-128. Allah bunu, ancak size 
müjde olsun ve bununla kalpleriniz 
rahat etsin diye gerçekleştirdi. (Al-
lah) kâfirlerin bir bölümünü kesip 
atmak veya onlar hüsranla geri dön-
sünler diye, onları küçük düşürmek 
için (böyle yaptı.) Yoksa yardım, 
ancak her şeye gücü yeten ve hik-
met sahibi olan Allah’tan (gelir). 

 

129. Sen bu konuda yetkili değilsin. 
Allah, isterse rahmeti ile onlara 
yönelir veya onları azaba uğratır. 
Onlar zaten zalimlerdir.  
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130. Göklerde ve yerde ne varsa 
hepsi Allah’ındır. Dilediğini bağış-
lar, dilediğini azaba uğratır. Allah 
çok bağışlayan ve çok rahmet eden-
dir. 

 
B.14  

131. Ey inananlar, (malı) kat kat 
arttıran (faizin) faizini yemeyin. 
Başarıya ulaşmak için, Allah’ın 
takvasını benimseyin.1 

 

132. İnkâr edenler için hazırlanan 
ateşten korkun.  

133. Merhamet edilesiniz diye, Al-
lah ve (bu) Peygamber’e itaat edin.  

134. Rabbiniz tarafından (inen) 
mağfirete, takva sahipleri için hazır-
lanmış olan, genişliği (de) gökler ve 
yer kadar olan Cennet’e, koşun.2 

 

135. (Takva sahibi olanlar) bollukta 
(da,) darlıkta (da, Allah yolunda 
mallarını) harcarlar. Öfkelerini ye-
nerler. İnsanların kusurlarını affe-
derler. Allah iyilik edenleri sever. 

 

                                                         
1 Faiz malı kolaylıkla arttırdığı için onun alınmaması emredilmiştir. (Faiz haram edildiği gibi 
faizin faizi de haram edilmiştir.) 
2 Bu ayetten anlaşıldığı gibi, Cennet yalnızca gökyüzünde olmayıp, yeryüzü ve gökyüzünü de 
kapsayan genişliktedir. Bu ayeti okuyan ashaplardan bir zat, Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) “Eğer Cen-
net o kadar geniş ise, Cehennem nerededir?” diye sordu. Hz. Resûlüllah (s.a.v.) ise cevaben, “

” yani “Gün gelince, gece nereye gider?” diye buyurdu. (Müsned Ahmed 
B. Hanbel; hadis no.15100) Demek ki, Cennet neredeyse Cehennem de oradadır. Buna göre hem 
Cennettekiler, hem de Cehennemdekiler aynı kâinattadırlar.  
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136. Onlar bir kötülük yaptıklarında 
veya kendilerine zulmettiklerinde, 
hemen Allah’ı zikrederler ve günah-
larının bağışlanmasını dilerler. Al-
lah’tan başka günahları kim affede-
bilir? Onlar, yaptıklarında bilerek 
ısrar etmezler. 

 

137. Bunların yaptıklarının karşılı-
ğı, Rablerinden mağfiret ve içinden 
ırmaklar akan bahçelerdir. Orada 
ebediyen kalacaklar. Çalışanlar için, 
bu ne güzel mükâfattır. 

 

138. Sizden önce nice (İlâhi) yasalar 
gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezip 
dolaşın ve yalanlayanların akıbeti-
nin ne kadar (kötü) olduğuna bir 
bakın. 

 

139. Bu (Kur’an,) halka (gerçeği) 
açıklayan, takva sahipleri için (ise) 
hidayet ve nasihattir. 

 

140. Zayıflık göstermeyin, kaygı-
lanmayın. Eğer müminseniz, mutla-
ka siz galip geleceksiniz. 
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141. Eğer bir yara aldıysanız, (düş-
manlarınızdan) bir topluluk (da) 
böyle bir yara almıştır. Biz bu (za-
fer) günlerini insanlar arasında sı-
rayla döndürürüz ki, (onlar öğüt 
alsınlar) ve Allah gerçekten inanan-
ları ortaya çıkartsın ve aranızdan 
bazılarını (da) şahit kılsın. Allah, 
zalimleri hiç sevmez. 

 

142. Allah (böyle yapmakla,) mü-
minleri temiz kılmak, kâfirleri ise 
yok etmek ister. 

 

143. Yoksa Allah, aranızdan cihat 
edenler ile sabredenleri henüz belli 
etmeden, Cennet’e gireceğinizi mi 
sanıyorsunuz? 

 

144. Siz ölümle karşılaşmadan önce 
(şehit olmayı) temenni ediyordunuz. 
Şimdi onu gördüğünüz halde, bazı-
larınız ondan neden kaçıyor?  

B.15  

145. Muhammed, ancak bir pey-
gamberdir. Ondan önce gelen bütün 
peygamberler ölüp gittiler.1 Şimdi 
(bu Peygamber) ölür veya öldürü-
lürse, sizler gerisin geriye mi döne-
ceksiniz? Kim (dininden) gerisin 
geriye dönerse, Allah’a hiç bir zarar 
veremez. Allah şükredenlerin mükâ-
fatını mutlaka verecektir. 

 

                                                         
1 Bu ayet-i kerimede Yüce Peygamberimiz’den (s.a.v.) önce gelen tüm peygamberlerin öldüğü 
zikredilmektedir. Buradan Hz İsa’nın (a.s.) da vefat ettiği açıkça anlaşılmaktadır. 
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146. Kimse Allah’ın emri olmadan 
ölemez. Bu önceden karar verilmiş 
bir yazıdır. Kim dünya mükâfatını 
isterse, ona ondan veririz. Kim 
ahiret mükâfatını isterse, ona (da) 
ondan veririz. Şükredenlerin mükâ-
fatını (da) elbette vereceğiz. 

 

147. Nice peygamberler ile birlikte, 
Allah erlerinden pek çoğu savaş-
mıştır. Allah yolunda başlarına ge-
len (sıkıntıdan) ötürü ne gevşediler, 
ne zayıflık gösterdiler, ne (de düş-
manlarına) karşı boyun eğdiler. 
Allah sabredenleri sever. 

 

148. “Ey Rabbimiz, kusurlarımızı 
ve amellerimizdeki aşırılığı bağışla. 
Adımlarımızı sağlamlaştır. Kâfir 
olanlara karşı bize yardım et!” dedi-
ler. 

 

149. Allah (da) onlara dünya mükâ-
fatıyla, ahiret mükâfatının en güze-
lini verdi. Allah iyilik edenleri se-
ver.  
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B.16  

150. Ey inananlar! Eğer kâfirlere 
itaat ederseniz, onlar sizi gerisin 
geriye döndürürler. Bunun sonucu 
hüsrana uğrayanlardan olursunuz. 

 

151. (Hayır! Siz hüsrana uğrayan-
lardan olmazsınız.) Çünkü Allah 
yardımcınızdır. O, yardımcıların en 
iyisidir.  

152. Hakkında hiçbir delil indirme-
diğini, Allah’a ortak koşmalarından 
ötürü, inkâr edenlerin kalplerine 
korku salacağız. Onların barınakları 
ateştir. Zalimlerin kalacakları yer ne 
kötüdür. 

 

153. Siz (düşmanlarınızı) O’nun 
emriyle vura vura mahvederken, 
Allah, size verdiği sözü yerine ge-
tirdi. Allah çok sevdiğinizi size 
gösterdikten sonra, zayıflık göster-
diniz ve (Peygamber’in emri hak-
kında) aranızda ihtilâfa düştünüz ve 
(de) itaatsizlik ettiniz. (Allah da size 
yardımını kesmişti.) Bazılarınız 
dünyayı, bazılarınız (da) ahireti 
istiyorlardı. Allah sizi denemek için, 
düşman saldırısından korudu. Şüp-
hesiz O, sizi bağışladı. Allah, mü-
minlere sonsuz lütfedendir. 
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154. Hani siz, kimseye dönüp bak-
madan kaçıyordunuz. Oysa Pey-
gamber, en arkanızdaki topluluktan 
size sesleniyordu. Kaybettiğiniz için 
ve başınıza gelenlere üzülmeyesiniz 
diye, Allah size bir üzüntü yerine 
başka bir üzüntü verdi. Allah yap-
tıklarınızdan haberdardır.1 

 

155. Bu üzüntüden sonra (Yüce Al-
lah,) huzur vermek için size uyku 
indirdi. O (da) aranızdan bir kısmını 
sarmıştı. Diğerleri (ise) can derdine 
düşmüşlerdi. Haksız yere, Allah 
hakkında cahiliye (devri) fikirlerine 
benzer (şekilde kötü) düşünüyorlar-
dı. “Yönetimde bizim de payımız 
var mı?” diyorlardı. Sen de ki: “Yö-
netim tamamen Allah’ındır.” Onlar, 
sana açmadıklarını kalplerinde gizli 
tutuyor ve “Yönetimde bizim (de) 
payımız olsaydı, biz (de) burada 
öldürülmezdik,” diyorlardı. Sen 
onlara de ki: “Evlerinizde olsanız 
bile, öldürülmeleri mukadder kılı-
nanlar, öldürülüp düşecekleri yerle-
re mutlaka çıkıp giderlerdi.” Allah 
bunu, kalplerinizi sınamak ve gö-
nüllerinizdekini tertemiz kılmak için 
yaptı. Allah, kalplerdekini çok iyi 
bilendir. 

 

                                                         
1 Bu ayette iki üzüntüden bahsedilmiştir. Birincisi, bazı ashapların bilmeyerek Hz. Resûlüllah’ın 
(s.a.v.) emrine aykırı davranmaları ve böylece üzülmeleridir. Bilindiği gibi Uhud savaşında, savaş 
başlamadan önce Hz. Resûlüllah (s.a.v.) bazı ashapları bir tepeye yerleştirmiş ve oradan ayrılma-
malarını kendilerine emretmişti. Ancak onlar savaşın bittiğini zannederek belirtilen yerden ayrıl-
dılar. İkinci üzüntüden murat Müslümanlar’ın kazanmış oldukları o savaşta, sonunda yenilgiye 
uğramalarıdır. 
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156. Her iki ordunun karşı karşıya 
geldiği gün, aranızdan sırt çeviren-
lerin, bazı yaptıklarından ötürü, 
şeytan ayaklarını kaydırmak istedi. 
Allah, onları şüphesiz affetti. Allah 
kesinlikle çok bağışlayan ve 
Halîmdir. 

 

B.17  

157. Ey inananlar! Yeryüzünde 
cihat için yola çıkan veya savaşan 
kardeşleri hakkında, onlar bizimle 
kalsalardı ölmezler yahut öldürül-
mezlerdi diyen kâfirler gibi olma-
yın. Allah (onlara mühlet vermekte-
dir ve sonunda o sözü) kalplerinde 
bir pişmanlık haline dönüştürecek-
tir. Ancak Allah diriltir ve öldürür 
ve Allah yaptıklarınızı görür. 

 

158. Allah yolunda öldürülür veya 
ölürseniz, Allah (Katından size ih-
san edilecek olan) mağfiret ve rah-
met, onların topladıklarından, elbet-
te daha hayırlıdır. 

 

159. Eğer ölür yahut öldürülürseniz, 
şüphesiz hepiniz toplatılıp Allah’a 
götürüleceksiniz. 
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160. Allah’ın (özel) rahmetinden 
dolayı sen, onlara karşı çok yumu-
şaksın. Eğer kaba ve katı yürekli 
olsaydın, bu insanlar çoktan senin 
etrafından dağılıp giderlerdi. Onla-
rın (kusurlarını) bağışla. (Allah’tan) 
onlar için mağfiret dile ve idari 
işlerde onlara danış. Ama (bir kez) 
karar verdin mi, artık Allah’a gü-
ven. Şüphesiz Allah, Kendisine 
güvenenleri sever.1 

 

161. Eğer Allah size yardım ederse, 
kimse size galip gelemez. Sizden 
yardımını esirgerse, O’ndan başka 
kim size yardım edecektir? Mümin-
ler (yalnız) Allah’a güvenmelidirler. 

 

162. Hiçbir peygambere, emanete 
hıyanet etmek yaraşmaz. Kim ema-
nete hıyanet ederse, Kıyamet günü 
yaptığı hainlikle gelecektir. Sonra 
herkese, kazandığının karşılığı tas-
tamam olarak verilecek ve onlar 
haksızlığa (da) uğratılmayacaklar-
dır. 

 

163. Allah’ın rızasına uyan ile Al-
lah’ın gazabına uğrayan ve barınağı 
Cehennem olan kimse, bir olur mu? 
Orası ne kötü kalınacak yerdir. 

 

                                                         
1 Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) ashapları ile istişare etmesi emredilmiştir. Ancak onların fikirlerini 
kabul edip etmemek konusunda kendisi yetkili kılınmıştır. Yani ashapların fikirlerini benimseme-
si, Hz. Resûlüllah (s.a.v.) için gerekli değildir. Son karar verme yetkisi Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) 
verilmiştir ve Yüce Allah’a (c.c.) güvenmesi kendisine emredilmiştir. Yüce Allah’ın (c.c.) da 
kendisine yardım edeceği beyan edilmiştir. 
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164. Onlar, Allah Katında çeşitli 
derecelerdedir. Allah, bütün yaptık-
larını görendir. 

 

165. Allah müminlerden, onlara 
ayetlerini okuyan, onları temiz kı-
lan, Kitap ve hikmeti kendilerine 
öğreten bir peygamber göndermek-
le, onlara büyük bir iyilikte bulun-
du. Oysa önceleri, apaçık sapıklık 
içindeydiler. 

 

166. Siz, (düşmanlarınızı) iki katına 
uğrattığınız bir musibet kendinize 
gelince, bu (da) nereden çıktı, di-
yorsunuz. De ki: “O sizin kendiniz-
den gelmiştir.” Allah’ın her şeye 
tam olarak gücü yeter.  

167-168. (Ama) iki topluluğun kar-
şılaştığı gün, başınıza gelenler, Al-
lah’ın emriyleydi. Bunu Allah, mü-
minler ile münafıkları ayırt etmek 
için yaptı. İkiyüzlülere, gelin Allah 
yolunda savaşın veya hiç olmazsa 
düşmana karşı koyun, denildiğinde, 
“Savaşmayı bilseydik, size uyar-
dık,” dediler. O gün onlar, imandan 
çok kâfirliğe yakındılar. Ağızlarıyla, 
kalplerinde bulunmayanı söylüyor-
lardı. Allah, gizlediklerini (herkes-
ten) daha iyi bilir. 
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169. Onlar (evlerinde) oturup kar-
deşleri hakkında, “Bunlar sözümüzü 
dinleselerdi, öldürülmezlerdi,” dedi-
ler. Sen onlara, “Eğer doğru iseniz, 
ölümü kendinizden uzaklaştırın,” 
de.  

170. Allah yolunda öldürülenleri 
sakın ölü sanma. Onlar diridirler. 
Rableri Katında onlara rızık verilir. 

 

171. Allah’ın Kendi lütfundan onla-
ra verdikleriyle mutludurlar. Kendi-
lerine henüz kavuşmamış olanlar 
için (de,) onlara korku olmadığı ve 
(de) üzülmeyecekleri (hakkında,) 
müjdeler alırlar. 

 

172. Onlar, Allah’ın nimeti ve lütfu 
konusunda müjdeler alırlar. Allah’ın 
müminlere vereceği ecir ve mükâfa-
tı zayi etmeyeceğinin (de) müjdesini 
alırlar. 

 

B.18  

173. Yara aldıktan sonra, Allah ile 
Peygamberi’nin emrini kabul eden-
lerden, görevlerini tam manasıyla 
yerine getirip, takvayı benimseyen-
lere, büyük mükâfat vardır. 

 

174. Herkesin onlara, “İnsanlar size 
karşı toplanmışlar. Onlardan kor-
kun!” demeleri imanlarını daha da 
arttırdı ve “Allah bize yeter. O, ne 
güzel koruyucudur,” dediler. 
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175. Onlar, kendilerine hiçbir zarar 
gelmeden, Allah’ın nimeti ve 
lütfuyla geri döndüler ve Allah’ın 
rızasına uydular. Allah en büyük 
lütuf sahibidir. 

 

176. Kendi dostlarını korkutan, 
ancak şeytandır. Eğer müminseniz, 
onlardan korkmayın, Benden kor-
kun. 

 

177. Kâfirliğe koşturanlar seni üz-
mesinler. Onlar Allah’a hiç zarar 
veremezler. Allah, onların ahirette 
hiç nasipleri olmamasını ister. Onla-
ra büyük bir azap (vardır.) 

 

178. İmanı, kâfirlikle değişenler, 
şüphesiz Allah’a zarar veremezler. 
Onlara acı bir azap (vardır). 

 

179. İnkâr edenler, kendilerine ver-
diğimiz mühletin, haklarında hayırlı 
olduğunu sanmasınlar. Çünkü ken-
dilerine vermiş olduğumuz mühlet 
sonucu, onlar günah işlemekte daha 
da ileriye giderler. Onlara rezil edici 
bir azap (vardır.) 
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180. Allah, müminleri (şu an) bu-
lunduğunuz durumda bırakmaya-
caktır. Nihayet kötüyü, iyiden ayı-
racaktır. Allah size gaybı (da) bildi-
recek değildir. Ancak peygamberle-
rinden dilediğini seçer. Allah’a ve 
peygamberlerine inanın. İnanır ve 
takvayı benimserseniz, size büyük 
ecir verilecektir. 

 

181. Allah’ın Kendi lütfuyla verdiği 
(malları, O’nun yolunda harcamak-
ta) cimrilik edenler, sakın bunun 
kendi haklarında hayırlı olduğunu 
zannetmesinler. Bu, haklarında pek 
kötüdür. Cimrilik yaptıkları (da,) 
Kıyamet günü zincir halkaları ola-
rak boyunlarına geçirilecektir. Gök-
lerin ve yerin mirası, ancak Al-
lah’ındır. Allah, yaptıklarınızdan 
daima haberdardır.  

B.19  

182. “Allah fakir, biz ise zenginiz,” 
diyenlerin sözünü, Allah elbette 
işitti. Biz, onların söylediklerini ve 
peygamberleri haksız yere öldürmek 
peşinde olduklarını mutlaka yazaca-
ğız. Onlara, “Yakıcı azabı tadın!” 
diyeceğiz. 

 

183. Bu (azap,) kendi elleriniz ile 
yapıp ileri sürdüklerinizin sonucu-
dur. Yoksa Allah, kullara asla zul-
metmez.  
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184. “Allah bize ateşin yutacağı bir 
kurban (hakkında hüküm) getirince-
ye kadar, hiç bir peygambere inan-
mamayı kesin emretti,” diyenlere, 
“Benden önce nice peygamberler 
apaçık deliller ve sizin söylediğiniz-
le geldiler. Eğer doğru iseniz, neden 
onları öldürmek (peşindesiniz)?” 
de.1 

 

185. Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, 
senden önce apaçık deliller, (İlâhi) 
yazılar ve parlak (şeriat içeren) Ki-
tap ile gelmiş olan nice peygamber-
ler (de) yalanlanmıştı. 

 

186. Her can ölümü tadacaktır. Kı-
yamet günü yaptıklarınızın karşılığı 
size şüphesiz tastamam olarak veri-
lecektir. Ateşten uzaklaştırılıp, Cen-
net’e alınan kimse, başarıya ulaşmış 
olacaktır. Dünya hayatı, ancak gelip 
geçici bir aldatmacadan başka bir 
şey değildir.  

                                                         
1 Eski Yahudiler’de şöyle bir gelenek vardı: Allah (c.c.) için kestikleri hayvanın etini 
dışarı atarlar ve gökten bir ateşin gelip onu yakmasını beklerlerdi. Eğer yanarsa, o kur-
ban Allah (c.c.) tarafından kabul edilmiştir, diye kabul ederlerdi. Bu ayette, Peygamber 
Efendimiz’in (s.a.v.) de aynı hükmü getirmesini istemektedirler ve bunun kendi doğru-
luğunun bir delili olacağı ileri sürülmektedir. Yüce Allah (c.c.) buna cevaben, “Eğer bu 
inanç doğru ise, o zaman daha önce aynı hükmü getiren birçok peygamberi neden öl-
dürmeye kalkmıştınız?” demektedir. (Ateşe verilen kurban hakkında bkz: Tevrat, 
Levililer, b:1, a:10–17; keza Levililer’in değişik bablarında da, bu konuda bilgi veril-
miştir.) 
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187. Sizler mallarınız ve canlarınız-
la mutlaka sınanacaksınız. Sizden 
önce Kitap verilenler ile Allah’a 
ortak koşanlardan, mutlaka üzücü 
sözler duyacaksınız. Ama sabreder 
ve takvayı benimseyecek olursanız, 
şüphesiz bu büyük azim isteyen 
amellerdendir. 

 

188. Hani Allah Kitap verilenler-
den, “Onu insanlara anlatacaksınız 
ve (de) hiç gizlemeyeceksiniz,” diye 
kesin söz almıştı. Onlar ise onu 
arkalarına attılar ve az bir değere 
değiştiler. Elde ettikleri ne kötüdür. 

 

189. Yaptıklarıyla sevinenler ve 
yapmadıklarıyla (da) övülmeyi se-
venlerin, azaptan kurtulacaklarını 
hiç sanma. Onlara acı bir azap (mu-
kadderdir). 

 

190. Göklerin ve yerin hükümranlı-
ğı Allah’ındır. Allah’ın her şeye tam 
olarak gücü yeter. 
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B.20  

191. Göklerin ve yerin yaradılışın-
da, gece ile gündüzün birbiri ardın-
ca gelmesinde, akıl sahipleri için 
nice alâmetler vardır. 

 

192. (Onlar) ayakta iken, otururken 
ve yan yatarken Allah’ı anarlar. 
Göklerin ve yerin yaratılışı hakkın-
da derinlemesine düşünürler. (Der-
ler ki:) “Ey Rabbimiz, Sen (bu âle-
mi) boşuna yaratmadın. (Sen gaye-
siz bir şey yaratmaktan) uzaksın. 
Bizi, ateş azabından koru.”  

193. “Ey Rabbimiz, Sen kimi ateşe 
sokarsan onu aşağılatmış olursun. 
Zalimlerin (de) hiç yardımcıları 
yoktur.”  

194. “Ey Rabbimiz! Şüphesiz biz, 
Rabbinize inanın diyen bir davetçi-
nin çağrısını duyduk. Biz (de) inan-
dık. Rabbimiz, kusurlarımızı bağış-
la, kötülüklerimizi bizden uzaklaş-
tır, bizi iyilere katarak vefat ettir.” 

 

195. “Ey Rabbimiz, peygamberlerin 
dilinden söz verdiklerini (de) bize 
ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. 
Sen, kesinlikle sözünden caymaz-
sın.” 
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196. Allah dualarını kabul ederek 
(dedi ki:) “Aranızdan erkek olsun 
kadın olsun, çalışan hiç kimsenin 
amelini boşa çıkartmam. Hepiniz 
birbirinize bağlısınız. Hicret edenle-
rin, yurtlarından çıkarılanların, Be-
nim yolumda eziyete uğratılanların, 
savaşan ve (de) öldürülenlerin kötü-
lüklerini elbette kendilerinden uzak-
laştıracağım. Allah tarafından bir 
mükâfat olarak onları, içinden ır-
maklar akan bahçelere alacağım. 
Allah, mükâfatların en hayırlısı, 
Kendi katında olandır.” 

 

197. Kâfirlerin memlekette gezip 
dolaşmaları seni hiç aldatmasın. 

 

198. Bu geçici bir faydadır. Sonra-
sında kalacakları yer, Cehennem 
olacaktır. O ne kötü kalınacak yer-
dir.  

199. Ancak Rablerinin takvasını 
benimseyenlere, içinden ırmaklar 
akan bahçeler vardır. Onlar orada 
temelli kalacaklar. Bu (nimetler) 
kendilerine, Allah Katından bir 
ikramdır. Allah Katındaki (nimet-
ler,) iyi insanlar için daha hayırlıdır. 
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200. Şüphesiz Ehl-i Kitap arasında, 
Allah’a, size indirilene ve kendileri-
ne indirilmiş olana, alçak gönüllü-
lükle Allah’a boyun eğerek inanan-
lar vardır. Onlar, Allah’ın ayetlerini 
az bir değere değişmezler. İşte onla-
rın (yaptıklarının) karşılığı, Rableri 
Katında kendileri için (saklıdır). 
Allah şüphesiz çabuk hesap (soran-
dır.) 

 

201. Ey inananlar, sabredin ve (düş-
manlarınızdan daha) sabırlı olun. 
Sınırları koruyun. Zafere ulaşasınız 
diye, Allah’ın takvasını benimseyin. 
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Sûre: 4 

NİSÂ SÛRESİ 
 ( Hicretten sonra indirilmiştir.) 

Cüz: 4 

Bu sûre Hicri üç ila beş yılları arasında nazil olmuştur. Besmele ile bir-
likte yüz yetmiş ayettir. 

Sûrenin ilk ayetinde, insanoğlunun doğuşunun “Nefs-i Vahide” den (tek 
candan) olduğu beyan edilmiştir. Böylece “Âdem” kelimesinin, bambaşka bir 
tefsiri burada yer almaktadır. 

Nisa sûresinin, bundan önceki sûrenin sonucuyla derin bir ilişkisi var-
dır. Geçen sûrede sabır ile ilgili talimat verilmiştir. İnsanlara, birbirlerine sabrı 
telkin etsinler diye nasihat edilmiş ve ayrıca sınırlarınızı da koruyun denmiştir. 
Nisa sûresinde ise, düşmana karşı yapılacak olan çok korkunç savaşlardan söz 
edilmiştir. Bu savaşların sonucu olarak birçok kadın dul, birçok çocuk ise öksüz 
kalacak denmiştir. Savaşlar sonrası ortaya çıkacak olan zorluklardan, özellikle 
dullar ve öksüzlerin haklarının korunması için, bir çare öne sürülmüştür. Bu 
çare, birden fazla evliliktir. Burada, birden fazla hanımla evlenecek müminin 
insaflı davranması esastır. Eğer insaflı davranılmazsa, o zaman erkeğin tek evli-
lik yapması daha doğru ve uygun olanıdır. 

Ayrıca bu sûrede, İslâm dini kapsamındaki veraset düzeninin, temel il-
keleri ve detayları açıklanmıştır. 

Yahudiler ile Hıristiyanlar asasındaki ilişki de, bu sûrede dile getirilen 
konulardandır. Burada, Hz. İsa’nın (a.s.) gelişinden de bahsedilmiştir. Yahudi-
ler, verdikleri tüm sözleri bozmaları sonucunda, kalplerinin de katılaşmış olması 
sebebiyle, Hz. İsa’yı (a.s.) çarmıha gerip öldürmek istediler. Yüce Allah (c.c.), 
onların bu çabalarını başarısız kıldı ve Yahudiler’in Hz. İsa (a.s.) ve namuslu 
annesine isnat ettikleri çirkin suçlamalardan da, onları korudu. 

Bu sûrede Hz. İsa’nın (a.s.) hicretinden de bahsedilmiştir. Ayrıca burada, 
önceden verilen bir haber de yer almaktadır. Bu, Ehl-i Kitap arasından her gru-
bun, Hz. İsa’nın (a.s.) doğruluğuna ve doğal bir şekilde ölümüne inanacak ol-
maları hakkındadır. Önceden verilmiş olan bu haber, Hz. İsa’nın (a.s.) Afganis-
tan yoluyla Keşmir’e hicret etmesi neticesinde, tamamen gerçekleşmiştir.  
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Nisâ Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum).  

2. Ey insanlar! Hepinizi tek bir can-
dan yaratan, ondan eşini var eden 
ve ikisinden pek çok erkek ve kadın 
meydana getirip, (yeryüzüne) dağı-
tan Rabbinizin takvasını benimse-
yin. Adı ile birbirinizden (hakları-
nızı) dilediğiniz Allah’ın takvasını 
benimseyin. (Özellikle) akrabaları-
nızın hakkını koruyun.1 Şüphesiz 
Allah üzerinizde gözeticidir. 

 

3. (Yetim ve) öksüzlere mallarını 
verin. İyi malı, kötü malla değiştir-
meyin. Onların mallarını, mallarını-
za katarak sakın yemeyin.2 Şüphe-
siz bu, büyük bir günahtır. 

 

                                                         
1 Ayet-i kerimede, Allah’ın takvasının benimsenmesi ve akrabaların da hakkının ko-
runması ile ilgili emirler, arka arkaya yer almıştır. Bu, Kur’an-ı Kerim’in akrabalara iyi 
davranılması konusuna verdiği önemi vurgulamaktadır. Hz. Resûlüllah (s.a.v.) da bizzat 
nikâh kıydığında, özellikle bu ayeti, eşlere birbirlerine karşı iyi davranış sergilemeleri 
konusunda sorumluluklarını hatırlatmak için, okurdu. 
2 Daha önceki ayette Yüce Allah’ın (c.c.) lütuflarından bahsedilmiştir. Allah (c.c.) in-
sanları tek bir candan yaratmıştır ve onların ararlarındaki bağları da, onları yıkımdan 
korumak üzere oluşturmuştur. Kur’an-ı Kerim, insan neslinin devamı için hakların ko-
runmasını ve öksüz ile yetimin çıkarlarının gözetilmesini emretmiştir.  
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4. Eğer öksüzlere adaletsiz davran-
maktan korkuyorsanız, o zaman  
(öksüz olmayan diğer) hanımlardan 
hoşunuza gidenler ile ikişer, üçer ve 
dörder (olmak üzere) evlenebilirsi-
niz. Eğer onlar arasında adaletli 
olamayacağınızdan korkuyorsanız, 
o zaman tek bir (hanımla) veya 
sahip olduğunuz (cariye) ile evle-
nin. Böyle (davranmanız,) adaletsiz 
olmaktan korunmanız için daha 
elverişlidir.1 

 

5. Hanımlara mehirlerini, gönül 
rızasıyla verin. Eğer kendileri hoş-
nutlukla ondan size bir şey bağışlar-
larsa, iyi olduğunu bilerek, onu 
gönül rahatlığı ile kullanın. 

 

6. Allah’ın size bir dayanak kılmış 
olduğu mallarınızı, aklı zayıf olan-
lara vermeyin. Bundan onlara yedi-
rin, giydirin ve onlara güzel söz 
söyleyin. 

 

                                                         
1 Birden fazla öksüz kadınla evlenmek sakıncalıdır. Çünkü insan her an adaletsizliğe 
düşebilir. Fakat öksüz olmayan hanımlarla ikişer, üçer ve dörder olmak üzere evlenmek 
caizdir. Çünkü onların başında bulunan velileri mevcuttur. Adaletsizliğe uğradıklarında, 
velileri hemen haklarını savunabilirler. Birden fazla evlilik için Kur’an-ı Kerim izin 
vermiştir. İyi biliniz ki, bu emir değil sadece bir müsaadedir. İslâm’dan önce Araplar, 
sayısız hanımla evlenirlerdi. İslâm dini ise, onlara bir sınırlama getirmiştir. Savaşlarda 
birçok kadın ve öksüz çocuk ortada kalır. Özellikle öksüz çocuklara bakmak için, tek 
hanım yeterli olmayabilir. Bu durumda, birden fazla hanımla evlenmek caiz bırakılmış-
tır. Ancak ayetin başında ve sonunda ileri sürüldüğü gibi, bütün hanımlara eşit ve ada-
letli davranmak şarttır. Birden fazla hanımla evlenen ve birinci hanımı ilgisiz bırakanlar, 
bu ayete aykırı davranırlar. Onlar İslâm’ın talimatına uymayıp, nefsani heveslerine 
uyarlar. 
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7. (Yetim veya) öksüzleri, evlilik 
çağına gelene kadar deneyin. On-
larda akıl olgunluğunu görürseniz, 
mallarını kendilerine teslim edin. 
Büyüyünce (geri alacaklar diye) 
mallarını haksız yere çabuk çabuk 
yemeyin. Zengin olan, (yetim ve 
öksüzün malına kesinlikle do-
kunmasın ve) onu yemekten kaçın-
sın. Yoksul olan ise, uygun bir şe-
kilde yiyebilir. Onlara mallarını 
iade edeceğiniz zaman, mutlaka 
şahit bulundurun. Allah, hesap 
sormak için (tek başına) yeterlidir. 

 

8. Ana, baba ve akrabaların bırak-
tıkları (mallardan,) erkeklere pay 
vardır. Kadınlar için (de,) ana, baba 
ve akrabaların bıraktıkları (maldan) 
pay vardır. Az veya çok, bu pay 
(Allah tarafından) farz kılınmıştır. 

 
9. (Miras) dağıtımı sırasında, (baş-
ka) yakınlar, öksüzler ve yoksullar 
hazır bulunurlarsa, onlara (da) bir 
şeyler verin ve onlara güzel söz 
söyleyin. 

 

10. Arkalarında zayıf çocuklar bı-
rakacak olurlarsa, onlar hakkında 
endişeye kapılanlar, (diğer yetim 
çocuklar) hakkında (da) Allah’tan 
korkmalıdırlar. Onların, Allah’ın 
takvasını benimsemeleri ve doğru 
söz söylemeleri gerekir.  
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11. Zulmederek (yetim veya) ök-
süzlerin mallarını yiyenler, şüphe-
siz karınlarına ateş doldururlar. 
Onlar, alevli ateşe girecekler. 

 
B.2  

12. Allah çocuklarınızla ilgili size 
(şunu) emreder: “Erkeğin mirasta 
iki kadınınki kadar hissesi vardır.1 
(Vârisler sadece) kadın olup, ikiden 
fazla iseler, (ölenin) bıraktığı (ma-
lın) üçte ikisi onlarındır. Eğer kadın 
tek ise, (mirasın) yarısı onundur. 
(Ölenin) çocuğu varsa, bu durumda 
ana ve babasının her birine, altıda 
bir verilir. Eğer çocuğu yoksa ve 
ana-babası ona vâris iseler, anası 
üçte bir pay alır. Eğer kardeşleri 
varsa, o zaman annesine altıda bir 
verilir. (Bu hisseler kişinin,) yapmış 
olduğu vasiyetten yahut borcunun 
ödenmesinden sonra dağıtılacaktır.” 
Atalarınızın ve çocuklarınızın han-
gisinin yarar bakımından size daha 
yakın olduğunu bilemezsiniz. Bu 
(hükümler,) Allah tarafından size 
farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah, her 
şeyi bilen ve hikmet sahibidir. 

 

                                                         
1 Bilindiği gibi, ailenin geçimini sağlamak erkeğin görevidir. Kadına bu konuda bir 
sorumluluk verilmemiştir. Erkeğe mirastan fazla pay verilmiştir, çünkü erkek ileride 
aileyi geçindirmek zorundadır. Evlilik sırasında kadına erkek tarafından “hakkül mehir” 
verilir. Bunu da unutmamak lazım. Bu da, kadına verilen ve erkeğe verilmeyen bir hak-
tır.  
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13. Hanımlarınızın çocukları yoksa 
miraslarının yarısı sizindir. Çocuk-
ları varsa, miraslarının dörtte biri 
size düşer. Bu (hisseler ölenin) 
vasiyeti yerine getirilip, borçları 
ödendikten sonra (dağıtılacaktır.) 
Çocuklarınız yoksa bırakacağınız 
mirasın dörtte biri hanımlarınızın-
dır. Çocuklarınız varsa, bırakacağı-
nız mirasın sekizde biri hanımları-
nıza verilir. Bu işlem, yaptığınız 
vasiyetin yerine getirilmesi ve bor-
cunuzun ödenmesinden sonra ola-
caktır. Eğer (ölen,) çocuğu veya 
babası olmayan, erkek veya kadın 
ise, ancak erkek veya kız kardeşi 
varsa, onlardan her birine altıda bir 
(pay) düşer. Eğer onlar birden fazla 
iseler, yaptığı vasiyetin ve borçları-
nın ödenmesinden sonra, üçte birine 
ortak olurlar. (Bu hisselerin) dağı-
tımında hiç kimsenin zarar görme-
mesi gerekir. Bu, Allah tarafından 
(size verilen) bir emirdir. Allah, her 
şeyi en iyi bilen ve Halîmdir. 

 

14. Bunlar Allah’ın (belirttiği) sı-
nırlardır. Kim Allah ve Peygambe-
ri’ne itaat ederse, (Allah) onu için-
de ırmaklar akan bahçelere alacak-
tır. Onlar, orada temelli kalacaklar. 
En büyük başarı, işte budur. 
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15. Kim Allah ile Peygamberi’ne 
itaat etmeyip, O’nun belirttiği sınır-
ları aşarsa, (Allah) onu ateşe soka-
caktır. Orada uzun süre kalacaktır. 
Ona, aşağılatıcı azap (mukad-
derdir.)  

B.3  

16. Hanımlarınızdan hayâsızlık 
yapanlar için, aranızdan dört şahit 
getirin. Eğer onlar şahitlik ederler-
se, o kadınları ölünceye yahut Allah 
kendilerine bir yol açıncaya kadar 
evlerde alıkoyun.1 

 

17. Aranızdan iki erkek aynı hayâ-
sızlığı yaparlarsa, onları (bedenen) 
cezalandırın. Ancak tevbe edip, 
kendilerini ıslah ederlerse onlara 
göz yumun. Allah, mutlaka 
tevbeleri kabul eden ve sonsuz 
rahmet edendir. 

 

                                                         
1 Bu ayetlerde eşcinsellik gibi çirkin hareketlerden bahsedilmiştir. Kadınları suçlayabil-
mek için, aileden dört kişinin şahitlik etmesi, kadınların namusunu muhafaza etmek ve 
kendilerini yersiz suçlamalardan korumak içindir. Erkekler aileyi geçindirmek sorumlu-
luğunu taşıdıklarından dolayı, onların evde alıkonmaları emredilmemiştir ve bedenen 
cezalandırılmaları uygun görülmüştür. Bu çirkin harekette bulunan kadınların ise, izin-
siz olarak evlerinden dışarı çıkmaları yasak edilmiştir. Bunun gayesi, onları toplumun 
ahlâkını bozmaktan alıkoymaktır. 
“Allah onlara bir yol açıncaya kadar,” ifadesi iki şekilde anlaşılabilir. Hanımın ya koca-
sı ölür ve kadın dul kalır, yahut ta kocası onu boşar ve kadın dul kaldıktan sonra, başka 
birisiyle evlenir. Kısacası bu ayetlerde zinadan değil, ahlâk ve terbiyeye sığmayan dav-
ranışlardan söz edilmiştir. Zinanın cezası, Nur sûresinde ayrıca zikredilmiştir.  
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18. Şüphesiz Allah, ancak kötülüğü 
cehaletten dolayı yapıp, hemen 
tevbe edenlerin, tevbelerini kabul 
etmeyi üzerine almıştır. Allah’ın 
rahmet ile yöneldiği, işte bunlardır. 
O, her şeyi çok iyi bilen ve hikmet 
sahibi olandır. 

 

19. Kötülük yapmaya devam edip, 
ölüm saati gelince: “Şimdi tevbe 
ettim,” diyenlerin tevbesi kabul 
edilmeye lâyık değildir. (Tevbe 
eden, fakat) kâfir olarak ölenlerin 
tevbesi (de) kabul edilmeyecektir. 
Acı azap hazırladığımız kimseler 
(de, işte) bunlardır. 

 

20. Ey inananlar! Kadınlara zorla 
vâris olmanız size helâl değildir. 
Apaçık olarak çirkin bir harekette 
bulunmadıkça, kendilerine verdik-
lerinizin bir kısmını alıp götürmek 
için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi 
geçinin. Eğer onlardan hoşlanmaz-
sanız, (yine de kendileriyle güzel 
geçinin). Belki (de) hoşlan-
madığınız bir şeyi Allah, size çok 
hayırlı kılar. 

 

21. Eğer bir hanımın yerine, başka 
bir hanım getirmek istiyorsanız ve 
onlardan birisine yığınla mal ver-
miş olsanız bile, ondan hiç bir şey 
geri almayın. Siz iftira ederek ve 
açıkça günaha girerek, onu geri mi 
alacaksınız?  
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22. Onu nasıl alabilirsiniz ki? Siz 
onlarla baş başa yaşadınız ve onlar 
(da) sizden sağlam bağlılık sözü 
almışlardı.  

23. Babalarınızın evlendiği kadın-
larla evlenmeyin. Geçmişte olan, 
artık geride kalmıştır. Şüphesiz bu 
hareket, pek hayâsız ve iğrenç olup, 
çok kötü bir gelenekti. 

 

B.4  

24. Analarınız, kızlarınız, kız kar-
deşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, 
erkek kardeşinizin kızları, kız kar-
deşinizin kızları, sizi emzirmiş olan 
süt anneleriniz ile süt kız kardeşle-
riniz, eşlerinizin anneleri, kendi-
leriyle evlenip birleştiğiniz eşleri-
nizden olan, evinizde yetişmiş üvey 
kızlarınız ile evlenmek size haram 
kılınmıştır. Ancak kendileriyle 
evlenip birleşmeden (ayrıldığınız 
eşlerinizin kızlarıyla evlenmeniz-
de,) size bir günah yoktur. Sizin 
neslinizden olan öz oğullarınızın 
eşleri (ile evlenmek), iki kız kardeşi 
bir arada alarak, onlarla evlenmek 
(de) size haram kılınmıştır. Geçmiş-
te olan artık geride kalmıştır. Şüp-
hesiz Allah sonsuz bağışlayan ve 
rahmet edendir. 
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Cüz: 5  

25. Evli kadınlarla (evlenmeniz de 
haram kılındı.) Sahip olduğunuz 
kadınlar (cariyeler bundan) müstes-
nadır. (Bunlar,) Allah’ın (size) farz 
kıldığı (hükümlerdir. Evlenmeniz 
haram kılınanlardan) başkası ile 
(evlenmek) size helâl kılınmıştır. 
Ancak hayâsızlık yaparak değil, 
kendi mallarınızla onlar ile evlen-
meniz, (size caiz kılınmıştır.) On-
lardan faydalanmış olmanızdan 
dolayı mehirlerini farz olarak ken-
dilerine verin. Mehir tayin edildik-
ten sonra, (az veya çok vermek 
konusunda) aranızda anlaştığınızda, 
size hiçbir günah yoktur. Şüphesiz 
Allah, her şeyi en iyi bilen ve hik-
met sahibi olandır. 

 

26. Aranızda kimin, hür bir mümin 
kadınla evlenmeye gücü yetmezse, 
o elindeki mümin cariyelerden bi-
riyle evlensin. Allah, imanınızı çok 
iyi bilir. Hepiniz birbirinizle alâka-
lısınız. Sahiplerinin izni ile onlarla 
evlenin. Namuslu olmaları, hayâsız-
lık etmemeleri ve gizli dost tutma-
maları halinde, onlara mehirlerini 
uygun olarak ödeyin. Evlendikten 
sonra herhangi bir hayâsızlık yapar-
larsa, cezaları hür kadınlarınınkinin 
yarısı olacaktır. Bu (seçenek,) ara-
nızdan günah (işlemekten) korkan-
lar içindir. Sabretmeniz sizin için 
daha hayırlıdır. Allah, çok bağışla-
yan ve çok rahmet edendir. 
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B.5  

27. Allah, her şeyi size açıklamak, 
sizden öncekilerin yollarına sizleri 
(de) ulaştırmak ve size merhamet 
etmek ister. Allah, her şeyi en iyi 
bilen ve hikmet sahibi olandır. 

 

28. Allah tevbelerinizi kabul ede-
rek, size yönelmek ister. Ancak 
çirkin arzularının peşinde olanlarsa, 
sizin büsbütün (kötülüğe) düşmeni-
zi isterler. 

 

29. Allah sizin (yükünüzü) hafiflet-
mek ister, çünkü insan zayıf olarak 
yaratılmıştır. 

 

30. Ey inananlar! Mallarınızı ara-
nızda haksızlıkla yemeyin. Ancak 
karşılıklı rıza ile yapılan ticaret 
yoluyla (mal değişimi caizdir). 
Kendinizi (ekonomik olarak) mah-
vetmeyin. Şüphesiz Allah, size 
sonsuz rahmet edendir. 

 

31. Kim, haddi aşarak, zulüm ile 
böyle yapar (ve gayri meşru yollar-
la başkasının malını yerse,) Biz onu 
mutlaka (bir tür) ateşe sokacağız. 
Bu, Allah için pek kolaydır. 

 

32. Size yasak edilen büyük günah-
lardan sakınırsanız, fenalıklarınızı 
yok eder ve sizi şerefli bir yere 
alırız. 
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33. Allah’ın, birinizi diğerine üstün 
kıldığı şeylere özenmeyin. Erkekle-
rin kazandıklarında kendi payları 
olduğu gibi, kadınların kazandıkla-
rından (da) kendi payları vardır. 
Allah’ın lütfunu, O’ndan isteyin. 
Şüphesiz Allah, her şeyi en iyi bi-
lendir. 

 

34. Biz, herkesin anne, baba ve 
akrabasının geride bıraktıklarına, 
vârisler kıldık. (Evlilik) sözleşmesi 
yaptığınız kimselere (de) hisselerini 
verin. Şüphesiz Allah, her şeyi en 
iyi gözetendir. 

 
B.6  

35. Allah’ın bazı kimseleri, bazıla-
rından daha üstün tutmasından ve 
erkeklerin kendi mallarından (ka-
dınlara) harcamalarından dolayı, 
erkekler kadınların koruyucularıdır. 
İyi kadınlar, itaatli olup, (kocaları-
nın) yokluğunda Allah’ın korunma-
sını emrettiklerini korurlar. İsyan-
kâr hallerinden korktuğunuz kadın-
lara, (ilk olarak) nasihat edin. Sonra 
onları yataklarında yalnız bırakın. 
Daha sonra (gerekirse,) onlara (fi-
ziki olarak) ceza verin. Eğer size 
itaat ederlerse, onlar aleyhinde her 
hangi bir bahane aramayın. Şüphe-
siz Allah, çok yüce ve büyüktür.1 

 

                                                         
1 Bazı kimseler bu ayeti delil göstererek eşlerini döverler. Ancak ayette ileri sürülen şartlara riayet 
etmezler. Oysa bu şartlara bağlı kalınırsa, o kadını dövmek zaten söz konusu olmayacaktır. Hz. 
Resûlüllah (s.a.v.), hayatı boyunca hiçbir kadına asla el kaldırmamıştır. 
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36. Karı-kocanın arasının açılma-
sından endişe ederseniz, erkeğin 
ailesinden hikmet ile karar veren 
birini, kadının (da) ailesinden hik-
met ile karar veren birini tayin edin. 
Onlar aralarını bulmak isterlerse, 
Allah her ikisi arasında uzlaşma 
sağlayacaktır. Şüphesiz Allah, çok 
iyi bilen ve her şeyden haberdar 
olandır. 

 

37. Allah’a ibadet edin, O’na hiçbir 
varlığı ortak koşmayın. Ana-
babaya, akrabaya, öksüzlere, düş-
künlere, komşunuz olan akrabalara, 
akraba olmayan komşulara, sohbe-
tinizde bulunan dostlara, yolculara 
ve sahibi bulunduğunuz (köle ve 
cariyelere) iyilik edin. Allah, kibir-
lenip böbürlenenleri hiç sevmez. 

 

38. Onların kendileri (de) cimrilik 
eder, başka insanlara (da) cimriliği 
tavsiye ederler. Allah’ın Kendi 
lütfundan onlara verdiklerini gizler-
ler. Biz, kâfirlere aşağılayıcı azap 
hazırladık.  
39. Mallarını, insanlara gösteriş için 
harcayan, Allah ve ahiret gününe 
(de) inanmayanların (sonu kötü 
olacaktır). Şeytan kimin arkadaşı 
olursa (iyi bilsin ki) o, çok kötü bir 
arkadaştır.  

40. Onlar, Allah’a ve ahiret gününe 
inanmış ve Allah’ın kendilerine 
verdiklerinden, (O’nun yolunda) 
harcamış olsalardı,  ne olurdu? 
Allah, onları çok iyi bilendir. 
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41. Şüphesiz Allah, zerre kadar bile 
zulmetmez. Bir iyilik olsa, onu kat 
kat arttırır ve Katından (da) büyük 
mükâfat verir. 

 

42. Her ümmetten bir şahit getirip, 
seni (de) onlara şahit olarak getire-
ceğimiz zaman, durumları ne ola-
cak?  

43. O gün, kâfir olup (bu) Peygam-
ber’e karşı gelenler, yerin (içine) 
girip, yerle bir olmayı isteyecekler. 
Allah’tan (da) hiçbir sözü gizleye-
meyecekler. 

 

B.7  

44. Ey inananlar! Şuurunuz yerinde 
değilken, ne söylediğinizi bilme-
dikçe, namaza yaklaşmayın. Cünüp 
olduğunuz zaman (da,) yıkanma-
dıkça (namaza yaklaşmayın.) Yolcu 
olan (bundan) müstesnadır. Eğer 
hastaysanız veya yolculuktaysanız 
yahut biriniz tuvaletten, (ihtiyacını 
giderip) geldiyse yahut (da) kadın-
larla birleştiyseniz, ardından su (da) 
bulamadıysanız, kuru ve temiz top-
rağa dokunun (ve onunla) yüzleri-
nizi ve ellerinizi mesh edin. Şüphe-
siz Allah sonsuz affeden ve bağış-
layandır. 
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45. Kitaptan bir pay verilenleri 
görmedin mi? Sapıklığı satın alırlar 
ve sizin (de) doğru yoldan sapma-
nızı isterler. 

 

46. Allah, düşmanlarınızı (sizden) 
daha iyi bilir. Allah size dost olarak 
(da,) yardımcı olarak (da) yeter. 

 

47. Yahudiler’den bazıları (Al-
lah’ın) sözlerinin yerini değiştirir-
ler. (Ayrıca onlar,) “Dinledik ve 
itaat etmedik” ve “(Bizi) dinle, ama 
(senin sözlerin) dinlenmesin,” (der-
ler) Dillerini bükerek ve dini yer-
mek için (de) “Bize riayet et,” der-
ler. Oysa “Dinledik ve itaat ettik” 
ve “(Bizi) dinle ve rahmetle bize 
bak,” deselerdi, haklarında daha 
hayırlı ve daha doğru olurdu. An-
cak kâfirlikleri yüzünden Allah, 
onları lanetledi. Onun için onlar, 
hiç inanmazlar. 

 

48. Ey Kitap verilenler! Biz, (ara-
nızdan) bazı çehreleri dağlamadan1 
ve onları arkalarına döndürmeden 
yahut Sebt sahiplerini lanetlediği-
miz gibi onları (da) lanetlemeden 
önce, sizin yanınızda bulunan (ke-
lâmı) tasdik eden, (şimdi) indirdi-
ğimiz (bu) kelâma inanın. Allah’ın 
emri mutlaka yerine gelecektir. 

 
                                                         
1 “ ” (Vechün) kelimesi, kavmin lideri demektir. “ ” (Tamise) helâk etmek demektir. 
“Arkalarına döndürmek” ise, onları çok şiddetli bir yenilgiye uğratmak anlamındadır. Buna göre 
bu ayetin meali şöyledir: “Ey Ehl-i Kitab! Biz liderlerinizi helâk etmeden, yahut şiddetli bir ye-
nilgiye uğratmadan önce, Kur’an-ı Kerim’in talimatlarını kabul edin.”  
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49. Allah şüphesiz Kendisine ortak 
koşulmasını asla affetmez, ama 
bundan daha küçük günahı diledi-
ğine bağışlar. Allah’a ortak koşan 
kimse, şüphesiz büyük bir kötülük 
uydurmuş olur.  

50. Kendilerini temize çıkaranlar-
dan haberin yok mu? Hâlbuki Allah 
dilediğini temize çıkarır. Onlara 
hurma çekirdeğinin ipliği kadar 
(bile) zulüm edilmeyecektir.  

51. Bak onlar Allah’a karşı nasıl 
yalan uyduruyorlar. Bu, apaçık bir 
günah olarak yeterlidir. 

 

B.8  

52. Kendilerine Kitap’tan bir pay 
verilenlerden haberin yok mu? On-
lar,  faydasız şeyler (olan putlara) 
ve şeytana inanırlar. İnkâr edenler 
hakkında (da,) “Bunlar, inananlar-
dan daha doğru yoldadır,” derler. 

 

53. İşte Allah bunları lanetlemiştir. 
Allah kimi lanetlerse, ona yardım 
edecek kimseyi bulamazsın. 

 

54. Yoksa onların hükümranlıktan 
bir payları mı var? Öyle olsaydı, 
bunlar insanlara hurma çekirdeğinin 
oyuğu (gibi ufacık bir şey) bile 
vermezlerdi. 
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55. Yoksa Allah’ın Kendi lütfundan 
onlara verdiklerinden dolayı insan-
ları mı kıskanıyorlar? Oysa Biz, 
İbrahim’in maddi ve manevi evla-
dına Kitap ve hikmet verdik ve 
kendilerine büyük bir saltanat ihsan 
ettik. 

 

56. Onlardan bir kısmı, bu (yeni 
Kitab’a) inandı, bir kısmı (da) on-
dan uzak durdu. (Bu insanları) 
yakmak için, Cehennem yeterlidir.  

57. Ayetlerimizi inkâr edenleri pek 
yakında ateşe atacağız. Onların 
derileri çürüdükçe, azabı tatmaları 
için, derilerini yenileriyle değiştire-
ceğiz. Şüphesiz Allah, her şeyden 
üstündür, hikmet sahibidir. 

 

58. İnanıp (yerli yerinde) iyi işler 
yapanları, içinden ırmaklar akan 
bahçelere alacağız. Orada ebediyen 
kalacaklar (ve) onlar için orada 
tertemiz kılınan eşler olacak. Onla-
rı, yoğun bir gölgenin altına alaca-
ğız. 

 

59. Allah size, emanetleri lâyık 
olanlara vermenizi ve insanlar ara-
sında hüküm verdiğinizde, adaletle 
hüküm vermenizi emreder. Allah’ın 
size öğütlediği ne güzeldir! Şüphe-
siz Allah, en iyi işiten ve görendir. 

 



Cüz: 5 
 

NİSÂ SÛRESİ Sûre: 4      

  142 

60. Ey inananlar! Allah’a, Peygam-
ber’e ve aranızdan yöneticilerinize 
itaat edin. Eğer bir şey hakkında 
görüş ayrılığına düşerseniz, Allah’a 
ve ahiret gününe inanıyorsanız, (çö-
züm) için Allah’a ve Peygamber’e 
başvurun. Bu, (sizin için) çok hayır-
lı ve sonucu en güzel olandır. 

 

B.9  

61. Sana indirilene ve senden önce 
indirilene inandıklarını zannedenle-
ri görmüyor musun? Onlar, şeyta-
nın kendi aralarında karar vermesi-
ni isterler. Oysa onlara, ona uyma-
maları emredilmişti. Şeytan onları 
doğru yoldan tamamen saptırmak 
ister. 

 

62. Onlara, “Allah’ın indirdiğine ve 
Peygamber’e gelin,” denildiğinde, 
münafıkların senden geri çekilip, 
tamamen uzaklaştıklarını görürsün. 

 

63. Nasıl olur (da) kendi yaptıkları 
yüzünden felakete uğrayınca, sana 
gelip yemin ederek, “Biz yalnız 
iyilik etmek ve barışı sağlamak 
istedik,” derler. 
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64. Allah’ın kalplerindekini bildiği 
insanlar, işte bunlardır. Sen onlara 
aldırma ve kendilerine nasihat et. 
Onlara, kendileri hakkında etkileyi-
ci söz söyle. 

 
65. Biz hiçbir peygamberi, sadece 
Allah’ın emriyle itaat edilmek dı-
şında bir gayeyle göndermedik. 
Onlar, kendilerine zulmettiklerinde 
sana gelip, Allah’ın mağfiretini di-
lemiş olsalardı, Peygamber (de) 
onların mağfireti için dua etmiş 
olsaydı, (o zaman) elbette Allah’ın 
tevbeyi kabul ettiğini ve çok mer-
hametli olduğunu öğrenirlerdi. 

 

66. Hayır (öyle) değil! Rabbine 
andolsun ki, onlar kendi aralarında 
çıkan kavgalarda seni hakem kıl-
madıkça, verdiğin hükümden dola-
yı, hiçbir sıkıntı duymadan sana 
bütün teslimiyetleriyle itaat etme-
dikçe, inanmış olmazlar.  

67. Biz onlara, “Kendinizi öldürün” 
yahut “Evlerinizden çıkın,” diye 
emretmiş olsaydık, pek azından 
başkası bunu yapmazdı. Öğütlen-
diklerini yerine getirmiş olsalardı, 
haklarında daha hayırlı olur (ve bu 
imanlarının) güçlenmesine (de) 
vesile olurdu. 

 

68. O zaman, şüphesiz Biz (de) 
kendilerine, tarafımızdan büyük bir 
mükâfat verirdik. 

 

69. Onlara (da) mutlaka doğru yol 
gösterirdik.  
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70. Kim Allah’a ve bu Peygam-
ber’e itaat ederse, onlar Allah’ın 
nimetlendirdiği nebiler, sıddîkler, 
şehitler ve salihlerden olacaklardır. 
Onlar, ne güzel arkadaştırlar!1 

 

71. Bu lütuf Allah tarafındandır. 
Allah, her şeyi bilen olarak yeterli-
dir. 

 

B.10  

72. Ey inananlar! Savunma araçla-
rınızı (daima) yanınızda bulundu-
run. Sonra ister küçük, isterse bü-
yük topluluklar halinde (evleriniz-
den) çıkın. 

 

73. Şüphesiz aranızdan bazıları 
daima ağır hareket edip, geri kalır-
lar. Başınıza bir kötülük gelirse 
hemen, “Allah bana lütfetti (de,) 
ben onlarla beraber değildim,” der-
ler.  

                                                         
1 Bu ayet-i kerimeye göre Allah (c.c.) ile Yüce Peygamber’e (s.a.v.) itaat edenlere, Yüce 
Allah (c.c.) tarafından dört çeşit mükâfat verilecektir. Yani onlar peygamber (nebi), sıddîk, 
şehit ve salih olabileceklerdir. Buradan Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) tabi 
olmakla insanlara peygamberliğe kadar giden manevi yolların açık olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu da Yüce Peygamberimiz’in (s.a.v.) şanının pek yüce olduğunu ortaya koymaktadır. Birisi 
Peygamberimiz’den (s.a.v) sonra peygamber gelemez derse, bu durumda bu ayete göre, 
bundan sonra hiç kimsenin sıddîk, şehit ve salih de olamayacağını kabul etmek zorunda 
kalacaktır. Ancak bu gelecek olan peygamber yeni bir din getiremez, Hz. Muhammed’e 
(s.a.v.) tabi olması gereklidir. Bazı ulemaların fikirlerine göre Yüce Allah (c.c.) ile Hz. Mu-
hammed Resûlüllah’a (s.a.v.) itaat edenler, Cennet’te, nebiler, sıddîkler, şehitler ve salihlerle 
birlikte olacaklardır. Ancak kendileri bu dünyada nebi, sıddîk, şehit yahut salih olmayacak-
lardır. Bu mana doğru değildir ve Hz. Resûlüllah’ın ( s.a.v.) yüce şanına aykırıdır. Yüce 
Allah (c.c.) ve O’nun Resûlü’ne (s.a.v.) itaat etmelerine rağmen, Ümmet-i Muhammed’in 
(s.a.v.) bu dünyada hiçbir mükâfata nail olamamasını savunmak Hz. Muhammed’i (s.a.v.) 
küçük düşürmek demektir. Kaldı ki ayette “ ” (maa) kelimesi vardır, bu da dereceler ba-
kımından eşit olmak manasındadır. (Mesela bkz: Âl-i İmran: 194; Nisa: 147; Hicr: 32) 
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74. Allah tarafından size bir iyilik 
gelse, sanki onlarla aranızda hiçbir 
dostluk (ilişkisi) yokmuşçasına, 
“Keşke ben (de) onlarla beraber 
olsaydım (da,) büyük bir başarı elde 
etseydim,” derler.  

75. Öyle ise, dünya hayatını ahiret 
hayatına değişenler, Allah yolunda 
savaşsınlar. Her kim Allah yolunda 
savaşıp, öldürülür veya galip gelir-
se, Biz ona pek yakında büyük bir 
mükâfat vereceğiz. 

 

76. Size ne oldu ki? “Ey Rabbimiz! 
Ahalisi zalim olan bu yerleşimden 
bizi çıkar. Katından bize bir dost 
ihsan et. (Ayrıca) Katından bize bir 
yardımcı yolla,” diyen zayıf erkek-
ler, kadınlar ve çocuklar uğruna ve 
(de) Allah yolunda, neden savaş-
mazsınız? 

 

77. İnanmış olanlar, Allah yolunda 
savaşırlar. Kâfir olanlar (da) şeyta-
nın yolunda savaşırlar. Şeytanın 
dostlarıyla savaşın. Şüphesiz şeyta-
nın düzeni (daima) zayıftır. 
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B.11  

78. Kendilerine, “(Savaştan) elleri-
nizi çekin, namaz kılın ve zekât 
verin,” denilenleri görmedin mi? 
Onlara savaş farz kılınınca arala-
rından bir topluluk, insanlardan 
Allah’tan korkarcasına, hatta daha 
fazla korkarak, “Ey Rabbimiz, ne-
den bize savaşı farz kıldın? Bize 
kısa bir süre için niye mühlet ver-
medin?” dediler. De ki: “Dünyanın 
menfaatleri çok kısadır. Takva sa-
hibi olanlar için ahiret hayatı (ise) 
daha hayırlıdır. Size, hurma çekir-
değinin oyuğu kadar (bile) zulüm 
edilmeyecek.” 

 

79. Nerede olursanız olun, sağlam 
kalelerde bulunsanız (bile,) ölüm 
size mutlaka erişir. Onlara bir iyilik 
gelse, “Bu Allah’tandır,” derler. Bir 
kötülük gelse, “Bu senin tarafın-
dandır,” derler. De ki: “Hepsi Allah 
tarafındandır.” Bu insanlara ne oldu 
ki, sözü anlamaya hiç yanaşmıyor-
lar. 

 

80. Sana gelen her iyilik, Allah 
tarafındandır. Sana gelen her kötü-
lük ise, kendindendir. Biz seni in-
sanlara peygamber olarak gönder-
dik. Allah, şahit olarak yeterlidir. 
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81. Bu Peygamber’e itaat eden, 
Allah’a (da) itaat etmiş olur. Ama 
arkalarını dönerlerse (unutma ki,) 
Biz seni onlara gözetici olarak gön-
dermedik. 

 

82. “(Görevimiz) ancak itaat etmek-
tir,” derler. Ama yanından ayrıldık-
tan sonra onlardan bir grup, geceyi 
senin dediğinin aksine, planlar ku-
rarak geçirirler. Allah, onların gece-
leyin planladıklarını yazar. Sen 
onlardan yüz çevir ve Allah’a gü-
ven. İşlerinin koruyucusu olarak 
Allah, sana yeterlidir. 

 

83. Onlar, Kur’an üzerinde (derin-
lemesine) düşünmezler mi? Eğer o, 
Allah’tan başkası tarafından olsay-
dı, onda birçok çelişki bulurlardı.1 

 

84. Onlara herhangi bir emniyet 
veya korku haberi geldiğinde, onu 
(hemen) yayarlar. Oysa onu, Pey-
gamber’e ve aralarından idarecilere 
bildirmiş olsalardı, onlardan bir 
haberi inceleyerek gerçeğini ortaya 
çıkaranlar, bunu (da) anlamış olur-
lardı. Eğer Allah’ın lütfu ve rahmeti 
üzerinize olmasaydı, pek azınız 
dışında, hepiniz şeytana uyardınız. 

 

                                                         
1 Bu ayet-i kerimede Kur’an-ı Kerim’in doğruluğunun ve Yüce Allah (c.c.) tarafından 
vahyedilmiş olmasının bir delili ileri sürülmüştür. Bu yüce Kitap yirmi üç senede tamamlanmıştır. 
Bu kadar uzun bir zamanda, tahsil görmüş olanlar bile birçok şeyi unuturlar. Hz. Muhammed 
(s.a.v.) gibi okuması ve yazması olmayan birisinin onu çelişkisiz olarak ileri sürmesi, kendisinin 
onu uydurmadığını göstermektedir. 
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85. Öyleyse Allah yolunda savaş. 
Sen kendinden başka hiç kimseden 
sorumlu tutulmazsın. İnananları 
(da) teşvik et. Allah, inkâr etmiş 
olanların yaptıkları savaşı durdura-
bilir. Allah’ın savaşı (da,) azabı 
(da) en şiddetli olur. 

 

86. İyi bir aracılıkta bulunana, (iyi-
liğinin ecrinden) bir pay olacaktır. 
Kötü bir aracılıkta bulunana (ise,) o 
kötülükten bir pay olacaktır. Al-
lah’ın her şeye, tam olarak gücü 
yeter. 

 
87. Size bir dua (hediye) edildiği 
zaman, ondan daha iyi bir dua ile 
veya en azından aynısıyla karşılık 
verin. Şüphesiz Allah, her şeyin 
hesabını sorandır. 

 

88. Allah, Kendisinden başkası 
ibadete lâyık olmayandır. O, sizi, 
geleceğinde hiçbir şüphe olmayan 
Kıyamet gününe kadar toplamaya 
devam edecektir. Allah’tan daha 
doğru sözlü, kim olabilir ki?  

B.12  

89. Size ne oldu (da,) münafıklar 
hakkında ikiye ayrıldınız? Allah 
onların yaptıkları yüzünden, hepsini 
baş aşağı etmiştir.1 Allah’ın sapık 
olduğuna karar verdiklerini, siz mi 
yola getireceksiniz? Allah’ın sapık 
olduğuna karar verdiğine, sen hiçbir 
yol bulamazsın.  

                                                         
1 Yani onlar, kendi akıllarını kullanamaz oldular. 
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90. Onlar sizin (de,) kendileri gibi 
kâfir olmanızı dilerler ki, hepiniz 
eşit olasınız. Allah yolunda göç 
etmedikçe, onlardan dost edinme-
yin. Eğer yüz çevirirlerse, onları 
yakalayın ve bulduğunuz yerde 
öldürün. Onlardan ne dost, ne (de) 
yardımcı edinmeyin.1 

 

91. Yalnız kendileriyle aranızda 
anlaşma bulunan bir millete ait 
olanlar veya kalpleri sizinle veya 
kendi kavimleriyle savaşmaktan 
bıkarak size gelenler, (bundan) 
müstesnadırlar. Eğer Allah dilesey-
di onları size musallat eder, onlar 
(da) mutlaka sizinle savaşırlardı. 
Eğer onlar sizden ayrılarak, sizinle 
savaşmazlar ve size barış teklif 
ederlerse, Allah (da) onlara karşı 
(saldırmanıza,) hiçbir şekilde izin 
vermez. 

 

                                                         

1 Bu ayet-i kerimelerde, kâfirlerin topraklarında yaşayan münafıklardan bahsedilmiştir. 
Onlar Müslümanız diyerek, Müslümanlar’ı aldatırlardı. Ancak diğer taraftan Müslüman-
lar’a karşı kâfirlere yardım ederlerdi. “Yüz çevirirlerse” yani Hz. Muhammed 
Resûlüllah’a (s.a.v.) itaat etmek konusunda Allah’ın (c.c.) emrini kabul etmezlerse, o 
zaman o münafıkların ceza görmeleri, yani öldürülmeleri gereklidir.  

 “Vaktulûhum” kelimesi fiziksel anlamda onları öldürün manasında kulla-
nıldığı gibi aynı zamanda onlarla bütün ilişkilerinizi kesin manasında olduğu da anlaşı-
labilir. Buna göre bu kelimenin anlamı savaş zamanında onlardan kesinlikle yardım 
almayın demek olacaktır.  
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92. Hem sizden, hem (de) kendi 
kavimlerinden emniyet içinde ol-
mak isteyen diğer birçok kimseye, 
mutlaka rastlayacaksınız. Fitneye 
döndürülüp götürüldüklerinde hep 
baş aşağı edilmişlerdir. O halde 
onlar, sizden uzak durmayıp, barış 
teklif etmezlerse ve sizden ellerini 
çekmezlerse, onları yakalayıp bul-
duğunuz yerde öldürün. İşte size, 
kendilerine karşı apaçık yetki ver-
diğimiz kimseler onlardır. 

 

B.13  

93. Bir müminin, diğer mümini 
yanlışlık dışında öldürmesi caiz 
değildir. Bir mümini bilmeyerek 
öldürenin, bir köle azat etmesi ve 
sadaka olarak bağışlanmadığı tak-
dirde, (kararlaştırılan) diyeti (öldü-
rülenin) ailesine vermesi gerekir. 
Eğer o (öldürülen) müminse ve size 
düşman bir kavimdense, o zaman 
yalnız mümin bir köleyi azat etmek 
gerekir. Eğer (öldürülen,) aranızda 
anlaşma olan bir kavime mensupsa, 
o zaman ailesine diyet ödemek ve 
mümin bir köleyi azat etmek gere-
kir. Buna gücü yetmeyenin, iki ay 
üst üste oruç tutması gerekir. (Bu 
kolaylık) Allah tarafından bir rah-
met olarak (size ihsan edilmiştir.) 
Allah, her şeyi en iyi bilen ve hik-
met sahibi olandır. 
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94. Kim bir mümini bile bile öldü-
rürse, onun cezası Cehennemdir. 
Orada uzun süre kalacaktır. Al-
lah’ın gazabı üzerine olacaktır. 
Onu, (Kendi huzurundan) uzaklaştı-
racak ve ona büyük bir azap hazır-
layacaktır.  

95. Ey inananlar! Allah yolunda 
yolculuğa çıktığınız zaman, her şeyi 
iyice araştırın. Size selam verene, 
“Sen mümin değilsin,” demeyin. 
Eğer dünya hayatının malını isti-
yorsanız, Allah Katında pek çok 
ganimetler vardır. Önceleri siz (de) 
aynen böyleydiniz. Allah, size lüt-
fetti. Öyleyse (her şeyi) iyice araştı-
rın. Şüphesiz Allah, yaptıklarınız-
dan en çok haberi olandır.1 

 

96. Özrü olmayanlar dışında evinde 
oturan inananlarla, Allah yolunda 
mal ve canlarıyla cihat edenler, eşit 
değildirler. Allah, mal ve canlarıyla 
cihat edenleri, derece bakımından 
(evlerinde) oturanlardan daha üstün 
kıldı. (Tabii ki) Allah, hepsine (de) 
iyilik vadetmiştir, (ama) Allah cihat 
edenlere büyük ecir vadetmekle, 
onları (geride) oturanlardan üstün 
kılmıştır. 

 

                                                         
1 Bu ayetten anlaşıldığına göre selâm verenin mümin olmadığını ileri sürmek ve kendisine şiddet 
uygulamak caiz değildir. Ancak bu çağdaki bazı yozlaşmış din adamlarının selâm verenlerin kâfir 
olduklarını iddia etmeleri ve kendilerine şiddet uygulamaları ne kadar acı ve hayret vericidir.  
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97. (Bu üstünlük) Allah tarafından 
yüksek mertebelere, O’nun mağfi-
reti ve rahmetine nail olmak (de-
mektir). Allah sonsuz bağışlayan ve 
rahmet edendir.  

B.14  
98. Melekler, kendi nefislerine 
zulmedenlerin canlarını alırken 
onlara, “Siz ne durumdaydınız?” 
diyecekler. “Biz yeryüzünde zayıf 
duruma düşürülenlerdendik,” diye-
cekler. Melekler (onlara), “Allah’ın 
toprağı geniş değil miydi? Hicret 
etseydiniz!” diyecekler. İşte bunla-
rın kalacakları yer Cehennem’dir. 
O, kalınacak yer olarak ne kötüdür. 

 

99. Ancak erkek, kadın ve ço-
cuklardan gerçekten zayıf duruma 
düşürülmüş olup, (hicret etmek 
için) bir çaresi olmayanlar yahut 
hiçbir yol bulamayanlar, (bundan) 
müstesnadırlar. 

 

100. Allah’ın pek yakında bağışla-
yacakları, işte onlardır. Allah zaten 
çok affeden ve bağışlayandır. 

 

101. Kim Allah yolunda göç ederse, 
o yeryüzünde birçok emniyetli yer 
ve bolluk bulacaktır. Kim evinden, 
Allah’a ve Peygamberi’ne hicret 
etmek üzere çıkar ve sonra (da) 
kendisine ölüm gelirse, onun ecri 
(de) Allah’a aittir. Allah, çok bağış-
layan ve rahmet edendir. 
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B.15  

102. Kâfirlerin size sıkıntı vermele-
rinden endişe ediyorsanız, yola 
çıktığınız zaman namazı kısaltma-
nızda hiçbir günah yoktur. Şüphesiz 
kâfirler, sizin apaçık düşmanları-
nızdır. 

 

103. Sen, aralarında bulunduğunda 
namaz kıldırırken, onlardan bir 
grup seninle birlikte namaza dursun 
ve silahlarını (da yanlarına) alsınlar. 
Secde ettikten sonra onlar, (koruyu-
cu olarak) en arkanıza geçsinler. 
Namazı daha kılmamış diğer bir 
grup gelsin ve seninle birlikte na-
maz kılsınlar. Onlar (da) koruma 
tedbirlerini alsınlar ve silahlarını 
(da) yanlarında bulundursunlar. 
Kâfirler, size birdenbire saldırıya 
geçmek için silah ve eşyanızdan 
gafil olmanızı dilerler. Yağmurdan 
dolayı eziyet çeker veya hasta olur-
sanız, silahlarınızı çıkarmanızda bir 
günah yoktur. (Ancak yine de) ted-
birli olun. Şüphesiz Allah, kâfirlere 
rezil edici azap hazırlamıştır. 
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104. Namazı kıldıktan sonra, ayakta 
iken, otururken ve yan yatarken 
Allah’ı zikredin. Emniyette oldu-
ğunuzda, namazı (tam) kılın. Şüp-
hesiz belirtilen zamanlar içerisinde 
namaz kılmak, inananlar için farz 
kılınmıştır. 

 
105. (Size düşman olan) milleti 
aramakta sakın gevşek davranma-
yın. Eğer sizler acı duyuyorsanız, 
onlar (da) sizler gibi acı duyuyor-
lardır. Ancak sizin Allah’tan umdu-
ğunuz (lütfu,) onlar ummazlar. 
Allah her şeyi, çok iyi bilen ve hik-
met sahibi olandır. 

 
B.16  

106. İnsanlar arasında Allah’ın sana 
öğrettiği (talimat) ile hüküm ver-
men için, Biz sana hakkı (ihtiva 
eden) bu Kitab’ı indirdik. Hainler 
lehinde kavga eden olma. 

 
107. Allah’tan mağfiret dile. Şüp-
hesiz Allah, çok bağışlayan ve 
rahmet edendir. 

 
108. Kendilerine hainlik edenler 
lehine tartışma. Allah, hainlikte 
ileri giden ve çok günah işleyenleri 
sevmez.  
109. Onlar, insanlardan gizleniyor-
lar (ama) Allah’tan gizlenemiyor-
lar. Oysa onlar, O’nun sevmediği 
konuşmalarla gecelerini geçirirken, 
O yanlarındadır. Allah yaptıklarını 
iyice kuşatarak (mahvedecektir.) 
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110. Hani, dünya hayatında onlar 
lehine hep mücadele eden sizsiniz. 
Peki, Kıyamet günü onlar adına 
Allah’a karşı kim mücadele edecek 
yahut onların koruyucusu kim ola-
cak?  
111. Kim kötülük işlerse veya ken-
dine zulmederse, sonra (da) Al-
lah’tan af dilerse, Allah’ın çok ba-
ğışlayan ve rahmet eden olduğunu 
öğrenecektir. 

 

112. Kim kötülük işlerse, ancak 
kendine etmiş olur. Allah, her şeyi 
çok iyi bilen ve hikmet sahibi olan-
dır.  
113. Kim bir kusur veya günah işler 
(de,) onu suçsuzun üzerine atarsa, 
şüphesiz o iftira etmiş ve apaçık bir 
günah yüklenmiş olur.  

B.17  
114. Eğer sana, Allah’ın lütfu ve 
rahmeti olmasaydı, onlardan bir 
topluluk seni saptırmaya kesin ka-
rar vermişti. Ancak onlar, kendile-
rinden başka kimseyi saptırmazlar. 
Sana hiçbir zarar (da) veremezler. 
Allah, sana Kitap ile hikmet indirdi. 
Sana (daha önce) bilmediklerini 
öğretti. Allah’ın sana olan lütfu çok 
büyüktür. 

 
115. Onların gizli danışma toplantı-
larının çoğunda hayır yoktur. Ama 
sadaka vermeyi, iyilik yapmayı ve 
insanların arasını düzeltmeyi öne-
ren, (bundan) müstesnadır. Allah 
rızası için böyle davrananlara Biz, 
(pek yakında) büyük mükâfat vere-
ceğiz. 
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116. Kendisine doğru yol açıkça 
belli olduktan sonra, Peygamber’e 
karşı çıkmaya devam eden ve ina-
nanların yolundan başka (bir yola) 
uyan kimseyi, peşinde olduğu şeyin 
arkasına salacağız. Onu, Cehen-
nem’e sokacağız. Orası, ne kötü 
kalınacak yerdir!  

B.18  

117. Allah Kendisi’ne ortak koşul-
masını asla affetmez. Bundan daha 
küçük (günahları) dilediğine bağış-
lar. Allah’a ortak koşan, doğru yol-
dan çok uzaklaşmış olur. 

 
118. Onlar (Allah’ı) bırakıp, dişi 
(putları) çağırırlar. Onlar, ancak 
azgın şeytanı çağırmış olurlar. 

 
119. Allah, (şeytanı) Huzurundan 
kovdu. O, dedi ki: “Kullarından 
belli bir kısmını mutlaka alacağım.”  

 
120. “Onları doğru yoldan saptıra-
cağım ve (büyük) emellere daldıra-
cağım. Onlara emredeceğim, onlar 
(da) davarların kulaklarını kesecek-
ler. Onlara, Allah’ın yaratıklarını 
değiştirmelerini (de) emredece-
ğim.” Allah’ı bırakıp şeytanı dost 
edinen, şüphesiz apaçık hüsrana 
uğramış olur.1 

 

                                                         
1 Bu ayet-i kerimede, önceden verilmiş olan çok büyük bir haber vardır. Yani, gelecekte “Genetik 
Mühendisliği” bilim dalının ortaya çıkacağından haber verilmiş ve bilim adamlarının Allah’ın 
(c.c.) yarattıklarını değiştirmeye çalışacaklarından bahsedilmiştir. Yüce Allah’ın (c.c.) yarattıkla-
rını korumak gayesiyle Genetik Mühendisliği’nin kullanılması caizdir. Ancak onun vasıtasıyla 
Yüce Allah’ın (c.c.) yarattıklarını değiştirmeye kalkışmanın, büyük bir günah olduğu ve cezasının 
Cehennem olacağı ve onu yapmaya kalkışanların da açık olarak zarara uğrayacakları belirtilmiştir. 
Birçok çağdaş bilim adamı da Genetik Mühendisliği vasıtasıyla, Yüce Allah’ın (c.c.) yarattıklarını 
değiştirmeye karşıdırlar.  
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121. (Şeytan) onlara vaatlerde bu-
lunur, onları (boş yere) ümitlendi-
rir. Oysa şeytan, aldatmacadan 
başka bir şey vadetmez.  

122. İşte bunların kalacakları yer, 
Cehennem’dir. Oradan kaçacak bir 
yer (de) bulamayacaklar. 

 

123. İnanıp (da, yerli yerinde) iyi 
işler yapanları, içinden ırmaklar 
akan bahçelere alacağız. Orada 
ebediyen kalacaklar. Bu Allah’ın 
verdiği dosdoğru (bir) sözdür. Al-
lah’tan daha doğru sözlü, kim ola-
bilir? 

 

124. Bu (karar,) ne sizin, ne (de) 
Ehl-i Kitab’ın arzularına göre ola-
cak değildir. Kim kötülük işlerse, 
karşılığı kendisine verilecek (ve) o, 
Allah’tan başka ne bir dost, ne bir 
yardımcı bulamayacak.  

125. İnanıp (da yerli yerinde) iyi 
işler yapan, ister erkek isterse kadın 
olsun, işte Cennet’e girecek olanlar 
(da,) onlardır. Kendilerine hurma 
çekirdeğinin oyuğu kadar (bile, 
zerre) zulmedilmeyecektir.  

126. En iyi işleri yapıp, kendini 
bütünüyle Allah’a teslim eden (ve) 
Allah’ın birliğine bağlı olan İbra-
him’in dinine uyandan, din bakı-
mından kim daha iyi olabilir? Al-
lah, İbrahim’i kendine özel dost 
edinmişti. 
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127. Göklerde ve yerde ne varsa, 
hepsi Allah’ındır. Allah’ın bilgisi 
her şeyi kapsamaktadır. 

 

B.19  

128. Sana (birden fazla) hanımla 
(evlenmek hususunda) fetva sorar-
lar. “Allah, size onlar hakkında izin 
vermiştir,” de. Bu Kitap’ta size 
okunan hüküm1, Allah’ın lehlerine 
karar verdiği hakları vermeden 
evlenmek istediğiniz (yetim) kız 
(veya kadın) ve zayıf duruma düşü-
rülmüş çocuklarla ilgilidir. (Size, o 
yetim veya) öksüzlere daima ada-
letli davranın ve ona bağlı kalın 
(diye, kesin emir verilmiştir.) Ne 
iyilik yaparsanız, şüphesiz Allah 
onu bilir. 

 

129. Eğer bir kadın kocasının kötü 
davranışı veya ihmalkârlığından 
endişe ediyorsa, kendi aralarında 
anlaşıp barışmalarında hiçbir sakın-
ca yoktur. Barış en hayırlısıdır. 
İnsanlarda cimrilik (duygusu) yara-
tılmıştır.2 İyilik yapar, Allah’ın 
takvasını benimserseniz (biliniz ki,) 
Allah şüphesiz bütün yaptıklarınız-
dan haberdardır. 

 

                                                         
1 Bkz. ayet 4:4 
2 Yani insanlar cimriliğe yönelirler ve para harcayarak da olsa, kendi aralarında barış 
sağlanmasından yana olmazlar.  
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130. Kadınlar, (yani eşleriniz) ara-
sında her ne kadar adaletle muame-
le etmeye gayret etseniz (de,) başa-
ramazsınız. Onun için birine büsbü-
tün meyledip, diğerini askıda bı-
rakmayın.1 Aranızda iyi geçinmeyi 
sağlar, Allah’ın takvasını benimser-
seniz (biliniz ki) Allah, sonsuz ba-
ğışlayan ve rahmet edendir.  

131. Eğer ikisi ayrılırsa, Allah her 
birine bolluk ihsan edip, onu gücü-
nün yettiği kadar gani kılacaktır. 
Allah, genişlik ihsan eden ve hik-
met sahibi olandır. 

 

132. Göklerde ve yerde ne varsa, 
hepsi Allah’ındır. Sizden önce Ki-
tap verilenlere ve size (de) Allah’ın 
takvasını benimsemenizi kesin ola-
rak emretmiştik. Eğer inkâr ederse-
niz (biliniz ki,) göklerde ve yerde 
ne varsa, hepsi Allah’ındır. Allah 
Ganidir ve her türlü hamda lâyıktır. 

 

133.Göklerde ve yerde her ne varsa, 
hepsi Allah’ındır. O, koruyucu 
olarak yeterlidir. 

 

134. Ey insanlar! Allah isterse sizi 
ortadan kaldırır (ve yerinize) başka-
larını getirir. Allah’ın gereğince 
buna gücü yeter.  

                                                         
1 Sevgi, kalp ile ilgilidir. Bir kocanın birden fazla hanımı varsa, her birine eşit sevgi 
göstermesi mümkün olmayabilir. Ancak hepsine eşit davranmak, yine de onun elinde-
dir. O bakımdan eşlerden birisinin sanki terk edilmiş gibi bırakılması caiz değildir. 
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135. Dünya mükâfatını arzu eden 
(bilsin ki,) dünya ve ahiret mükâfa-
tı, (ancak) Allah Katındadır. Allah, 
her şeyi çok iyi işiten ve görendir. 

 

B.20  

136. Ey inananlar! Kendinizin, ana-
babanızın ve yakınlarınızın aley-
hinde olsa bile, Allah için şahitlik 
eden kimseler olarak, (toplumunuz-
da) adaleti sağlam bir şekilde yer-
leştirin.1 (Lehine veya aleyhine 
şahitlik edilen kimse,) ister zengin, 
isterse fakir olsun, Allah her ikisi-
nin iyiliğini, sizden daha iyi korur. 
Onun için heveslerinize uymayın, 
yoksa adaletten uzaklaşırsınız. Eğer 
(herhangi bir şahitliği) gizler veya 
(gerçeği açığa vurmaktan) kaçınır-
sanız (iyi biliniz ki) Allah, şüphesiz 
yaptıklarınızdan tam olarak haber-
dardır. 

 

137. Ey inananlar! Allah’a, Pey-
gamberi’ne ve Peygamberi’ne in-
dirdiği Kitab’a ve daha önce indir-
diği Kitab’a inanın. Her kim Al-
lah’a, meleklerine, kitaplarına, pey-
gamberlerine ve ahiret gününe 
inanmazsa, o, (doğru yoldan ayrıla-
rak) derin bir sapıklığa saplanmış 
olur. 

 

                                                         
1 Bu ayete göre Kur’an-ı Kerim’in adaletle ilgili talimatı, şahitliği de kapsamaktadır. 
İster anası ve babası isterse diğer yakın akrabaları olsun, her şahidin daima adaletle 
şahitlik etmesinin gerekli olduğu beyan edilmektedir. 
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138. Şüphesiz (bir kere) inandıktan 
sonra inkâr edenler, tekrar inandık-
tan sonra inkâr edenler, sonra kâfir-
likte daha (da) ileri gidenleri, Allah 
asla affetmez ve kendilerine (kurtu-
luş) yolunu (da) göstermez.1  

139. Münafıklara acı bir azabın 
(mukadder) olduğunu müjdele.  

140. Onlar müminleri bırakıp, kâ-
firleri dost edinirler. Onların yanın-
da saygınlık mı isterler? (İyi bilsin-
ler ki,) bütün saygınlıklar Allah’ın 
elindedir. 

 

141. (Allah) bu Kitap’ta size, “Al-
lah’ın ayetlerinin inkâr edildiğini ve 
onlarla alay edildiğini duy-
duğunuzda, (bu alay edenler) başka 
bir sözle meşgul olmadıkça, onlarla 
beraber oturmayın, (yoksa) sizler 
(de) şüphesiz onlar gibi olursunuz,” 
diye bir emir indirmiştir. Allah, 
münafıklarla kâfirlerin hepsini mut-
laka Cehennem’de toplayacaktır. 

 

                                                         
1 Bu ayet-i kerime, dinden dönenin cezasının öldürülmek olduğu inancını reddetmekte-
dir. Yüce Allah’ın (c.c.) belirttiği gibi birisi inandıktan sonra dinden dönerse, yine ina-
nıp tekrar dönerse, sonunda da kâfir olarak ölürse, cezası Cehennem olacaktır. Demek 
ki onun hakkında bir karar verme yetkisi Yüce Allah’ın (c.c.) elindedir. Eğer iman edip 
dinden dönenin (mürted) cezası öldürülmek olsaydı, o zaman onun sık sık iman edip 
tekrar dinden dönmesi de söz konusu olamazdı. 
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142. Bu (münafıklar) size bir (fe-
laketin gelmesini) beklerler. Allah 
tarafından size bir zafer nasip olur-
sa, “Sizinle beraber değil miydik?” 
derler. Eğer kâfirlere (zaferden) bir 
pay nasip olursa, o zaman (da,) 
“Biz size galip gelmemiş miydik ve 
müminlerden sizi korumadık mı?” 
derler. Allah Kıyamet gününde 
aranızda hüküm verecektir. Allah 
kâfirleri müminlere asla üstün kıl-
mayacaktır. 

 
B.21  

143. Şüphesiz münafıklar Allah’ı 
aldatmaya çalışırlar. O, Kendisi’ni 
aldatmaya çalışmalarının cezasını 
verecektir. Onlar namaza üşenerek 
kalkarlar. İnsanlara gösteriş ya-
parlar ve Allah’ı pek az zikrederler. 

 

144. Bunlar, (ibadetle gaflet) ara-
sında bocalayıp dururlar. Ne bu 
(müminlerden,) ne (de) o (kâfirler-
den) yanadırlar. Allah’ın sapık ol-
duğuna karar verdiği biri için, asla 
hidayet yolu bulamazsın. 

 

145. Ey inananlar, müminleri bıra-
kıp kâfirleri dost edinmeyin. Al-
lah’a, aleyhinizde apaçık bir suçla-
ma fırsatı mı vermek istiyorsunuz? 
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146. Şüphesiz münafıklar, (Cehen-
nem) ateşinin en alt derinliklerinde 
olacaklar. Sen (de) onlara bir yar-
dımcı bulamayacaksın.  

147. Ancak tevbe edip kendilerini 
ıslah eden, Allah’a sımsıkı sarılan 
ve dinlerini (de) Allah için halis 
edenler, (bundan) müstesnadır. İşte 
müminler ile birlikte olanlar (da,) 
bunlardır. Allah müminlere pek 
yakında, büyük mükâfat verecektir. 

 

148. Eğer şükredip inanırsanız, 
Allah size ne için azap verecek? 
Allah şükredeni çok takdir eden ve 
her şeyi çok iyi bilendir. 

 

Cüz: 6  

149. Allah, kötü bir sözün açıkça 
ifade edilmesini sevmez. Ancak 
zulme uğrayan birisi, (bundan) 
müstesnadır. Allah, her şeyi çok iyi 
işiten ve bilendir. 

 

150. Bir iyiliği açıkça belirtir veya 
gizlerseniz yahut (birinin) kötülü-
ğünü affederseniz, (biliniz ki) Allah 
(da) çok affedici ve ebediyen güç-
lüdür. 
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151. Allah ve peygamberlerini in-
kâr edenler, Allah ile peygamberle-
rini birbirinden ayırmak isteyenler, 
“Bazılarına inanır, bazılarına inan-
mayız,” diyerek, ikisi arasında bir 
yol tutmak isterler.1 

 
152. İşte koyu kâfir olanlar (da) 
bunlardır. Biz, kâfirlere rezil edici 
bir azap hazırladık. 

 
153. Allah’a ve O’nun bütün pey-
gamberlerine inanan ve aralarından 
birini (diğerlerinden) ayırmayanla-
ra, Allah mükâfatlarını mutlaka 
verecektir. Allah, çok bağışlayan ve 
rahmet edendir.  

B.22  

154. Ehl-i Kitap, senin onlara gök-
ten bir kitap indirmeni isterler. On-
lar Musa’dan daha büyüğünü iste-
mişlerdi ve “Bize Allah’ı apaçık 
göster,” demişlerdi. Zulümlerinden 
dolayı, onları yıldırım çarpmıştı. 
Kendilerine apaçık deliller geldik-
ten sonra, (yine de) buzağıyı tanrı 
edinmişlerdi. Biz bu (hatalarını da) 
affetmiş ve Musa’ya apaçık üstün-
lük ihsan etmiştik. 

 

                                                         
1 Bu ayet-i kerimede hadisleri inkâr edenlerin, (Ehl-i Kur’an Fırkası’nın) reddi mevcuttur. 
Onlar, Allah’ın (c.c.) sözü ile Resûlüllah’ın (s.a.v.) sözü arasında ayırım yaparlar. Böylece 
Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) hadislerini inkâr ederler. Bu konu 153. ayette daha da pekiştirilmiş 
ve Yüce Allah’a (c.c.) ve O’nun Resûlü’ne (s.a.v.) gerçekten iman edenlerin, Yüce Allah’ın 
(c.c.) sözü ile Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) sözü arasında ayırım yapmadıkları belirtilmiştir. 
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155. Onların verdikleri kesin sözler 
sebebiyle, Tûr’u üzerlerine yükselt-
tik1 ve onlara, “Bu kapıdan tam 
itaatle girin. Sebt hakkında aşırılık 
göstermeyin,” diye sağlam bir söz 
aldık. 

 

156. Sözleşmelerini bozmaları, Al-
lah’ın ayetlerini inkâr edip (karşı 
gelmeleri,) peygamberleri haksız 
yere öldürmeye teşebbüs etmeleri2, 
“Kalplerimiz perdelidir,” demeleri 
yüzünden (büyük bir cezaya uğra-
tıldılar.) Hayır! (Kalpleri perdeli 
değildir.) Aslında Allah, kâfirlikleri 
yüzünden, kalplerini mühürlemiştir. 
Onun için çok az inanırlar. 

 

157. Bir de kâfirliklerinden ve 
Meryem’e büyük bir iftirada bu-
lunmalarından dolayı, (onlara ceza 
verdik.)  

                                                         
1 “Tûr’u yükselttik,” yani onları Tûr dağının eteğine götürdük ve onlar, o yüksek dağı 
kendi gözleriyle gördüler. Hz. Ebubekir (r.a.) “

” diye buyurmuştur. Yani, “Büyük 
gölgeli bir kaya bize göründü,” demiştir. (Sahih-i Buharî; Bab-ûl Hicret)  Bundan da 

anlaşıldığı gibi “ ” Yani “Tûr’u üzerlerine yükselttik” kelimeleri, 
Tur’un yerden kaldırılarak onlarının başlarının üzerine getirildiği manasında değildir, 
aksine dağın bir kısmının dışarı çıkıntı yaparak onlar üzerine gölge yaptığı beyan edil-
miştir. Aynı gerçek Kitab-ı Mukaddes’te şöyle belirtilmiştir: “Ve Allah’ı karşılamak 
için Musa kavmı ordugâhtan çıkardı, ve dağın eteğinde durdular. (Kitab-ı Mukaddes; 
Çıkış; 19:17) 

2 Bu ayette geçen kelimelerden, bütün peygamberlerin öldürüldüğü sonucuna varılma-
malıdır. Tarih bütün peygamberlerin öldürülmediklerinin açık delilidir. Onun için bura-
da ifade edilen şekli ile “öldürmek” öldürmeye niyet etmek veyahut öldürürcesine ezi-
yet etmek, diye anlaşılmalıdır. 
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158. “Biz muhakkak, Allah’ın pey-
gamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i 
öldürdük,” demeleri sebebiyle (de, 
cezaya çarptırıldılar). Oysa onu, ne 
öldürdüler, ne (de) çarmıha gerip 
öldürebildiler. Ancak o kendilerine 
(çarmıhta, ölmüşe) benzer görün-
dü.1 Bu konuda görüş ayrılığına 
düşenler şüphe içindedirler. Bu 
hususta hiçbir kesin bilgiye sahip 
değildirler, ancak zanna uyarlar.   

159. Onlar kesin olarak onu öldü-
remediler. Aksine Allah, onun şere-
fini Katında yüceltti. Allah her 
şeyden üstündür, hikmet sahibidir.2  

                                                         
1 Bu ayet-i kerimede Yahudiler’le Hıristiyanlar’ın yanlış bir inancından bahsedilmiştir. Ya-
hudiler “Biz İsa’yı (a.s.) çarmıhta öldürdük derler. Oysa onu ne çarmıhta ne de başka bir 
şekilde öldüremediler. Tevrat’ta, her kim çarmıhta öldürülürse, o, lanetlenmiştir (Tesniye: 
21/23) dendiği için, Yahudiler Hz. İsa’nın (a.s.) lanetlenmiş olduğunu savunmak istedikle-
rinden, biz onu çarmıhta öldürdük derler. Bu ayette ise onların inancı reddedilmiştir. 

“ ” (Salabuhu) kelimesi, birisini çarmıha germek değil, aksine onu çarmıha gererek 
orada öldürmek demektir. Yüce Allah’ın (c.c.) belirttiği gibi, Yahudiler Hz. İsa’yı (a.s.) asla 
çarmıhta öldüremediler. Böylece Yahudiler’in de Hıristiyanlar’ın da inançlarının ne kadar 
batıl olduğu, bu ayette izah edilmektedir. 

“ ” (Şübbihe lehum) kelimelerinden bazı müfessirler yanlış bir anlam çıkartmaktadır-
lar. Onlara göre başka bir kimse Hz. İsa’ya (a.s.) benzetildi ve daha sonra o, çarmıha gerildi 
ve de orada öldü. Bu anlam tamamen asılsızdır. Aksi takdirde Hz. İsa’ya (a.s.) benzetildiği 
ifade edilen kişinin Kur’an-ı Kerim’de açık olarak zikredilmesi gerekirdi.  

Hz. İmam Razi (a.r.): “ ”  demiştir. Bundan da anla-
şıldığı gibi, bu ayette Yahudiler’le Hıristiyanlar’ın Hz. İsa’nın (a.s.) çarmıhta öldürülüp, 
öldürülmediği hususunda şüpheye düştükleri beyan edilmiştir.  
2  Bu ayet-i kerimede Hz. İsa’nın (a.s.) göğe kaldırıldığı inancı reddedilmektedir. Ayet-i 
kerimede:  

“ ” denmiştir. Yani Hz. İsa (a.s.) gökyüzüne değil, aksine Yüce Allah’a 
(c.c.) yükseltilmiştir. Bu da mertebesi ve derecesinin yükseltilmesi anlamını taşır. Allah’ın 
(c.c.) bulunmadığı herhangi bir yer var mı ki, İsa (a.s.) oraya yükseltilsin. Hz. İsa (a.s.) nere-
deyse, Yüce Allah (c.c.) orada değil miydi? 
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160. Ehl-i Kitap’tan herkes, kendi 
ölümünden önce bu (çarmıha ge-
rilme hadisesine) mutlaka inanacak. 
Kıyamet günü (İsa da,) onlar aley-
hinde şahitlik edecek.1 

 

161. Yahudilerin zulümlerinden ve 
birçoklarını Allah yolundan alı-
koymalarından dolayı, (daha önce) 
kendilerine helâl kılınan temiz şey-
leri, onlara haram kıldık.  

 

162. Kendilerine yasak edildiği 
halde faiz almaları2 ve insanların 
mallarını haksız yere yemelerinden 
dolayı, (böyle bir cezaya çarptırıldı-
lar). Onlardan kâfir olanlara, acı bir 
azap hazırladık.  

163. Ancak bu (Yahudiler’den) 
ilimde derin olanlar ile (gerçek) 
müminler, sana indirilen (İlâhî ke-
lâma) ve senden önce indirilene 
(de) inanırlar. (Özellikle) namazı 
dosdoğru kılanlar, zekât verenler, 
Allah ve ahiret gününe inananlar, 
işte elbette büyük mükâfat verece-
ğimiz (de,) onlardır. 

 
                                                         
1  Bazı müfessirlerin tefsirine göre bütün Ehl-i Kitap ölmeden önce Hz. İsa’ya (a.s.) inanırlar ve 
aralarında ölümünden önce Hz. İsa’ya (a.s.) inanmayan tek bir kimse de yoktur. Ancak bu ispatı 
bulunmayan bir iddiadır. Milyonlarca Yahudi, Hz. İsa’ya (a.s.) inanmadan öldüler. Buna göre, bu 
ayete burada verilen meal doğrudur. Yani Ehl-i Kitap arasından her biri ölümünden önce Hz. 
İsa’nın (a.s.) çarmıhta öldüğüne inanacaktır. Yahudiler Hz. İsa’nın, hâşâ lanetlenmiş olduğunu 
ispat etmek, Hıristiyanlar ise kefarete inanmalarından dolayı böyle bir inancı taşımaktadırlar. 
Yüce Allah’ın (c.c.) buyurduğu gibi ölümlerinden sonra Hz. İsa’nın (a.s.) çarmıhta ölmediğini 
anlayacaklardır. 
2 Yahudiler’e faiz yasak edilmişti. (Bakınız: Çıkış 22/25; Levililer 25/36-37) Ancak daha sonra 
Yahudiler’e, İsrâiloğulların’dan olmayanlardan faiz almaları hususunda izin verildi. (Bakınız: 
Tesniye 23/20) Aslında bu Yahudiler’in kendi ticaretleri için Kitab-ı Mukaddes’te yaptıkları bir 
tahriftir. Yoksa önceleri onların faiz almaları kesin olarak haram kılınmıştı. 
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B.23  

164. Nuh ve ondan sonra (gelen) 
bütün peygamberlere vahyettiğimiz 
gibi, sana (da) Biz vahyettik. İbra-
him’e, İsmail, İshâk, Yakûb ve 
evlatlarına, İsa, Eyyûb ve Yunus, 
Harun ve Süleyman’a (da) 
vahyettik. Davud’a (da) Zebur’u 
verdik. 

 

165. Bazı peygamberlerden (daha 
önce) sana haber verdik. Bazı pey-
gamberleri ise, sana bildirmedik.1 
Allah Musa ile çokça konuştu. 

 

166. Peygamberlerin (gelmesinden) 
sonra, insanların Allah’a karşı bir 
hücceti (yani bahanesi) olmasın 
diye, müjde veren ve uyaran 
resûller (gönderdik.) Allah, tam 
üstünlüğe ve çok hikmete sahip 
olandır. 

 

167. Ancak Allah, sana indirdiği 
(kelâmı,) Kendi kesin ilmiyle indir-
diğine şahadet eder. (Buna) melek-
ler (de) şahadet ederler. Şahit ola-
rak Allah yeterlidir. 

 

                                                         
1 Hadislerden anlaşıldığına göre bu dünyaya gelmiş olan peygamberlerin sayısı yüz 
yirmi dört bindir. Hz. Muhammed Resûlüllah (s.a.v) bütün peygamberlerden daha üstün 
ve daha seçkindir. Kur’an-ı Kerim’de ancak birkaç peygamberden örnek olarak bahse-
dilmiştir. Böylece o peygamberler ile kavimlerinin aynı durumlardan geçtikleri beyan 
edilmiştir. 
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168. İnkâr edenler ve (insanları) Al-
lah yolundan alıkoyanlar, şüphesiz 
derin bir sapıklığa saplanmışlardır. 

 

169-170. (Kâfir) olup zulmedenleri, 
Allah hiç affetmeyip, kendilerine 
(Cehennem yolundan başka) bir yol 
göstermeyecektir. Onlar, orada 
uzun zaman kalacaklar. Bu, Allah 
için pek kolaydır. 

 

171. Ey insanlar! Bu Peygamber, 
Rabbiniz tarafından size hak ile 
geldi. Onun için inanın. Bu, sizin 
için hayırlı olacak. Eğer inkâr eder-
seniz, (biliniz ki) göklerde ve yerde 
ne varsa, hepsi Allah’ındır. Allah, 
her şeyi en iyi bilen ve hikmet sahi-
bi olandır. 

 

172. Ey Ehl-i Kitap! Dininiz (hak-
kında) aşırılık göstermeyin. Allah 
ile ilgili doğruluktan başka bir şey 
söylemeyin. Meryemoğlu İsa Me-
sih, ancak Allah’ın bir peygamberi-
dir. Meryem’e gönderdiği bir keli-
me (yani müjde) olup, O’ndan bir 
rahmettir. Onun için Allah’a ve 
Peygamberleri’ne inanın ve “(Tan-
rı) üçtür,” demeyin. Bundan vazge-
çin. Bu sizin için hayırlı olacaktır. 
Şüphesiz Allah, ibadet edilmeye tek 
lâyık olandır. O’nun evlat sahibi 
olması, yüce şanından pek uzaktır. 
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi 
O’nundur. Koruyucu olarak Allah 
yeterlidir. 
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B.24  

173. Ne Mesih, ne (de Allah’a) 
yakın olan melekler, Allah’ın kulu 
olmayı hiç hor görmezler.1 Kim, 
O’na ibadetten kaçınıp, (O’nu be-
ğenmez) ve kibirlenirse O, onların 
hepsini Huzurunda toplayacaktır. 

 

174. İman edip iyi ve (imana uy-
gun) amellerde bulunanlara,  mükâ-
fatlarını tastamam verecektir. Onla-
ra Kendi lütfundan daha (da) çok 
verecektir. Fakat hor görüp, kibir-
lenenleri en acı azaba uğratacaktır. 
Onlar, Allah’tan başka ne bir dost, 
ne (de) bir yardımcı bulacaklar. 

 

175. Ey insanlar! Rabbiniz tarafın-
dan size kesin bir delil geldi. Size 
apaçık bir nur indirdik. 

 

176. Allah’a inanıp, O’na sımsıkı 
sarılanları, O rahmeti ve lütfuna 
alacaktır. Onlara, Kendisi’ne giden 
doğru yolu gösterecektir. 

 

                                                         
1 Bu ayet-i kerimede Hz. İsa’ya (a.s.) isnat edilen bir suçlama, yani sanki kendisi Al-
lah’ın kulu olduğunu inkâr ediyordu suçlamasının, asılsız  olduğu beyan edilmiştir. 
Çünkü bu çok büyük bir suçlama olup, Hz. İsa Mesih’in (a.s.) mertebesini yüceltmek 
yerine daha da küçültmekte ve (hâşâ) kendisinin büyüklük taslayan birisi olduğunu imâ 
etmektedir. 
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177. Senden fetva isterler. De ki: 
“Allah size kelâle1 hakkında şöyle 
fetva verir. Eğer biri evlatsız olarak 
ölürse ve ölenin kız kardeşi varsa, 
bıraktığı malın yarısı kız kardeşinin 
olacaktır. Eğer kız kardeşinin evladı 
yoksa bıraktığı bütün mal kendisi-
nin olacaktır. Eğer ölenin (yani 
kelâlenin) iki kız kardeşi varsa, 
onun bıraktığı (malın) üçte ikisi 
onların olacaktır. Eğer (hem) kız 
(hem de) erkekler varsa, her erkeğe 
iki kadınınkine eşit pay verilecektir. 
Doğru yoldan sapmamanız için 
Allah, size (bunu) apaçık beyan 
etmiştir. Allah, her şeyi çok iyi bi-
lendir. 

 
 

                                                         
1 Kelâle, babası ve çocuğu olmayan kimsedir. Daha önce ayrıntılı olarak kelâleden bah-
sedilmiştir. Kelâle mirasının dağıtımı hakkında, bu sûrenin 13. ayetinde de bir hüküm 
geçmiştir. Fakat buradaki kelâle, önceki kelâle 'den biraz farklıdır. Bu sûrenin 13. aye-
tindeki kelâle hakkında verilen hükümlere göre kendisi öldüğü zaman annesi tarafından 
olan erkek ve kız kardeşlerine mirasının altıda biri veya üçte biri verilecektir. Fakat 
buradaki kelâle, erkek ve kız kardeşleri anne ve baba tarafından, ya da yalnız baba tara-
fından olan kimsedir. 
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Sûre: 5 

MÂİDE SÛRESİ 
 ( Hicretten sonra indirilmiştir.) 

Cüz: 6   

Bu sûre Medine devrinin sonlarında nazil olmuştur. Besmele ile birlikte 
yüz yirmi bir ayettir. 

Bu sûrede Hz. İsa (a.s.) ile ilgili birçok mucize hakkındaki gerçekler be-
yan edilmiştir. Ona gökyüzünden yemek indiriliyordu, diyen bazı müfessirlerin 
tefsirinin içyüzü de açıklanarak, bunun aslında önceden verilen bir haber olduğu 
beyan edilmiştir. Yani Hıristiyan milletlere bahşedilen büyük rızkın, Hz. İsa’nın 
(a.s.) duaları ve fedakârlıkları neticesinde kendilerine verileceği, burada açık-
lanmıştır. Emareleri, daha şimdiden belirmiş olduğu üzere, eğer onlar kendileri-
ne verilen bu rızık için şükretmezlerse, daha önce dünyada hiç kimseye veril-
memiş olan korkunç ceza, onlara verilecektir. 

Sûrenin başında, verdikleri sözleri bozdukları için, Yahudiler ve Hıristi-
yanlar’a verilen cezalardan bahsedilerek, bununla Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
ümmeti uyarılmıştır. 

Daha önce Bakara sûresinde değişik yiyeceklerin helâl yahut haram ol-
dukları açıklanmıştı. Bu sûrede ise İslâm dinini bütün diğer dinlerden üstün 
kılan, yepyeni bir şey beyan edilmiştir. O da, rızkın yalnız helâl olmakla kalma-
yıp, ayrıca temiz olmasının da gerektiğidir. Yani, bir yiyecek helâl olsa da, son 
derece temiz ve sağlıklı olmadıkça ondan uzak durmak daha iyidir. 

Daha önce daima adaletten yana olunması gerektiği de beyan edilmiştir. 
Şimdi ise bu sûrede, şahitlik ile ilgili talimat anlatılmış ve bu konuda da külli-
yen adaletten yana olunmasının şart olduğu buyrulmuştur. Öyle ki, eğer bir 
kavim ile aranızda düşmanlık bile olsa, yine de onların haklarını koruyun ve 
anlaşmazlıklarınızı hallederken, hiçbir zaman adaletten uzaklaşmayın denmiştir. 

Mâide sûresinde, “Misâk” (kesin söz) bir defa daha zikredilmiştir. Yahu-
diler, verdikleri kesin sözü (misâk) bozduklarında, bir tür düşmanlık ve çeke-
memezlik hastalığına yakalanıp, sonunda yetmiş iki hizbe (fırkaya) bölünmüş-
lerdir. Bunun üzerine Hz. İsa (a.s.) da, kendilerine peygamber olarak gönderil-
miştir. O, da kurtuluşa kavuşan yetmiş üçüncü hizbin temelini atmış ve ümmeti 
olan Hıristiyanlar hakkında, birçok konuda önceden haber verilmiştir. Mesela 
Hıristiyanlar’ın kendilerine verilen nasihatlerden ders almayacağı, aksine onla-
rın da değişik hiziplere bölünecekleri, o hizipler arasında yine çekememezlik, 
düşmanlık ve bencilliklerin bulunacağı, sonuçta bütün bunlarla büyük savaşların 
temelinin atılacağı ve Hıristiyan ulusların, diğer Hıristiyan uluslara karşı sava-
şacakları, önceden haber verilmiştir. 
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Bu sûrede değişik ulusların birbirleriyle yapacakları savaşlar dışında, otuz 
dördüncü ayette, bazılarının zulüm ve barbarlıkta çok aşırı giderek tüm sınırları 
aşacakları, beyan edilmiştir. Nitekim batılı ülkelerde çok küçük çocuklara yapı-
lan zulüm ve haksızlığın haberleri sıkça duyulan bir gerçektir. Doğulu ülkeler 
de, bu gibi suçlarla doludur. Bu tip korkunç suçların cezasının da çok şiddetli 
olması, suçlulara korkunç sonlarını göstererek, insanlardan ders almalarına vesi-
le olabilir. 

Mâide sûresi, her çeşit suça karşı sesini yükseltmektedir. Zorla bir kimse-
nin dininin değiştirilmesine izin verilmeyeceği de burada açıklanmıştır. Eğer 
aşırı baskı neticesinde, bazı kimseler dinden dönecek olurlarsa, Yüce Allah’ın 
(c.c.) onlara mukabil, çok daha iyilerini getireceği, onların da sayıca dinden 
dönenlerden kat kat fazla olacakları, Müslümanlar’ı çok sevecekleri ve kâfirlere 
karşı da son derece sert olacakları, burada anlatılmıştır. 

Dünya üzerinde başka hiçbir dine ait Kitap’ta bulunmayan, Kur’an-ı Ke-
rim’in adalet ve insaf ile ilgili eşsiz talimatının zikri de, bu sûrede geçmektedir. 
Yani diğer dinlere tabi olanlar Hz. Muhammed Resûlüllah’a (s.a.v.) inanmadan 
da, kendi dinlerine tabi olmak suretiyle doğru, hayırlı ameller yapar ve ahirette 
amellerinin hesap edileceği inancına kuvvetli olarak bağlı olurlarsa, Yüce Allah 
(c.c.) kendilerine hayırlı amellerinin en iyi mükâfatını verecektir. Onların kendi 
sonları hakkında hiçbir korkuya kapılmalarına gerek yoktur. 

Diğer taraftan bu sûrede, insanlar arasında bulunan düşmanlıktan bahse-
dilmektedir. Burada ayrıca, çok büyük düşmanlık ve kin yaratan bazı nedenler-
den de bahsedilmiştir. Onlardan biri içki, diğeri de kumardır. Bunlarda sıradan 
bazı faydalar bulunsa da, aslında zararları faydalarından çok daha fazladır. 

Bu sûrenin sonunda ise, net bir şekilde Hz. İsa’nın (a.s.) ölümünden bah-
sedilmiştir. Onun, Allah’ın (c.c.) tek oluşuna tam olarak inandığı, kavmine de 
hiçbir zaman “Teslis” yani üç tanrılı inancı öğretmediği ve de “Beni ve annemi, 
Yüce Allah (c.c.) dışında tanrı edinin,” demediği, çok açık olarak bildirilmiştir.  
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Mâide Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Ey inananlar! Verdiğiniz kesin 
sözleri, yerine getirin. Size bu 
(Kur’an’da) okunacak olanların 
dışında, (deve, sığır, keçi, koyun 
gibi) hayvanların (her türlüsü) siz-
lere helâl kılınmıştır. Ancak ihrama 
girdiğinizde, avlanmanın caiz oldu-
ğunu zannetmeyiniz. Allah, şüphe-
siz ne isterse ona hüküm verir. 

 

3. Ey inananlar! Allah’ın (belirttiği) 
alâmetlere, hürmetli aya, (Harem-i 
Şerife) götürülen kurbanlıklara, 
(kurbanlık olduğu belli olsun diye) 
gerdanlıklar takılan hayvanlara, 
Rablerinin lütfu ve rızasını arayarak 
Beytü’l-Haram’a gitmeye niyet 
etmiş olanlara, saygısızlık etmeyin. 
İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. 
Bir kavimin, sizi Mescid-i Ha-
ram’dan alıkoyarak, size karşı duy-
duğu düşmanlık, onlara karşı sizi 
aşırılığa sürüklemesin. İyilik yap-
makta ve takvayı benimsemek ko-
nusunda yardımlaşın. Günah işle-
mek ve aşırı davranmakta birbirini-
ze yardımcı olmayın. Allah’ın tak-
vasını benimseyin. Şüphesiz Allah, 
ceza (vermekte) çok şiddetlidir.  
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4. Leş, kan, domuz eti, Allah’tan 
başkasının adı (anılarak) kesilen, 
boğularak ölen, darbe vurularak 
öldürülen, yüksek bir yerden düşe-
rek ölen, boynuzlanarak öldürülen, 
canları çıkmadan kesebildiğinizin 
dışında, yırtıcı hayvanlar tarafından 
yenmiş olan ve sunakta (putlar adı-
na) kesilen (hayvanın eti ile ayrıca) 
fal oklarıyla aranızda bir şey pay-
laşmak, sizlere haram kılınmıştır. 
Bunları (yapmak,) itaatsizliktir. 
Bugün kâfirler, dininize (zarar ver-
mek hakkında) ümitsizliğe düştüler. 
Onun için onlardan korkmayın, 
Benden korkun. Bugün, sizin için 
dininizi tamama eriştirdim ve nime-
timi üzerinize tamamladım. Din 
olarak size, İslâm’ı beğendim. Kim 
açlıktan dolayı (bu haram şeylerden 
yemek) mecburiyetinde kalırsa, 
ama günah işlemeye yönelmezse 
(bilsin ki,) Allah çok bağışlayan ve 
çok rahmet edendir. 

 

5. (Müslümanlar,) kendilerine neyin 
helâl kılındığını sana sorarlar. De ki 
“Temiz şeylerin (hepsi,) size helâl 
kılınmıştır.” Aynı zamanda Al-
lah’ın size öğrettiği bilgiyle avlan-
mak için eğitip yetiştirdiğiniz avcı 
hayvanların yakaladıkları avın (eti-
ni,) üzerine Allah’ın adını anarak 
yiyin. Allah’ın takvasını benimse-
yin. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk 
görendir. 
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6. Bugün bütün temiz şeyler size 
helâl kılındı. Kitap verilenlerin 
yemeği (de,) size helâldir. Sizin 
yemeğiniz (de,) onlara helâldir. 
Zina etmeyerek ve gizli dost tutma-
yarak, namuslu mümin kadın (ve 
kızlarla) ve sizden önce Kitap veri-
lenlerin namuslu kadın (ve kızlarıy-
la)  nikâhlanmak ve mehirlerini 
ödeyerek evlenmek, size caiz kı-
lınmıştır. Kim imanlı iken kâfirlik 
ederse, onun bütün amelleri boşa 
çıkacak ve o, ahirette (de) hüsrana 
uğrayanlardan olacaktır. 

 
B.2  

7. Ey inananlar! Namaz kılmak için 
kalktığınızda, yüzlerinizi ve dirsek-
lere kadar ellerinizi yıkayın. Başla-
rınızı mesh edip, bileklerinize kadar 
(da) ayaklarınızı yıkayın. Eğer cü-
nüpseniz, (yıkanıp) iyice temizle-
nin. Eğer hasta veya yolculukta 
iseniz veya biriniz doğal bir ihtiya-
cını görüp geldiyse yahut kadınlarla 
(cinsel yolla) temas edip, su bula-
mazsanız, temiz kuru toprağa te-
yemmüm edin ve yüzünüz ile elle-
rinizi mesh edin. Allah, sizi her-
hangi bir sıkıntıya sokmak istemez. 
O, sizi tertemiz kılmak, şükretme-
niz için (de,) Kendi lütfunu üzerini-
ze tamamlamak ister. 
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8. Allah’ın size olan lütfunu duy-
duk ve itaat ettik dediğinizde, 
O’nun sizinle yaptığı sözleşmeyi 
hatırlayın. Allah’ın takvasını be-
nimseyin. Şüphesiz O, gönüllerde 
olanı iyi bilir. 

 

9. Ey inananlar! Adalet ile şahitlik 
ederek, (daima) Allah için hazır 
bulunun. Bir topluluğa olan düş-
manlığınız, sizi adaletsizliğe sevk 
etmesin. (Daima) adaletli olun. Bu, 
takvaya daha yakındır. Allah’ın 
takvasını benimseyin. Şüphesiz 
Allah, bütün yaptıklarınızdan ha-
berdardır. 

 

10. Allah inanıp (da, yerli yerinde) 
iyi işler yapanlara, mağfiret ve bü-
yük mükâfat vadetmiştir. 

 

11. İnkâr edip, ayetlerimizi yalanla-
yanlarsa, Cehennemlik olanlar (da,) 
işte onlardır. 

 

12. Ey inananlar! Allah’ın size olan 
nimetini hatırlayın. Hani bir toplu-
luk, zarar vermek amacıyla, size el 
uzatmaya kesin karar vermişti. Al-
lah, onların ellerini size zarar ver-
mekten alıkoydu. Allah’ın takvasını 
benimseyin. Müminler, ancak Al-
lah’a güvenmelidirler.  
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B.3  

13. Şüphesiz Allah, İsrâiloğul-
ların’dan sağlam bir söz almıştı. 
Onlar arasından on iki başkan tayin 
ettik.1 Allah dedi ki: “Şüphesiz ben 
sizden yanayım. Eğer namazı dos-
doğru kılar, zekât verir, peygamber-
lerime inanır ve onlara yardım eder, 
(malınızdan da) Allah’a iyi bir şe-
kilde borç verirseniz, muhakkak 
tüm kötülüklerinizi yok eder (ve 
sizi) içinden ırmaklar akan bahçele-
re alırım. Ancak bundan sonra (da) 
aranızdan inkâr eden olursa, o şüp-
hesiz doğru yoldan sapmıştır.” 

 

14. Verdikleri sözü bozmalarından 
dolayı, onları lanetledik ve kalple-
rini katılaştırdık. (Kitab’ın) kelime-
lerinin yerlerini değiştirirler. Kendi-
lerine öğütlenenin (de) bir kısmını 
unuttular. Aralarından pek azı dı-
şındakilerin, daima bir hainliğini 
göreceksin. Onları affet ve müsa-
mahalı davran. Şüphesiz Allah, 
iyilik edenleri sever. 

 

                                                         
1 Ayet-i kerimede zikredilen “on iki başkan” kelimelerinden Hz. Musa’dan (a.s.) sonra 
İsrailoğulları’na gönderilen peygamberlere işaret edilmiştir. Bazı bilginlere göre bu 
kelimelerden Hz. Musa’nın (a.s.) tayin ettiği on iki prens kastedilir. Hz. Musa’nın 
İsrailoğullarına tayin ettiği on iki prens yahut başkanın adları için bkz: Kitab-ı Mukad-
des; Sayılar; 1:5-16 
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15. Biz Hıristiyanız diyenlerden 
(de) söz almıştık. Onlar (da,) öğüt-
lenenin bir kısmını unuttular.1 (Bu 
yüzden) aralarına, Kıyamet gününe 
kadar düşmanlık ve kin koyduk.2 
Allah, mutlaka yaptıklarının (kötü 
neticesini) kendilerine çok yakında 
bildirecektir. 

 

16. Ey Ehl-i Kitap! Peygamberimiz 
size gelmiştir. Kitap’tan gizledikle-
rinizin büyük bir kısmını, size açık-
ça anlatır. Çoğunu (da) göz ardı 
eder. Şüphesiz Allah tarafından 
size, bir nur ve apaçık bir Kitap 
gelmiştir. 

 

17. Allah, onun vasıtası ile Rızasına 
tabi olanları, selâmet yollarına ile-
tir. Emri ile onları, karanlıklardan 
aydınlığa çıkarır ve onlara doğru 
yol gösterir. 

 

                                                         
1 Bu ayet-i kerimede Hz. İsa’nın (a.s.) Hz. Resûlüllah (s.a.v.) hakkında önceden verdiği 
habere işaret edilmiş ve Hıristiyanların onu unuttukları beyan edilmiştir. Hz. İsa’nın 
(a.s.) Hz. Resûlüllah (s.a.v.) hakkında önceden verdiği haber şöyledir: “Size söyleyecek 
daha çok şeylerim var, fakat şimdi dayanamazsınız. Fakat o, hakikat ruhu gelince, size 
her hakikate yol gösterecek; zira kendiliğinden söylemiyecektir; fakat her ne işitirse, 
söyliyecek ve gelecek şeyleri size bildirecek.” (Kitab-ı Mukaddes; Yeni Ahit; Yuhanna; 
16:12-13) 
2 Bu, Kur’an-ı Kerim’de önceden verilen çok muazzam bir haberdir. Hıristiyan milletler 
arasında bulunan düşmanlıktan bahsedilerek, Müslümanlar’a teselli verilmiş, zayıf düş-
tükleri durumlarda ümitsizliğe kapılmamaları gerektiği bildirilmiştir. 
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18. “Meryemoğlu Mesih, şüphesiz 
Allah’tır” diyenler, kesinlikle kâfir 
oldular. De ki: “Allah, Meryemoğlu 
Mesih’i, anasını ve yeryüzündekile-
rin hepsini yok etmek isterse, 
O’nun karşısında kimin gücü yeter 
(ki)? Göklerin, yerin ve ikisi ara-
sındakilerin hükümranlığı, Al-
lah’ındır. Allah’ın her şeye, tam 
olarak gücü yeter. 

 

19. Yahudiler ve Hıristiyanlar, “Biz 
Allah’ın oğulları ve sevdikleriyiz,” 
derler. De ki: “Günahlarınızdan 
dolayı sizi O, niçin azaba uğratır?” 
Hayır, (öyle) değil! Aslında sizler 
(de,) O’nun yarattığı diğer insanlar 
gibi insansınız. Allah dilediğini 
bağışlar, dilediğini azaba uğratır. 
Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki-
lerin hükümranlığı Allah’ındır. 
(Sonunda) dönüş, O’na olacaktır. 

 

20. Ey Ehl-i Kitap, bize hiçbir müj-
de veren ve uyaran gelmedi deme-
yin diye, peygamberlerin arası ke-
sildiğinde, size (önemli konuları) 
açıkça anlatan, (bu) Peygamberimiz 
gelmiştir. İşte size, kesin olarak bir 
müjde veren geldi. Allah’ın istediği 
her şeye, daima gücü yeter. 
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B.4  

21. Hani Musa kavmine demişti ki: 
“Ey kavmim! Allah’ın size olan 
lütfunu, yani aranızdan peygamber-
ler seçtiğini, sizleri hükümdar yap-
tığını ve (o zaman için dünyada 
bilinenlerden) hiçbirine verme-
diklerini (de) size verdiğini hatırla-
yın.”1 

 
22. “Ey milletim! Allah’ın sizin 
için takdir ettiği mukaddes toprağa 
girin. Arkanızı dönüp gitmeyin, 
yoksa hüsrana uğrayıp dönenlerden 
olursunuz.” 

 

23. Onlar (da,) “Ey Musa! Bu (ül-
kede) azgın bir millet bulunur. On-
lar oradan çıkmadıkça, biz asla 
oraya girmeyeceğiz. Eğer onlar 
oradan çıkarlarsa, biz (de) elbette 
oraya gireceğiz,” dedilerdi.  
24. (Allah’tan) korkanlardan, 
O’nun lütfettiği iki kişi dedi ki: 
“(Düşmana karşı saldırıya geçip,) 
büyük kapıdan onların üzerine yü-
rüyün.2 Oradan girerseniz, mutlaka 
siz galip gelirsiniz. Eğer müminse-
niz, (o zaman) ancak Allah’a gü-
venmelisiniz.”  

                                                         
1 Tarihi gerçekler, İsrâiloğulları’nın Mısır’da yavaş yavaş çoğalıp, iktidarı ele geçirdiklerini bil-
dirmektedir. Kitab-ı Mukaddes’in de bildirdiğine göre, İsrâiloğulları’nın çokluğu korkutucu bir 
hal almıştır. Kitab-ı Mukaddes’te şöyle denmektedir: “Ve İsrâilin oğulları semereli oldular ve 
türeyip çoğaldılar ve ziyadesiyle kuvvetlendiler; ve memleket onlarla doldu. Ve Mısır üzerine 
Yusuf’u bilmeyen yeni bir kral çıktı. Ve kavmine dedi: İşte İsrail oğullarının kavmi bizden çok ve 
kuvvetlidir; gelin, onlara karşı akıllıca davranalım, yoksa çoğalacaklar, ve olur ki, cenk vuku 
bulunca, onlar da düşmanlarımızla birleşirler, ve bize karşı cenk edip memleketten çıkarlar.  Ve 
onlara yükleriyle eziyet etsinler diye üzerlerine angarya memurları koydular. Ve Firavun için 
Pitom ve Raamses ambar şehirlerini yaptılar. Fakat onlara ne kadar eziyet ettilerse o kadar çoğal-
dılar ve o kadar yayıldılar. Ve İsrail oğulları yüzünden korkuya düştüler.” (Çıkış; 1/7-12) 
2 Kur’an-ı Kerim’e göre onlar Hz. Musa (a.s.) ile Hz. Harun (a.s.) idiler. Ancak Kitab-ı Mukaddes 
onların Yeşu ve Kâleb olduklarını belirtmiştir. (Sayılar; 14/6) 
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25. Onlar (ise) dediler ki: “Ey Mu-
sa! Onlar, o (memlekette) bulun-
dukları sürece, biz asla oraya gir-
meyiz. Sen ve Rabbin gidin (ve 
onlarla) savaşın. Biz burada oturu-
ruz.”  

26. (Musa,) dedi ki:  “Yarabbi! Ben 
yalnız kendim ve kardeşimden baş-
ka kimsenin üzerinde yetki sahibi 
değilim. Onun için bizimle, isyan-
kâr kavmin arasını ayır.”  

27. (Yüce Allah da ona) dedi ki: 
“Öyleyse o (ülke,) şüphesiz onlara 
kırk yıl haram kılınmıştır. Yeryü-
zünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. O 
yüzden, (o) isyankâr kavim için hiç 
üzülme.” 

 

B.5  

28. (Ey Muhammed!) Onlara, 
Âdem’in iki oğlunun hadisesini, 
doğru olarak anlat.1 Hani onların 
ikisi (de) birer kurban sunmuşlardı. 
Onlardan birininki kabul edilmiş, 
diğerininki ise kabul edilmemişti. 
(Bunun üzerine kurbanı kabul 
edilmeyen ötekine,) “Ben seni mut-
laka öldüreceğim,” dedi. Diğeri 
(ise) dedi ki: “Şüphesiz Allah, yal-
nız takva sahiplerinin (kurbanını) 
kabul eder.” 

 

                                                         
1 Burada Beni İsrail ile Beni İsmail arasında temsili bir karşılaştırma yapılmıştır. Hz. 
Adem’in oğlu Kabil kardeşine nasıl haset ettiyse, Yahudiler ile Hıristiyanlar da aynı şekilde 
Müslümanlar’a kin beslemektedirler. Oysa kurbanı kabul edip etmemek, ancak Yüce Al-
lah’ın (c.c.) elindedir. 
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29. “Beni öldürmek için elini bana 
uzatsan da, ben seni öldürmek için 
elimi asla sana uzatacak değilim.1 
Şüphesiz ben, âlemlerin Rabbi olan 
Allah’tan korkarım.” 

 

30. “Günahımı (da,) günahını (da) 
yüklenmeni, bunun sonucu olarak 
Cehennemlik olmanı isterim.2  Za-
ten zalimlerin cezası (da, ancak) 
budur.” 

 

31. (Kurbanı kabul edilmeyen kar-
deşin) gönlü, kendi öz kardeşini 
öldürmeye razı oldu ve onu öldür-
dü. Böylece o, hüsrana uğrayanlar-
dan oldu. 

 

32. Allah, kardeşinin ölüsünü nasıl 
örteceğini kendisine göstermek 
için, yeri eşen bir karga yolladı. O 
da, “Bana yazıklar olsun! Kardeşi-
min ölüsünü örtmek için bu karga 
kadar bile olmaktan aciz mi kal-
dım?” deyip, pişmanlık duyanlar-
dan oldu. 

 

                                                         
1 Yani, kendimi savunmak gayesiyle harekete geçsem de, öz savunmam çok şiddetli olmaya-
cak ve kendimi savunmak adına da seni öldürmeyeceğim. 
2 Yani, seni öldürerek günaha girmek istemem. Bunun neticesinde bütün günah sana yükleti-
lecektir. Yahudiler’in durumu da tam olarak buna benzemektedir. Müslümanlar barış istedik-
leri halde, Yahudiler hem kendileri Müslümanlar’a karşı savaştılar, hem de diğer kâfirleri de 
Müslümanlar aleyhine kışkırttılar. Sonunda tüm suçların sorumlusu olarak cezaya çarptırıldı-
lar. 
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33. Bundan dolayı İsrâiloğulları’na, 
eğer biri, hiç kimseyi öldürmemiş 
ve yeryüzünde kargaşalık çıkarma-
mış birini öldürürse, sanki tüm 
insanları öldürmüş olur, (ama) biri 
(başka) bir kimseyi (kurtarıp,) ona 
hayat verirse, (o da) sanki tüm in-
sanları diriltmiş olur1 (diyerek,) 
bunu farz kılmıştık. Peygamberle-
rimiz, kendilerine apaçık delillerle 
geldiler. Bundan sonra bile onların 
birçoğu, memlekette (hala) aşırılık 
etmektedirler. 

 

34. Allah ile Peygamberi’ne karşı 
savaş açanların, yeryüzünde karga-
şa çıkartmaya uğraşanların cezası, 
öldürülmek, asılmak, muhalefet 
ettiklerinden dolayı elleriyle ayak-
larının çapraz olarak kesilmesi veya 
memleketten sürülmektir.2 Keza 
dünya kendileri için, rezillik vesile-
sidir. Ahirette (de) onlara, çok bü-
yük azap (mukadderdir). 

 

35. Ancak kendilerine üstün gelme-
nizden önce tevbe edenler, (bun-
dan) müstesnadırlar.3 Biliniz ki 
Allah, çok bağışlayan ve çok rah-
met edendir. 

 

                                                         
1 Yani, işlerinde ona yardım eder ve böylece onu adeta hayata döndürür. 
2 Bütün bunlardan anlaşıldığına göre, bu cezaları uygulamak halkın işi değildir. Yani, her kimin 
canı isterse, başkası aleyhinde fetva vererek onu cezalandıramaz. Aksine bu cezaları uygulamak 
hükümetin elindedir. Muhaliflere karşı savaş açmak, ancak hükümetin yetkisi kapsamındadır. 
3 Bu ayet-i kerimeden anlaşıldığı gibi, İslâm talimatının temeli merhamettir. Eğer bir kimse ceza 
görmeden önce tevbe ederse, ona ceza verilmeyip merhamet edilecektir.  
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B.6  

36. Ey inananlar! Allah’ın takvasını 
benimseyin ve O’na yakın olma 
vesilesini arayın.1 Başarıya ulaşma-
nız için, O’nun yolunda çabalayın. 

 

37. Yeryüzünde bulunan her şey ve 
onun bir misli daha kâfirlerin ol-
saydı ve onu Kıyamet gününde 
azaptan kurtulmak için fidye olarak 
verseydiler, onlardan asla kabul 
edilmezdi. Onlara, acı bir azap 
(mukadderdir). 

 

38. Ateşten çıkmak isteyecekler, 
ama oradan asla çıkamayacaklar. 
Onlara, kalıcı bir azap (mukadder-
dir).2  

39. Erkek veya kadın hırsızın, ikisi-
nin (de)  işledikleri (suça) karşılık, 
ceza olarak ellerini kesin. Bu, Allah 
tarafından bir ibrettir. Allah, her 
şeyden üstündür, hikmet sahibidir.3 

 

                                                         
1 “Vesile” den murat, Hz. Muhammed Resûlüllah’tır (s.a.v.). Şimdi artık hiçbir kimse Hz. 
Resûlüllah’ın (s.a.v.) aracılığı olmadan, kendi başına Yüce Allah’a (c.c.) eremez. Nitekim ezan-
dan sonra okunan dua da bu hususa açıklık getirmektedir.  
2 Yani kendi güçleriyle Cehennem’den çıkmaları söz konusu değildir. Ancak Yüce Allah (c.c.) 

merhamet ederek onları Cehennem’den çıkaracaktır. Yüce Allah “ ” buyurmuştur. 
(101:10) Yani Cehennem bir anne gibidir. Bir bebeğin anne rahminden çıktığı gibi, suçlular da bir 
gün Cehennem’den dışarı çıkacaklar. 
3 Bu ayette zikredilen hırsızlar, sıradan hırsızlar olmayıp, aksine hırsızlığı bir meslek haline ge-
tirmiş olanlardır. Nitekim aşırı derecede mecbur kalıp bir şey çalanların eli kesilmeyecektir. Yüce 
Allah (c.c.), ölecek kadar aç kaldıkları durumlarda, yiyecek bulamayanların domuz eti yemelerine 
bile izin vermiştir. O bakımdan, çaresiz kalıp bir şey çalıp yiyenin eli kesilmeyecektir. 
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40. Ancak, ettiği bu zulümden son-
ra tevbe edip, kendini ıslah edene, 
şüphesiz Allah lütfeder. Şüphesiz 
Allah, çok bağışlayan ve çok rah-
met edendir. 

 

41. Göklerin ve yerin hükümranlı-
ğının Allah’a ait olduğunu bilmiyor 
musun? O dilediğine azap verir, 
dilediğini bağışlar. Allah’ın (yap-
mak istediği) her şeye, daima gücü 
yeter.  

42. Ey Peygamber! Yalnız ağızla-
rıyla “İnandık,” deyip kalpleri daha 
inanmamış olanlar ve kâfirlikte çok 
aceleyle ilerleyenler, seni üzmesin-
ler. Yahudiler’den (de,) yalana ku-
lak veren pek çoktur. Onlar henüz 
sana gelmemiş olan, başka bir 
kavmin sözlerine kulak kesilirler. 
Onlar (Allah’ın) sözlerini, uygun 
yerlerine konduktan sonra değişti-
rirler. Onlar, “Size böyle (bir emir) 
verilirse, onu kabul edin. Eğer size 
böyle (bir emir) verilmezse, (kabul 
etmeyerek) ondan kaçının,” derler. 
Allah’ın fitneye sokmak istediği 
kimseyi (korumak için,) Allah’a 
karşı elinden bir şey gelmez. Al-
lah’ın kalplerini tertemiz kılmak 
istemediği kimseler, işte bunlardır. 
Bu dünyada onlara rezillik, ahirette 
(de) büyük bir azap mukadderdir. 

 



Cüz: 6 
 

MÂİDE SÛRESİ Sûre: 5      

  187 

43. Onlar (bir alışkanlık olarak) 
yalana kulak kesilirler ve çok ha-
ram yiyen kimselerdir. Sana (arala-
rındaki bir anlaşmazlığın giderilme-
si için) gelirlerse, istersen araların-
da hüküm ver yahut (da) onlardan 
yüz çevir. Eğer (aralarında hüküm 
vermeyip,) onlardan yüz çevirirsen, 
sana hiçbir zarar veremezler. Eğer 
aralarında hüküm verirsen, arala-
rında adaletle hüküm ver. Şüphesiz 
Allah, adaletle hüküm verenleri 
sever.  

44. (Kendilerine göre) Allah’ın 
ahkâmını içeren Tevrat yanların-
dayken, seni hakem olarak nasıl 
kabul edebilirler? Buna rağmen 
yine (de) sırtlarını dönerler. Onlar, 
asla iman edecek değillerdir.  

B.7  

45. Şüphesiz Biz, Tevrat’ı indirdik. 
Onda hidayet ve nur vardı. Kendile-
rini (tamamen) Allah’a teslim etmiş 
olan peygamberler, onunla Yahudi-
ler arasında karar verirlerdi. (Ayrı-
ca) kendilerini Allah’a vermiş olan 
kimseler ve din bilginleri (de,) Al-
lah’ın Kitabı’nı korumaları onlar-
dan istendiği için, Kitap ile (Yahu-
diler arasında karar verirlerdi.) On-
lar ona, (yani Kitab’a) gözeticiydi-
ler. Onun için, insanlardan korkma-
yın, Benden korkun ve ayetlerimi 
az bir değer karşılığında satmayın. 
Allah’ın indirdiği (bu kelâm) ile 
karar vermezlerse, işte asıl kâfir 
olanlar onlardır.  
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46. Biz o (Tevrat’ta) onlara, cana 
can, göze göz, buruna burun, kula-
ğa kulak, dişe diş ve yaralamalarda 
kısas (almayı) farz kılmıştık.1 Kim 
sadaka olarak (kısas hakkını almak-
tan) vazgeçerse, o (da) onun günah-
larının bağışlanmasına vesile olur. 
Allah’ın indirdiğine göre hüküm 
vermeyenler ise, işte zalim olanlar 
(da) onlardır. 

 

47. Onların izlerinden Meryemoğlu 
İsa’yı, elindeki Tevrat’ı doğrulayan 
olarak gönderdik. Ona İncil verdik. 
İçinde hidayet ve nur vardı. Ken-
dinden önce indirilen Tevrat’ı doğ-
rulayan, Allah’ın takvasını benim-
seyenlere yol gösteren ve öğüt ve-
ren idi. 

 

48. İncil sahipleri, Allah’ın onda 
indirdikleri ile hüküm versinler. 
Allah’ın indirdiğine göre hüküm 
vermeyenler ise, işte gerçek is-
yankârlar (da) onlardır. 

 

                                                         
1 Tevrat’taki hüküm şöyledir: “Ve bir kimse komşusunu sakatlarsa, kendisine de yaptığı 
gibi yapılacaktır; kırık yerine kırık, göz yerine göz, diş yerine diş olmak üzere, adamı 
nasıl sakat etti ise, kendisine de öyle karşılık verilecektir.” (Levililer; 24: 19-20) 
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49. Biz bu Kitab’ı sana hak ile in-
dirdik. O, kendisinden önce var 
olan Kitap’ta (bulunan haberleri) 
doğrulayan olup, onun üzerinde 
(de) gözeticidir. Onun için Allah’ın 
indirdiği (bu Kitap) ile aralarında 
hüküm ver. Sana gelen hakkı bıra-
kıp, onların heveslerine uyma. Biz, 
her birinizin (yeteneğine göre İlâhî 
suya gitmek) için bir geniş ve bir 
(de) dar yol yaptık. Allah isteseydi 
hepinizi tek ümmet yapardı. Ancak 
O, size (önceden) vermiş olduğu 
(kelâm) ile sizi denemek ister. 
Onun için hayırlı işlerde öne geç-
mek üzere, birbirinizle yarışın. 
Hepinizin dönüşü Allah’adır. O, 
ihtilâfa düştüklerinizin gerçek içyü-
zünü size bildirecektir.  

50. (Sana tekrar, kesin olarak emre-
diyoruz.) Allah’ın (sana) indirdiği 
kelâm ile aralarında hüküm ver ve 
onların heveslerine uyma. Allah’ın 
sana indirdiği kelâmın bir kısmın-
dan seni caydırıp, fitneye düşürme-
lerinden sakın. Eğer yüz çevirirlerse 
bil ki, Allah bazı günahlarından 
dolayı onları bir belaya uğratmak 
ister. Şüphesiz insanların çoğu is-
yankârdırlar. 

 

51. Acaba onlar, cahiliye devrinin 
hükmünü mü isterler? Kesin olarak 
iman edenler için karar vermekte, 
Allah’tan daha iyi, kim olabilir?  
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B.8  

52. Ey inananlar! Yahudiler ile 
Hıristiyanlar’ı dost edinmeyin, 
(çünkü) onlar birbirlerinin dostları-
dır. Şüphesiz aranızdan onları dost 
edinen, onlardan olacaktır. Allah, 
zalimlere asla başarı yolunu gös-
termez.1 

 

53. Kalplerinde hastalık olanların, 
“Başımıza bir felaketin gelmesin-
den korkarız,” deyip o (kâfirlerin) 
tarafına koşarak gittiklerini göre-
ceksin. Allah’ın size bir zafer ihsan 
etmesi veya Katından başka bir 
emir çıkarması çok yakındır. Böy-
lece onlar, kalplerinde gizledikle-
rinden dolayı pişman olurlar. 

 

54. İnananlar, “Sizinle hep berabe-
riz diye Allah’a pek sağlam yemin-
ler edenler, bunlar mı?” diyecekler. 
Bunların bütün yaptıkları boşa gitti 
ve hüsrana uğrayanlardan oldular. 

 

                                                         
1 Ayet-i kerimede geçen “Yahudiler ile Hıristiyanlar’ı dost edinmeyin,” ifadesi, Yahudi 
ve Hıristiyanlar’ın tümü ile dost kurulmaması anlamında kesinlikle değildir. Daha sonra 
Mümtehine sûresi dokuzuncu ayetinde de yer aldığı üzere, “Allah, din uğruna sizinle 
savaşmayanlara ve sizi evlerinizden çıkarmamış olanlara iyilikte bulunmaktan ve ada-
letli davranmaktan, sizi alıkoymaz,” diye buyrulmuştur. Onun için Müslümanlar ile 
savaşmayan ve onlar aleyhinde düzenler kurmayanların dost edinilmesi ile ilgili bir 
yasaklama bulunmamaktadır. 
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55. Ey inananlar! Aranızdan kim 
dininden dönerse, pek yakında Al-
lah, onun yerine, sevdiği ve Kendi-
sini (de) seven başka bir kavimi 
getirecektir. O, onları sever, onlar 
(da) O’nu sevecekler. Müminlere 
karşı yumuşak, kâfirlere karşı sert 
olacaklar. Allah yolunda cihat ede-
cekler, ayıplayanların ayıplamasın-
dan korkmayacaklar. Bu Allah’ın 
bir lütfudur, onu dilediğine ihsan 
eder. Allah genişlik veren ve çok 
iyi bilendir.1  

56. Sizin dostunuz yalnız Allah, 
O’nun Peygamberi ve (Allah’a) 
boyun eğerek namaz kılan, zekât 
veren müminlerdir. 

 

57. Kim Allah ile Peygamberi’ni ve 
müminleri kendine dost edinirse, 
(bilsin ki) Allah’ın cemaati, şüphe-
siz üstün gelecektir.  

B.9  

58. Ey inananlar! Sizden önce ken-
dilerine Kitap verilenler arasından, 
dininizle alay eden ve eğlence yeri-
ne koyanlar ile (diğer) kâfirleri, 
kendinize dost edinmeyin. Eğer 
(gerçek) müminseniz, Allah’ın 
takvasını benimseyin. 

 

                                                         
1 Bu ayet-i kerimede, dinden dönenin cezasının öldürülmek olduğu inancı reddedilmiştir. Bu 
inancın aksine, aranızdan birisi dininden dönecek olursa, Allah (c.c.) onun yerine, size büyük bir 
topluluk ihsan edecek, denilmektedir. Onların inananlara karşı çok yumuşak, kâfirlere karşı ise 
çok sert olacakları, Allah (c.c.) tarafından müjdelenmiştir. 
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59. (İnsanları) namaza çağırdığı-
nızda, onunla alay edip eğlenirler. 
Bu, onların akıl etmemelerindendir. 

 

60. Sen onlara de ki: “Ey Ehl-i 
Kitap! Allah’a, bize indirilene ve 
daha önce indirilene inanmamızdan 
dolayı mı bizi ayıplıyorsunuz? Bu 
çoğunuzun isyankâr olmasından-
dır.”  
61. Sen (onlara) de ki: “Allah Ka-
tında (sizin de beğenmediğiniz 
kimsenin) elde ettiği karşılıktan 
daha (da) beter bir karşılığı (olan-
lardan,) size haber vereyim mi?” 
Onlar,  Allah’ın lanet ettiği,  gazaba 
uğrattığı, bazılarını maymun, do-
muz ve şeytana tapanlar haline 
getirdiği kimselerdir. En aşağılık 
olanlar ve doğru yoldan en fazla 
sapmışlar (da,) bunlardır.  

62. Onlar size geldiklerinde, “İnan-
dık” derler. Hâlbuki (aranıza) kâfir-
likle girdiler ve aynısı ile (de) çıktı-
lar. Allah, gizlediklerini (herkesten) 
iyi bilir. 

 

63. Onlardan çoğunun günaha, 
tecavüze ve haram yemeye koştu-
ğunu görürsün. Şüphesiz yaptıkları 
çok kötüdür. 

 
64. Arif kimseler ve bilginler, onla-
rı yalan söylemek ve haram yemek-
ten neden alıkoymazlar? Yaptıkları 
şüphesiz çok kötüdür. 
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65. Yahudiler, “Allah’ın eli bağlı-
dır,” dediler. Dediklerinden dolayı 
onların elleri bağlandı ve lanete 
uğradılar. Hayır, O’nun elleri açık-
tır. O, dilediği gibi harcar. Rabbin 
tarafından sana indirilen, onların 
çoğunun taşkınlıklarını ve kâfirlik-
lerini daha (da) arttıracaktır. Arala-
rına Kıyamet gününe kadar düş-
manlık ve kin saldık. Onlar, ne 
zaman savaş ateşini alevlendirdiy-
seler, Allah onu söndürmüştür. 
Yeryüzünde kargaşalık çıkarmaya 
uğraşıp dururlar. Allah fesatçıları 
sevmez. 

 

66. Eğer Ehl-i Kitap inanıp, (Al-
lah’ın) takvasını benimsemiş olsay-
dı, Biz mutlaka onların kötülükleri-
ni yok eder, şüphesiz kendilerini 
bol nimetli bahçelere koyardık. 

 

67. Eğer onlar Tevrat, İncil ve Rab-
leri tarafından kendilerine indirileni 
yerine getirmiş olsalardı, elbette 
üstlerinden ve ayaklarının altından 
yerlerdi. Aralarında orta yolda bir 
topluluk (da) var. Ancak araların-
dan çoğunun yaptıkları, pek kötü-
dür. 
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B.10  

68. Ey Peygamber! Sana Rabbin ta-
rafından indirilen (kelâmı, herkese) 
ilet. Eğer (bunu) yapmazsan, O’nun 
mesajını hiç iletmemiş olursun. 
Allah, seni insanların (saldırıların-
dan) korur. Şüphesiz Allah, kâfirle-
re (başarı) yolunu göstermez. 

 

69. De ki, “Ey Ehl-i Kitap! Tevrat, 
İncil ve Rabbiniz tarafından size 
indirileni yerine getirmedikçe, (iyi) 
bir dayanağa sahip değilsiniz.” 
Rabbin tarafından sana indirilen, 
şüphesiz onların çoğunun taşkınlık 
ve kâfirliğini arttıracaktır. O halde 
sen, kâfirler topluluğu için üzülme. 

 

70. Şüphesiz inananlar, Yahudiler, 
Sâbîler1 ve Hıristiyanlar’dan, Al-
lah’a ve ahiret gününe inanana (ve 
yerli yerinde) iyi işler yapanlara, ne 
(geleceğin) korkusu, ne (de geçmi-
şin) üzüntüsü olacak.2 

 

                                                         
1 “Sâbîler”  Hz. İbrahim’in (a.s.) yaşadığı yer olan “Ur” dan Filistin’e giden yol üzerinde bulunan 
“Harran” da yaşayan “Âd” kavmindendirler. Aslen “Ad” milleti, Seba bölgesinde (Yemen’de) 
yaşamaktaydılar. Daha sonraları onlar Filistin üzerinden geçerek Harran’a ulaşıp, en sonunda da 
Irak’a yerleşmişlerdir. Bunlar Hz. İbrahim’in (a.s.) nesli olan Araplar’ın örf ve adetlerini benim-
semişlerdi ve peygamberlere de saygı gösterirlerdi. Onun için, genellikle Ehl-i Kitap’tan sayılır-
lardı. Şüphe yoktur ki “Sâbî” kelimesi Arapça’da “Sad” ile, “Seba” ise “Sîn” ile yazılır. Ancak 
zamanla “Sîn” harfi “Sad” harfi ile yer değiştirmiştir. 
2 Bu ayet-i kerimede korku ve üzüntünün olmayışının, imanın belirtisi olduğu beyan edilmiştir. 
Bundan anlaşıldığına göre, ister Yahudi, ister Hıristiyan ya da isterse Sâbi olsun, hiçbir kimsenin 
inananlardan olduğu konusundaki iddiası, kendi zatında kabul edilmeye lâyık değildir. Yüce 
Allah (c.c.) Katında inananlardan sayılacak olanlar, gelecek hakkında bir korkuya kapılmazlar, 
geçmişte yaptıkları hatalar için ise bir üzüntü duymazlar. 
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71. Şüphesiz Biz, İsrâiloğul-
ların’dan sağlam bir söz aldık ve 
onlara birçok peygamber gönder-
dik. Ne zaman bir peygamber hoş-
larına gitmeyen bir talimatla gel-
diyse, bazılarını yalanladılar, bazı-
larını (ise) öldürmeye kalkıştılar. 

 

72. Herhangi bir fitnenin baş gös-
termeyeceğini sanarak, kör ve sağır 
kesildiler. Sonra Allah, (tevbelerini 
kabul ederek,) sonsuz lütfuyla ken-
dilerine yöneldi. Ancak yine (de,) 
onların çoğu kör ve sağır kaldılar. 
Allah, bütün yaptıklarını görendir. 

 

73. Allah, kesinlikle Meryemoğlu 
Mesih’dir diyenler, şüphesiz kâfir 
oldular. (Hâlbuki) Mesih, “Ey 
İsrâiloğulları! Benim ve sizin Rab-
biniz olan Allah’a ibadet edin,” 
demişti. Sözün doğrusu, kim Al-
lah’a ortak koşarsa, (bilin ki) Allah, 
ona Cenneti haram kılmıştır. Kala-
cağı yer Cehennem (ateşidir.) Za-
limlerin yardımcıları da (hiç) olma-
yacaktır. 

 

74. “Allah mutlaka üçten biridir,” 
diyenler, hiç şüphesiz kâfir oldular. 
Oysa ibadete lâyık olandan başka 
bir İlâh yoktur. Söylediklerinden 
vazgeçmezlerse, onlardan kâfirlik 
edenlere mutlaka acı azap ulaşacak-
tır. 
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75. Acaba onlar Allah’a eğilip, 
Kendisinden (günahlarının) bağış-
lanmasını dilemezler mi? Oysa 
Allah, çok bağışlayan ve çok rah-
met edendir. 

 

76. Meryemoğlu Mesih sadece bir 
peygamberdir. Ondan önce gelen 
bütün peygamberler vefat etmişler-
dir.1 Onun annesi dosdoğru bir kim-
seydi. Her ikisi (de) yemek yerler-
di.2 Bak onlara delillerimizi nasıl 
açıklarız. Bir (de) bak, görüşleri ne 
çabuk değiştirilir. 

 

77. Sen onlara, “Allah’ı bırakıp, 
size ne zararı, ne (de) faydası doku-
nacak olanlara mı tapıyorsunuz?” 
de. Oysa en iyi işiten ve en iyi bi-
len, ancak Allah’tır. 

 

                                                         
1 Bu ayet-i kerimede Hz. İsa’nın (a.s.) kesinlikle vefat ettiği anlaşılmaktadır. Öncelikle “Li-

san-ül Arab” sözlüğünde “ ” denmiştir. Yani, bir insan için bu kelime kullanı-
lırsa onun vefat ettiği anlaşılmalıdır. Ayet-i kerimede geçen “ ” kelimesi, Al-i İmrân 
suresinde de geçmektedir. İlgili ayet şöyledir, “ ” (3: 
145). Yani, “Muhammed ancak bir peygamberdir, ondan önce gelen bütün peygamberler 
ölüp gittiler.” Hz. İsa (a.s.) da Hz . Resûlûllah’dan (s.a.v.) önce geçmiş bir peygamber oldu-
ğuna göre, onun da vefat etmiş olduğu açıkça anlaşılmalıdır. 

Diğer taraftan ayette, Hz. İsa (a.s.) ve annesinin yaşıyorlarken, her insan gibi yemek yedikle-
rinden bahsedilmektedir. Anlaşılacağı gibi yemek yemek bir yaşam belirtisidir. Ancak her 
ikisinin de bu dünyada olmadıkları için, artık yemek yemedikleri kesindir. Hz. İsa’nın (a.s.) 
annesi vefat etmiştir ve doğal olarak artık yemek de yememektedir. Bu durum Hz. İsa (a.s.) 
için de geçerlidir ve kendisi de yemek yememektedir, dolayısıyla onun da  annesi gibi vefat 
etmiş olduğunu kabul etmemiz lazımdır. Aksi takdirde her ikisinin de gökte maddi vücutla-
rıyla bulunduğunu farz etmemiz gerekecektir ki, bu da Hz. İsa’nın (a.s.) annesinin vefatını 
kabul etmemizden dolayı mümkün değildir. 
2 İsa Mesih’in (a.s.) yemek yediği İncil’de açıkça bildirilmiştir. “Akşam olunca, İsa 
Onikilerle geldi. Ve sofrada oturup yerlerken dedi: Doğrusu size derim: Benimle beraber 
yemekte olan sizlerden biri beni ele verecektir.” (Markos; 14: 17-18) 
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78. De ki: “Ey Ehl-i Kitap! Dininiz 
hakkında haksız yere aşırılık etme-
yin. Daha önce kendileri (de) yol-
dan çıkmış, birçoklarını (da) yoldan 
çıkarmış ve doğru yoldan iyice 
sapmış olanların heveslerine uyma-
yın.” 

 

B.11  

79. İsrâiloğulların’dan kâfir olanlar, 
Davud ve Meryemoğlu İsa’nın 
diliyle lanetlenmişlerdi. Bu (da) 
isyan ettiklerinden ve haddi aştıkla-
rından dolayı idi. 

 

80. Yaptıkları kötülükten, birbirle-
rini alıkoymazlardı. Yaptıkları (da) 
çok kötüydü. 

 

81. Onlardan çoğunun, kâfir olanla-
rı dost edindiklerini görürsün. Ne-
fislerinin, kendileri için öne sürdük-
leri (de,) çok kötüdür. Yani, Allah 
onlara kızmıştır ve onlar azap için-
de uzun süre kalacaklardır. 

 

82. Eğer onlar Allah’a, bu Peygam-
ber’e ve ona indirilene inanmış 
olsalardı, kendilerine onları dost 
edinmezlerdi. Ancak onlardan ço-
ğu, itaatsiz kimselerdir. 
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83. İnsanlar arasından inananlara en 
şiddetli düşmanlık gösterenlerin, 
Yahudiler ile Allah’a eş koşanlar 
olduklarını göreceksin. Müminlere 
sevgi bakımından en yakın olanla-
rın (da,) “Biz Hıristiyanız,” diyen-
ler olduklarını bulacaksın. Çünkü 
aralarında bilginler ve keşişler var-
dır ve onlar (da) hiç kibirlenmezler. 

 
Cüz: 7  

84. Bu Peygamber’e indirilen (İlâhî 
kelâmı) dinledikleri zaman, hakkı 
tanıdıkları için gözlerinden yaşlar 
aktığını görürsün. “Ey Rabbimiz! 
Biz inandık, onun için bizi (de) 
şahitlik edenlerle beraber yaz,” der-
ler. 

 

85. “Allah’a ve bize gelen doğrulu-
ğa neden inanmayalım ki? Oysa 
Rabbimizin, bizi iyi insanlara kat-
masını arzu ediyoruz” derler. 

 

86. Allah (da) onlara bu sözlerine 
karşılık olarak, içinden ırmaklar 
akan bahçeler ihsan edecektir. Ora-
da ebedi olarak kalacaklar. İyi 
amellerde bulunanların mükâfatı 
(da,) işte budur.  

87. İnkâr edip ayetlerimizi yalanla-
yanlarsa, Cehennemlik olanlar (da,) 
işte onlardır. 
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B.12  

88. Ey inananlar! Allah’ın size 
helâl kıldığı temiz şeyleri, haram 
kılmayın. (Allah’ın belirttiği) sınır-
ları aşmayın. Şüphesiz Allah, haddi 
aşanları sevmez. 

 
89. Allah’ın size rızık olarak verdi-
ği şeyler arasından, helâl ve temiz 
olanları yiyin. İnandığınız Allah’ın 
takvasını benimseyin.  

90. Allah boş yere ettiğiniz yemin-
lerden dolayı sizi yakalamayacaktır. 
Ancak bilerek ettiğiniz yeminlerle 
bağlandığınız vaatlerinizi (tutmaz-
sanız,) sizi yakalayacaktır. Onun 
kefareti, ailenize yedirdiğinizin 
ortalamasından, on yoksula yemek 
yedirmek yahut onları giydirmek 
veya bir köle azat etmektir. (Bunu 
da) bulamayan, üç gün oruç tutma-
lıdır. Yemin edip (onu bozarsanız,) 
kefareti budur. (Onun için) yemin-
lerinizi koruyun. Şükredesiniz diye 
Allah, ayetlerini size böylece açık-
lar. 

 
91. Ey inananlar! İçki, kumar, put-
lara tapmak ve fal oklarıyla şans 
denemek birer pislik olup, şeytan 
işinden başka bir şey değildirler. 
Onun için başarıya ulaşasınız diye, 
(her birinden) kaçının. 
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92. Şüphesiz şeytan, içki ve kumar 
yoluyla aranıza düşmanlık ve kin 
sokmak, sizi Allah’ı anmak ve na-
mazdan alıkoymak ister. Siz vazge-
çenlerden olur musunuz? 

 

93. Allah’a itaat edin ve bu Pey-
gamber’e (de) itaat edin ve (günah-
lardan sakınmak için) tetikte olun. 
(Bu uyarıdan sonra) yine (de) yüz 
çevirirseniz, bilin ki Peygamberi-
miz’in üzerine düşen, yalnız açıkça 
ulaştırmaktır. 

 

94. İnanıp, iyi amellerde bulunanla-
ra, takvayı benimserlerse ve iman-
larında daha (da) ileriye giderlerse 
ve (yine) iyi amellerde bulunurlar-
sa, (böylece gene) Allah’ın takvası-
nı benimseyip imanlarını (daha da) 
arttırırlarsa, yine Allah’ın takvasını 
benimseyerek iyi ameller yaparlar-
sa, yedikleri (yemekler) için hiçbir 
günah olmayacaktır. Allah iyilik 
edenleri sever. 

 

B.13  

95. Ey inananlar! Kendisinden giz-
lice korkanları ortaya çıkartmak 
için ellerinizin ve mızraklarınızın 
ulaşabileceği bir çeşit av ile Allah, 
sizleri mutlaka deneyecektir. Bun-
dan sonra kim haddi aşarsa, ona acı 
bir azap vardır. 
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96. Ey inananlar! Siz ihram halin-
deyken avı öldürmeyin. Aranızdan 
avı kasten öldürenin cezası (da,) 
öldürdüğü hayvana denk bir hayva-
nı, karşılık olarak vermektir. Buna 
(da) aranızdan iki adil kimse hüküm 
verecektir. (Bu hayvanın,) kurban 
olarak Kâbe’ye ulaştırılması şarttır. 
(Buna gücü yetmiyorsa,) kefareti 
birkaç yoksula yemek yedirmek 
yahut ona denk olarak oruç tutmak-
tır. (Böylelikle suçlu,) yaptığının 
cezasını tadar. Ancak Allah, geçmiş 
olanı affetmiştir. Kim tekrarlarsa, 
Allah ondan öç alacaktır. Allah, her 
şeyden üstündür, (kötülüklerin) 
öcünü alandır.  

97. Denizden avlanmanız ve onu 
yemeniz size helâl kılınmıştır. (Bu 
da, sizin ve yolcuların yararı için-
dir. İhramda kaldığınız müddetçe, 
kara avı size haram kılınmıştır. 
Toplanıp huzuruna götürüleceğiniz 
Allah’ın takvasını benimseyin. 

 

98. Allah, koruma altındaki Kâ-
be’yi, insanlara (dini ve ekonomik) 
bir kalkınma vesilesi kılmıştır. 
(Aynı şekilde)  hürmetli ayı, kur-
banlıkları ve kurbanlığın alâmeti 
olarak gerdanlık takılan (hayvanları 
da kalkınma vesilesi yapmıştır.) Bu, 
Allah’ın göklerde ve yerde ne var-
sa, (hepsini) bildiğini ve O’nun her 
şeye vâkıf olduğunu, bilmeniz için-
dir.  

99. Biliniz ki Allah, (hem) cezalan-
dırmakta (çok) şiddetlidir, (hem de) 
çok bağışlayan ve çok rahmet 
edendir.  
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100. Peygamber’in görevi, yalnızca 
(kelâmı) ulaştırmaktır. Allah, açık-
ladığınızı (da,) gizlediğinizi (de) 
gayet iyi bilir.  

101. De ki: “Kötünün çokluğu ho-
şuna gitse (de,) kötü ile iyi bir ola-
maz. Ey akıl sahipleri! Başarıya 
ulaşmanız için, Allah’ın takvasını 
benimseyiniz.” 

 
102. Ey inananlar! Açıklandığında 
sizi sıkıntıya sokacak konularda, 
soru sormayınız. Kur’an indirilir-
ken onlar hakkında sorarsanız, size 
açıklanacaktır. Allah (bilerek) onla-
rı anlatmaktan uzak durmuştur. 
Allah, çok bağışlayan ve Halîmdir. 

 
B. 14  

103. Sizden önce (de) bir kavim, bu 
(hususlar) hakkında sormuştu. An-
cak daha sonraları (aldıkları ceva-
ba) inanmaz oldular.  

104. Allah, (hayvanlardan) Bahire, 
Sâibe, Vasîle ve Hâm1 (diye bir şey 
yapılmasını) emretmemiştir. Ancak, 
kâfirlik edenler yalan söyleyip, 
Allah’a iftira ederler. Onların çoğu 
da akıl etmezler. 

 
                                                         
1 Bahire: Kulaklarına çentik atılmış dişi deveye denir. Cahiliye devrinde Araplar, on kere yavru 
vermiş dişi devenin kulaklarını yarıp serbest bırakırlardı. Hiç kimse ona binmez, yük yüklemezdi. 
(Müfredat) 
Sâibe: Otlaklarda serbest bırakılan dişi deveye denir. Bu da cahiliye devrine ait bir adetti. Eskiden 
Araplar, beş kere yavru vermiş bir dişi deveyi serbest bırakırlardı. Sulaklar ile tarlalara girmekten 
onu alıkoymazlardı. 
Vasile: Bu da cahiliye dönemine ait başka bir adetti. Bir keçi, dişi ve erkek olarak ikiz doğurdu-
ğunda, Araplar o ikizleri birbirinden ayırıp kesmezlerdi ki, biri diğerinin ölümünü görüp acı 
çekmesin. 
Hâm: Dölünden on yavru doğmuş erkek hayvana denilirdi. Araplar onu da hiçbir yerde çalıştır-
mayıp serbest bırakırlardı. 
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105. Onlara, “Allahın indirdiği (ke-
lâma) ve Peygamberi’ne gelin,” 
denildiği zaman, “Atalarımızı ne 
üzerinde bulduysak, o bize yeterli-
dir,” derler. Ya ataları bir şey bil-
miyor ve doğru yolu bulamıyorduy-
salar? (Yine de inanmamakta inat 
mı edecekler?)  

106. Ey inananlar! Nefislerinizin 
sorumluluğu size aittir. Siz doğru 
yolda oldukça, sapmış olan kimse 
size bir zarar veremez. Dönüşünüz, 
yalnızca Allah’a olacaktır. O, yap-
tıklarınızı size bildirecektir. 

 

107. Ey inananlar! Birinize ölüm 
yaklaştığı zaman vasiyet edeceği-
nizde, aranızdan iki adaletli erkek 
şahit (tayin edilmelidir.) Eğer yol-
culuk etmekteyken ölüm musibeti 
başınıza gelirse, (kendi aranızdan 
şahit de bulamazsanız,) sizden ol-
mayan iki (şahit de olabilir.) Bir 
namazdan sonra, bunların ikisini 
alıkoyun. Şüphelendiğiniz takdirde, 
“(Hakkında şahadet ettiğimiz kim-
se) akrabamız (bile) olsa, şahadette 
hiçbir karşılık almayacağız. Al-
lah’ın (emrettiği) şahadeti asla giz-
lemeyeceğiz. Yoksa gü-
nahkârlardan oluruz,” diye Allah’a 
yemin etsinler. 
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108. Eğer sonradan bunların bir gü-
nah işledikleri anlaşılırsa, onların 
yerine, öncekilerin haklarını yedik-
leri (mirasçılardan) iki kişi, şahit 
olarak getirilsin. Onlar (da,) “Bizim 
şahadetimiz, önceki ikisinin şaha-
detinden daha doğrudur, biz (şahit-
liğimizde) asla haddi aşmadık. Eğer 
böyle yapmışsak, şüphesiz zalim-
lerden olacağız,” diye Allah’a ye-
min etsinler.  

109. Bu yöntem (önceki şahitlerin) 
şahitliklerini hakkıyla yapmalarını 
veya yeminlerinden sonra başka 
yeminlerin (de) onlarınkini redde-
debileceğinden korkmalarını daha 
iyi temin eder. Allah’ın takvasını 
benimseyin. Onun emirlerine kulak 
verin. (Ve bilin ki) Allah, başkaldı-
ranlara doğru yol göstermez.  

B.15  

110. Allah, bütün peygamberleri 
toplayacağı günde, “Size ne cevap 
verildi?” diye soracak. Onlar (da,) 
“Biz, (gerçek) bilgiye sahip değiliz. 
Şüphesiz bütün gaybları bilen, yal-
nız Sensin,” diyecekler.1  

                                                         
1 Yüce Allah’ın (c.c.) peygamberlere soru sorması Kendi bilgisini artırmak için değildir. 
Aksine onun gayesi peygamberlerin  kâfirler aleyhinde şahitlik etmelerini sağlamaktır. 
Aynı gerçek daha önce Nisa Sûresi 42. Ayette de beyan edilmiştir. 
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111. Allah o zaman şöyle dedi: “Ey 
Meryemoğlu İsa! Senin ve annenin 
üzerine olan nimetimi hatırla. Hani 
Ruh-ül Kudüs ile seni destekledim, 
beşikte   (yani çocukluğunda) ve 
orta yaşlarında iken (maneviyattan) 
söz ederdin. Hani sana Kitab’ı, 
hikmeti, Tevrat ile İncil’i öğrettim. 
Sen benim emrimle toprak (tabiatlı 
kimseleri,) kuşların (yavrularını) 
yetiştirdiği gibi yetiştirirdin. Onlara 
üflerdin, onlar (da) emrimle (uçma 
yeteneğine sahip, manevi) kuşlar 
olurlardı. Benim emrimle doğuştan 
kör olanları ve cüzzamlıları iyileşti-
rirdin. Benim emrimle (manevi) 
ölüleri (hayata) çıkarırdın.1 Hani 
(seni öldürmek isteyen) 
İsrâiloğulları’nı, senden alıkoyduy-
dum. Sen onlara apaçık delillerle 
geldiğinde, aralarından kâfirlik 
edenler, “Bunlar ancak apaçık bir 
aldatmacadır,” dediler. 

 

112. Hani Ben Havarilere, “Bana ve 
Benim Peygamberim’e inanın,” 
diye vahyetmiştim.2 Onlar (da,) 
“İnandık ve itaat edenlere (katıldı-
ğımıza) şahit ol!” dediler. 

 

                                                         
1 Bkz. dipnot 3:50. 
2 Bazı kimseler vahiy sadece peygamberlere gelir derlerse de, buradan da anlaşılacağı üzere bu 
yanlıştır. Yüce Allah (c.c.) Musa’nın (a.s.) annesine de, İsa’nın (a.s.) annesine de vahyetmiştir. 
(Bkz: 20:39, 28:8) Meryem sûresini okuduğumuz zaman Yüce Allah’ın (c.c.), Hz Meryem ile 
konuştuğu da anlaşılmaktadır. Bu ayetten de anlaşıldığı gibi Allah (c.c.), İsa'nın (a.s.) Havarile-
ri’ne de vahyetmiştir. Onların hiçbiri peygamber değildi. Peygamberimiz’den (s.a.v.) sonra şeriat 
ahkâmını taşıyan vahiy elbette son bulmuştur. Bunun dışında her türlü vahiy ise, Kıyamet’e kadar 
devam edecektir. Allah’ın hükümlerini içten ve tam manasıyla yerine getiren kimselere, bu nimet 
Kıyamet’e kadar verilecektir. Vahiy son bulmuştur diyenlerin, Yüce Allah (c.c.) İsrâiloğulları’nın 
kadınlarına dahi vahyetmiştir, ancak en Yüce Peygamberi’nin ricâline (ileri gelenlerine) bile 
vahiy etmeyecektir, demeleri son derece üzüntü vericidir. 
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113. Hani Havariler, “Ey 
Meryemoğlu İsa! Rabbin bize gök-
ten1 (yemekler dolusu) bir sofra 
indirebilir mi?” dediklerinde, o (da) 
onlara, “Eğer gerçek müminseniz, 
Allah’ın takvasını benimseyin,” 
dedi. 

 

114. Onlar dediler ki: “Biz o (sof-
radan) yemeyi, gönüllerimizin (de 
Allah’ın kadir olduğuna inanmak 
konusunda) rahat etmesini, senin 
bize doğru söylediğini bilmeyi ve 
onun hakkında şahitlik edenlerden 
olmayı, arzu ederiz.” 

 

115. Meryemoğlu İsa, “Ey Rabbi-
miz olan Allah! Bize gökten (ye-
mekler dolusu) bir sofra indir. Biz-
ler için ve bizden sonrakiler için bir 
bayram olsun. Senin tarafından bir 
mucize olsun. Bize rızık ihsan et. 
Sen rızık verenlerin en hayırlısısın,” 
dedi.  

116. Allah buyurdu ki: “Ben size 
(böyle bir sofrayı) mutlaka indire-
ceğim. Ancak bundan sonra aranız-
dan kim nankörlük ederse, bütün 
âlemlerde kimseye vermediğim 
azabı, ona veririm.”  

                                                         
1 Ayet-i kerimede yer alan “gökten inmek” ifadesi,  fazla sıkıntı çekmeden, kesin ve 
sürekli olarak nimet istendiğine işaret etmektedir. 



Cüz: 7 
 

MÂİDE SÛRESİ Sûre: 5      

  207 

B.16  

117. Hani Allah, “Ey Meryemoğlu 
İsa! Sen insanlara, Allah’tan başka 
beni ve annemi (de) iki ilâh olarak 
tanıyın dedin mi?” diye sorduğun-
da, o dedi ki: “Sen her türlü eksik-
likten uzaksın. Hakkım olmayan 
şeyi söylemek bana yakışmazdı. 
Eğer onu söylemişsem, şüphesiz 
Sen onu bilirsin. Sen nefsimdekini 
bilirsin, ama ben Senin nefsindekini 
bilmem. Şüphesiz her türlü gaybı 
en iyi bilen, yalnız Sensin.” 

 

118. “Ben onlara, ancak bana em-
rettiğini söyledim. Yani, Rabbim ve 
Rabbiniz olan Allah’a ibadet edin, 
dedim. Ben aralarında bulunduğum 
müddetçe, onlara gözeticiydim. 
Ancak Sen canımı aldıktan sonra, 
onları gözeten bizzat Sendin. Sen, 
her şeyi gözetensin.1” 

 

                                                         
1 Bu ayet-i kerimede Hz. İsa’nın (a.s.) vefatından bahsedilmiştir. Burada “teveffi” kelimesi geçer. 
Bunun manası ruhun kabzedilmesidir. Arapça dilbilgisi kurallarına göre “Allah” özne olup “in-
san” nesne ise “teveffi” kelimesinin, ruhun kabzedilmesi yani ölümden başka bir manası kesinlik-
le yoktur ve bu ayette de bu kural geçerlidir. Adı geçen ayette Hz. İsa’nın (a.s.) insanlar arasında 
bulunduğu ve bulunmadığı iki dönemden bahsedilmiştir. Bu her iki dönemin ayırım noktası 
“teveffi”  kelimesi ile açıklanmıştır. Başka bir ifadeyle Hz. İsa’nın (a.s.) dünyadan ayrılması 
ancak “teveffi”  ile, yani ölümle olmuştur. Bazı kimseler “teveffi”  kelimesinin bir manasının da 
“uyumak” olduğunu söylerler. Bu mecazi bir manadır. Kuran-ı Kerim’de bu kelimenin yanında 
eğer “uyku” ve “gece” kelimesi geçerse, ancak o zaman uyumak manasında kullanılır. Yoksa 
bunun esas ve tek manası, ruhun Yüce Allah (c.c.) tarafından kabzedilmesi, yani insanın ölümü-
dür. 
Bu ayetten anlaşıldığına göre Hz. İsa (a.s.) dünyada yaşıyor iken İsrâiloğulları’nın arasında şirk 
(Allah’a (c.c.) ortak koşmak gibi üç ilâh inancı – Teslis –) yayılmamıştı. Bu inanç daha sonra 
yayılmıştır ve Hz. İsa’nın (a.s.) bundan haberi yoktur. Eğer Hz. İsa (a.s.) tekrar bu dünyaya gele-
cekse ve Hıristiyanlar’ın üç tanrı (Teslis) inancına kapıldıklarını görürse, o halde Kıyamet günün-
de ayet-i kerimede ileri sürülen cevabı da vermesi mümkün değildir. 
(Türk Diyanet Vakfı ve sayıları her geçen gün artmakta olan birçok ilim sahiplerinin Kur-an 
meallerinde Hz. İsa’nın (a.s.) vefat ettiği açıkça yer almaktadır.)  
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119. “Onlara azap edersen, şüphe-
siz onlar Senin kullarındır. Eğer 
onları bağışlarsan, şüphesiz ancak 
Sen, her şeyden üstünsün, hikmet 
sahibisin.” 

 

120. Allah, “Bu, doğru olanların 
doğruluğunun, kendilerine yarar 
vereceği bir gündür. Onlar için, 
içinden ırmaklar akan bahçeler var. 
Orada ebediyen kalacaklar. Allah 
onlardan razı oldu, onlar (da) 
O’ndan razı oldular. İşte bu, büyük 
bir başarıdır.” dedi. 

 

121. Gökler ile yerin ve içinde bu-
lunanların hükümranlığı, Al-
lah’ındır. O her şeye hakkıyla ka-
dirdir.  
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Sûre: 6 

EN’ÂM SÛRESİ 
 ( Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 7 

Bu sûre de Mekke döneminde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yüz 
altmış altı ayettir. 

Geçen sûrenin son ayetinde, bütün âlemler ile içindekilerin sahibinin, 
Allah (c.c.) olduğu beyan edilmişti. Bu sûrenin başında ise, bu daha açık olarak 
ve de daha büyük bir şanla bildirilmiştir ve her türlü hamdın, ancak gökleri ve 
yeri ilk yaratan Allah’a mahsus olduğu anlatılmıştır. Diğer taraftan, sırlarına 
vakıf olmak konusunda birçok karanlık noktalar bulunduğu için, Allah (c.c.) 
insanoğluna akıl ve feraset nuru bahşetmiştir. Bu akıl nuru vasıtasıyla, o karan-
lıklar ortadan kalkmaya devam edecektir. Günümüzün bilgi dünyası, yeryüzü ve 
göklerin yaradılışı ile ilgili birçok bilinmeyen üzerindeki perdeyi aralamıştır. 
Böylece insanoğlu, yer ile göklerin gizemi ve içindekiler hakkında gitgide daha 
fazla bilgiye sahip olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, her karanlık aydınlanmakta-
dır. Bu sûrenin başında, göklerin karanlıklarının nasıl yok edildiği açıklandığı 
gibi, kara ile denizin karanlıklarının da aynı şekilde, nura dönüştürüldüğü dile 
getirilmiştir. İnsanların iç karanlıklarından ve gökten inen azaplardan da bu 
sûrede bahsedilmiştir. 

Bu sûrenin yetmiş altıncı ayetinde zikredildiği üzere Yüce Allah (c.c.), 
Hz. İbrahim (a.s.) gibi kullarına yeryüzü ve gökyüzünün melekûtlarını gösterir 
ve onların üzerine de nur yağdırır. Diğer yandan, yeryüzü ve göklerin karanlık-
larını ortadan kaldırmaya çalışan bilim adamlarına da, araştırmalarının sonucu 
olarak bu karanlıklara son verme fırsatı bahşedilir. 

Peygamberler ve onlara İlâhi Kitaplar ile hidayet nurunun nazil edilişi 
de, bu sûrede açıklanmıştır. Tohumlar ve çekirdeklerin yarılması ile oradaki 
karanlıkların ortadan kaldırılışı ve hayat veren fidanların onlardan yetiştiği de, 
burada beyan edilmiştir. Aynı şekilde kara ile deniz karanlıklarını yok edip, 
yolculara yol gösteren yıldızlardan da, yine bu sûrede bahsedilmiştir. 

Yeşillikten tomurcuk çıkması ve sonra da çeşitli meyvelerin yetişme-
sinden, doksan altıncı ayet ve sonrasında bahsedilmiştir. Bu meyveler nasıl ol-
gunlaşır? Yüce Allah’ın (c.c.) ayetlerine inananlar araştırdıklarında, bunda bir-
çok mucizeler bulunduğunu görecekler, denmiştir. 

Sebzeler (yeşil yapraklı bitkiler,) “klorofil” neticesinde yaşam bulmak-
tadırlar. İlim adamları, bu maddede hiçbir evrim safhası tespit edememişlerdir. 
Bu da, çok büyük bir mucizedir. Aslında klorofil diğer maddelerden son derece 
karmaşık bir yapıya sahiptir. Yaşamın başlangıcından beri klorofile ihtiyaç du-
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yulmuştur. İnsanın varoluşu da, aslında klorofile bağlı olarak gerçekleşmiştir. 
Klorofilin ateş ile değil, yalnız ışık ile hayat yarattığı, özellikle dikkate değer bir 
durumdur. Işığın, yeryüzü ve gökyüzünde hangi evrelerden geçmiş olduğu ko-
nusunun detayları ise bu sûrenin sonunda yer almaktadır. 

Bu sûrede hayvanlar ile ilgili, müşriklerin yersiz korkuları ve bozuk 
inançlarından da bahsedilmiştir. Bunları da Yüce Allah (c.c.), insan hayatının 
devamının bir vesilesi kılmıştır. Ancak müşrikler, çeşitli gelenekler ileri süre-
rek, söz konusu hayvanlar hakkındaki hikmet dolu talimatları yabana atmışlar-
dır. 

Burada hayvanlarla ilgili olarak helâl ve haram izah edilmiş olmakla 
kalmayıp, ahlâk ile alakalı olarak da her tür helâl ve haram beyan edilmiştir. 
Söz konusu olan yalnızca bedensel gıda ile ilgili helâl ve haram olmayıp, mane-
vi anlamda da helâl ve haram, burada beyan edilmiştir. Anne ve babaya karşı 
ihsan etme talimatı da yine burada verilmiştir. Onların çocukları için ne kadar 
eziyet çektikleri herkesçe bilinen bir gerçektir. 

Bu sûrenin sonunda yer alan bir ayet-i kerimede, Hz. Resûlüllah’ın 
(s.a.v) Rabbine itaat ettiği çok güzel bir şekilde izah edilmiştir. Bunu, burada-
kinden daha güzel bir şekilde anlatmak da mümkün değildir. Bütün dünyanın 
İlâhi Kitapların’da da, bu konuda benzer bir ayet de mevcut değildir. Hz. 
Resûlüllah’a (s.a.v.), benim namazlarım ve bütün fedakârlıklarım hep Allah 
(c.c.) içindir, diye ilan etmesi buyrulmuştur.  Yani, yalnız maddi fedakârlıkları 
değil, onun duyguları, hayatı ve ölümü bile, hâlisen Allah’a (c.c.) adanmıştır. 
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En’âm Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum).  

2. Her türlü hamd, gökleri ve yeri 
yaratan, karanlıklar ile aydınlığı 
meydana getiren Allah’a mahsus-
tur. Buna rağmen kâfirler, Rableri-
ne ortak koşarlar. 

 

3. Sizi yaş topraktan yaratan, ancak 
O’dur. Sonra (size yaşamanız için) 
bir süre tayin etmiştir. (Bundan 
başka) O’nun belirlemiş olduğu (ve 
bilgisine de Kendisi’nin sahip bu-
lunduğu) bir süre daha vardır. Yine 
(de) şüphe edersiniz. 

 

4. Göklerde ve yerde mevcut olan 
Allah, (ancak) O’dur. O, gizledikle-
rinizi (de,) açığa vurduklarınızı (da) 
bilir. O, kazandıklarınızı (da) bilir. 

 

5. Onlar, Rablerinin ayetlerinden 
kendilerine gelen her ayetten mut-
laka yüz çevirirlerdi. 

 

6. Kendilerine en mükemmel hak 
(yani Kur’an) gelince, onu yalanla-
dılar. Bunun sonucu, alay ettikleri-
nin (gerçekleşmesi) hakkında ya-
kında (mutlaka) haber alacaklar. 
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7. Onlar, kendilerinden önce nice 
nesilleri helâk ettiğimizi görmüyor-
lar mı? Yeryüzünde size vermedi-
ğimiz gücü, onlara vermiştik. Onla-
ra bol yağmur yağdıran bulutlar 
gönderdik. Onların (idare ve tasar-
rufları) altında akan ırmaklar var 
ettik. Sonra (da) günahları yü-
zünden, onları helâk ettik. Onların 
ardından (da) başka bir nesli yara-
tıp, yükselttik. 

 

8. Biz sana kâğıda yazılı bir Kitap 
indirseydik, ona (da) elleriyle do-
kunsalardı, yine (de) kâfirler, “Şüp-
hesiz bu, apaçık bir aldatmacadır,” 
derlerdi. 

 

9. Onlar, “Neden ona bir melek 
indirilmedi?” derler. Eğer bir melek 
indirseydik, şüphesiz mesele karara 
bağlanmış olurdu. O zaman kendi-
lerine, hiç süre tanınmazdı. 

 

10. Eğer Biz o (Peygamber’i) me-
leklerden çıkarsaydık, onu (da) 
insan şeklinde çıkarırdık. Şüpheye 
düştükleri konu hakkında, onları 
(yine) şüphede bırakmış olurduk. 

 

11. Senden önceki peygamberlerle 
(de) alay edildi. Neticede alay 
edenleri, yine alay ettikleri (azap, 
gelip) sardı. 
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B.2  

12. De ki: “Yeryüzünde çokça do-
laşın ve yalanlayanların sonunun, 
nasıl kötü olduğunu görün.” 

 

13. Sen (onlara,) “Göklerde ve yer-
de var olanlar kimindir?” diye sor. 
De ki: “Allah’ındır.” (Allah,) rah-
met etmeyi Kendine farz kılmıştır. 
Hakkında hiç şüphe olmayan Kı-
yamet gününe kadar hepinizi, elbet-
te toplamaya devam edecektir. Ne-
fislerini hüsrana uğratanlar (ise,) 
asla inanmayacaklar. 

 

14. Gece ve gündüzde bulunan her 
şey, O’nundur. O, en iyi işitendir ve 
ebedi bilgi sahibidir. 

 

15. De ki: “Gökleri ve yeri ilk ya-
ratmış olan Allah’tan başkasını mı, 
dost edineyim?” Hâlbuki O, (herke-
si) besler, ancak (kimse tarafından) 
beslenmez. Bana, itaat edenlerin 
ilki olmam emrolundu, ancak asla 
Hakka ortak koşanlardan olma, 
(diye de) buyruldu. 

 

16. De ki: “Eğer Rabbime itaatsiz-
lik edersem, büyük günün azabın-
dan mutlaka korkarım.” 

 

17. O gün, (azap) kimden uzaklaştı-
rılırsa, (Allah) ona kesinlikle rah-
met etti, (demektir.) İşte bu, apaçık 
bir başarıdır.  
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18. Allah seni bir kedere uğratacak 
olursa, O’ndan başka (da) kimse 
onu gideremez. Sana bir hayır vere-
cek olursa, O’nun dilediği her şeye 
daima gücü yeter. 

 

19. O, kulları üzerinde galiptir. 
Hikmet sahibidir ve her şeyden 
haberdardır. 

 

20. Sen onlara, “Şahitlik konusunda 
hangisi en yücedir?” diye sor. De 
ki: “Allah! O, benimle sizin aranız-
da şahittir. Bu Kur’an, onunla sizi 
ve ulaşacağı herkesi (gelecek olan 
azaptan) uyarayım diye, bana vahiy 
olundu. Allah’tan başka ilâhlar 
bulunduğuna, siz gerçekten şahitlik 
mi ediyorsunuz?” De ki: “Ben böy-
le bir şahitlikte bulunmam.” (Yine) 
onlara, “O, ancak tek İlâh’tır. O’na 
ortak koştuklarınızla (ise,) kesinlik-
le hiç ilgim yoktur,” de.  

21. Kendilerine Kitap verdiğimiz 
kimseler, oğullarını tanıdıkları gibi 
bu (gerçeği) tanırlar. Ancak kendi-
lerini hüsrana uğratanlar var ya, 
inanmayanlar (da,) işte onlardır. 

 

B.3  

22. Allah’a yalan uydurarak iftira 
eden veya O’nun ayetlerini yalanla-
yandan, daha zalim kim olabilir? 
Şüphesiz zalimler başarıya hiç 
ulaşmazlar. 
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23. Hepsini toplayacağımız günü 
(düşünün.) Bize ortak koşmuş olan-
lara diyeceğiz ki: “(Allah’ın) ortak-
ları diye zannettikleriniz nerede?” 

 

24. O zaman, (uydurdukları) fitne 
baki kalmayacak. Ancak, “Rabbi-
miz olan Allah’a andolsun ki, biz 
zaten müşrik değildik,” diyecekler.  

25. Bak! (O anda) kendilerine karşı 
nasıl yalan söyleyecekler ve daha 
önce iftira ettiklerini unutacaklar. 

 

26. Onlardan bazıları senin (sözle-
rine) kulak verirler. Ancak anlama-
sınlar diye kalplerine perde, kulak-
larına (ise) ağırlık koyduk. Her 
türlü mucizeyi görseler (de,) yine 
(de) ona inanmazlar. Hatta sana 
geldiklerinde, seninle tartışırlar. 
Kâfirler, “Bu (Kur’an) eskilerin 
masallarından başka bir şey değil,” 
derler. 

 

27. Onlar, bundan (başkalarını da) 
alıkoyarlar, kendilerini (de) uzak 
tutarlar. (Böyle yapmakla,) yalnızca 
kendilerini mahvederler. Ancak 
farkında değildirler. 
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28. Onların (Cehennem) ateşinin 
karşısında durdurulacakları zamanı 
bir görsen! “Keşke geri döndürül-
sek, o zaman Rabbimizin ayetlerini 
(asla) yalanlamasak ve müminler-
den olsak,” diyecekler.   

29. Aslında önceden gizledikleri, 
onlara aşikâr olmuştur. Geri döndü-
rülseler (de,) yine menedildiklerine 
dönerlerdi. Şüphesiz onlar, (id-
dialarında) yalancıdırlar. 

 

30. “Bu dünya hayatımızdan başka 
bir hayat yoktur ve tekrar kaldırıla-
cak (da) değiliz,” derlerdi. 

 

31. Onları, Rableri huzurunda dur-
durulacakları zaman bir görsen! 
(Yüce Allah) onlara, “Bu (ikinci 
hayat) gerçek değil mi?” diye sora-
cak. Onlar (da,) ”Evet! Rabbimize 
andolsun ki, (şüphesiz bu gerçek-
tir,)” diye cevap verecekler. O (da) 
onlara, “Öyleyse inkâr etmekte 
(ısrar) ettiğinizden dolayı azabı 
tadın,” (diye) buyuracaktır. 

 

B.4  

32. Allah’ın huzurunda bulunmayı 
yalanlayanlar, şüphesiz hüsrana 
uğradılar. O saat kendilerine bir-
denbire gelince, “Eyvah! Bunun 
hakkında gösterdiğimiz ihmalkârlı-
ğımızdan dolayı bize yazıklar ol-
sun,” diyecekler. (Günahlarının) 
yüklerini sırtlarında taşıyacaklar. 
Dinleyin! Yüklendikleri ne kötüdür. 
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33. Dünya hayatı, oyun ve eğlen-
ceden başka bir şey değildir. Al-
lah’ın takvasını benimseyenler için 
ahiret evi, hiç şüphesiz daha hayır-
lıdır. Öyleyse akıl etmez misiniz? 

 

34. Onların söylediklerinin, seni 
muhakkak üzdüğünü, elbette biliyo-
ruz. Çünkü zalimler, (yalnız) seni 
yalanlamakla kalmayıp, Allah’ın 
ayetlerini (de) bilerek inkâr ederler. 

 

35. Senden önce (de) peygamberler 
muhakkak yalanlandılar. Onlar, 
yalanlanmalarına ve eziyet edilme-
lerine rağmen, sabır gösterdiler. 
Sonunda yardımımız onlara ulaştı. 
Allah’ın sözlerini değiştirecek kim-
se yoktur. Sana peygamberlerin 
bazı haberleri (de) elbette gelmiştir.  

36. Kâfirlerin yüz çevirmeleri sana 
ağır geliyorsa, eğer gücün yeterse, 
yerde bir delik açabilirsen veya 
göğe doğru bir merdiven bulabilir-
sen, böylece onlara bir (de) mucize 
getirebilirsen, (haydi getir.) Allah 
dileseydi onları muhakkak hidayet 
üzerinde toplardı. Onun için sakın 
cahillerden olma. 
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37. Ancak dinleyenler, (senin çağ-
rını) kabul ederler. Ölüleri (ise,) 
Allah kaldıracaktır. Sonra, ancak 
O’na döndürülecekler.1 

 

38. “Ona, Rabbi tarafından bir mu-
cize neden indirilmedi?” derler. De 
ki: “Şüphesiz Allah, mucize indir-
meye kadirdir.” Ancak onların çoğu 
bunu bilmez. 

 

39. (Hem) yeryüzünde yürüyen tüm 
(canlılar, hem de) kanatlarıyla uçan 
kuşlar, sizler gibi birer topluluktur-
lar.2 Biz, bu Kitap’ta hiçbir eksiklik 
bırakmadık.3 Sonunda (insanlar,) 
toplatılarak Rablerine götürüle-
cekler. 

 

40. Ayetlerimizi yalanlayanlar, 
karanlıklar içinde olan sağır ve 
dilsiz kimselerdir. Allah dilediğini 
sapıklık içinde bırakır, dilediğini 
(ise) doğru yolda tutar. 

 

41. De ki: “Hiç düşündünüz mü? 
Allah’ın azabı size gelse veya 
(vadolunan o zor) saat gelse (ve) 
eğer doğruysanız, Allah’tan başka-
sını mı çağıracaksınız?” 

 

                                                         
1 Bu ayet-i kerimeden anlaşıldığı gibi ölü kelimesi, doğruluktan uzak olanlar için de kullanılabil-
mektedir. Ancak aynı kelime Hz. İsa (a.s.) ile ilgili kullanıldığında, müfessirler her nedense onun 
maddi ölüleri dirilttiğini ileri sürerler. Böylece onlar, müşrikçe düşünceleri savunmuş olurlar. 
2 Yani, onlar da Yüce Allah’ın (c.c.) yasalarına tabidirler. 
3 Yani, her çeşit talimat Kur’an-ı Kerim’de mevcuttur.  
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42. Hayır, yalnız O’nu çağıracaksı-
nız. Üzerinizden (o sıkıntının) 
kalkması için çağırdığınız (Allah,) 
dilerse onu giderecektir. Siz (de,) 
O’na koştuğunuz ortakları unuta-
caksınız. 

 

B.5  

43. Senden önceki kavimlere (pey-
gamberler) gönderdik. Ağlayıp 
yalvarsınlar diye, (ceza olarak inkâr 
edenleri) mal ve beden sıkıntılarına 
uğrattık.1 

 

44. Onlara azabımız geldiğinde, 
neden ağlayıp yalvarmadılar? Aksi-
ne, kalpleri (daha da) katılaştı. Şey-
tan yaptıklarını, onlara güzel gös-
terdi. 

 

45. Kendilerine hatırlatılanı unut-
tukları zaman, Biz onlara her şeyin 
kapısını açtık. Kendilerine verilene 
böbürlendiklerinde, onları birdenbi-
re azaba uğratınca (da,) hemen 
ümitsizliğe kapıldılar.  

46. Böylece zulmedenlerin kökü 
kesildi. Her türlü hamd (ise, ancak) 
âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. 

 

47. De ki: “Hiç düşündünüz mü? 
Allah, işitme ve görme kabiliyetini-
zi alıp götürür, kalplerinizi (de) 
mühürlerse, yitirdiklerinizi Al-
lah’tan başka hangi ilâh size geri 
getirebilir?” Bak, ayetlerimizi nasıl 
tekrar tekrar (çeşitli biçimlerle) 
açıklarız. Gene (de) yüz çevirirler. 

 

                                                         
1 “ ” kelimesi “cezalandırmak” manasında da kullanılır (Akrab-ül Mevarid) 
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48. De ki: “Hiç düşündünüz mü? 
Allah’ın azabı, size ansızın veya 
açıkça gelse, zalim olanlardan baş-
kaları mı helâk edilecek?” 

 

49. Biz peygamberleri, ancak müj-
deci ve uyarıcı olarak göndeririz. 
İman edip, kendini ıslah edenlere, 
ne (geleceğin) korkusu, ne (de 
geçmişin) üzüntüsü olacaktır. 

 

50. Ayetlerimizi yalanlayanlar ise, 
itaatsizlik etmelerinden dolayı aza-
ba uğrayacaklar. 

 

51. De ki: “Ben size, Allah’ın hazi-
neleri bendedir demiyorum. Gaybı 
(da) bilmem. Size meleğim (de) de-
miyorum. Ancak bana vahyolunana 
uyarım.” Hiç görmeyen ile gören 
bir olur mu? Yine (de) düşünmez 
misiniz? 

 

B.6  

52. Takvayı benimsesinler diye 
toplatılıp Rablerine götürüleceğin-
den korkanları, bu (kelâm) ile uyar. 
Onlar için, Kendisinden başka bir 
dost ve şefaatçi olmayacak. 
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53. Sabah akşam Rablerinin rızası 
(ve teveccühünü) dileyerek, O’nu 
çağıranları (yanından) kovma. On-
ların hesabından sana bir sorumlu-
luk yoktur. Senin hesabından (da,) 
onlara sorumluluk yoktur. Eğer 
yine (de) onları kovarsan, zalimler-
den olursun.  

54. Böylece Biz, onlardan bazılarını 
diğerleriyle sınarız. Sonunda onlar, 
“Allah aramızdan (aşağılık olan) 
bunlara mı lütfetti?” demeye başlar-
lar. Allah şükredenleri en iyi bilen 
değil mi?  

55. Ayetlerime inananlar sana gel-
diklerinde, de ki: “Size daima se-
lam olsun. Rabbiniz, (size) rahmet 
etmeyi Kendine farz kılmıştır. Öyle 
ki, aranızdan biri bilmeyerek bir 
kötülük işler, sonra tevbe edip ken-
dini ıslah ederse, (bilsin ki Allah) 
çok bağışlayan ve çok rahmet 
edendir.” 

 

56. Suçluların yolu ortaya çıksın 
diye Biz, böylece ayetlerimizi apa-
çık anlatırız. 

 

B.7  

57. De ki: “Allah’ı bırakıp, sizin 
taptıklarınıza tapmak, bana kesin-
likle yasak edilmiştir. Kötü heves-
lerinize uymam. (Eğer uyarsam) 
sapmış olurum (ve) doğru yol üze-
rinde olanlardan (da) olmam.”  
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58. “Ben, Rabbim tarafından apaçık 
bir delil üzerindeyim. Siz onu inkâr 
ettiniz. Çabuk olması için sabırsız-
landığınız, benim elimde değil,” de. 
Hüküm Allah’tan başkasının değil-
dir. O, doğruyu anlatır ve en iyi 
hüküm veren (de) Kendisidir. 

 

59. De ki: “Sizin sabırsızlandığınız 
elimde olsaydı, benim ve sizin ara-
nızda şimdiye kadar karar verilmiş 
olurdu.” Allah, zalimleri en iyi 
bilir. 

 

60. Gaybın anahtarları O’nun ya-
nındadır. O’ndan başka kimse, on-
ları bilmez. Karada ve denizde 
olanları bilir. Bilgisi dışında bir 
yaprak dahi düşmez. Yerin karan-
lıklarında bir tahıl tanesi veya yaş 
yahut kuru (herhangi bir şey olsun, 
hepsinin zikri Allah’ın himayesinde 
olup, onlar) açık bir Kitap’tadır. 

 

61. Gece ruhlarınızı kabzeden, (uy-
ku olarak size ölüm veren,) gündüz 
(de) ne yaptığınızı bilen, O’dur. 
Önceden belirlenen süre dolsun 
diye, sizi gündüzleri tekrar kaldırır. 
Sonra dönüşünüz, O’nadır. Böylece 
O, bütün yaptıklarınızı size bildire-
cek. 
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B.8  

62. O, yüce bir şanla kullarına ga-
liptir. Size, (sizi korumak üzere) 
gözeticiler gönderir. Birinize ölüm 
geldiğinde elçilerimiz (emri yerine 
getirir ve) kusursuzca onun ruhunu 
kabzederler.1  

63. Sonra gerçek Mevlâları olan, 
Allah’a döndürülürler. İyi bilin ki, 
karar ancak O’nundur. O, hesap 
görenlerin en hızlısıdır.  

64. Onlara sor: “Eğer O, bizi bu 
felaketten kurtarırsa, muhakkak 
şükredenlerden oluruz, diye ağlayıp 
sızlayarak, gizlice O’na dua ettiği-
nizde, sizi kara ve deniz felaketle-
rinden kim kurtarır?” 

 

65. De ki: “Ondan ve her kaygıdan 
sizi, ancak Allah kurtarır. Gene (de) 
O’na ortak koşarsınız.” 

 

66. De ki: “Üstünüzden veya ayak-
larınızın altından size azap gön-
dermeye veya sizleri şüphede bıra-
karak ve hiziplere bölerek, bir kıs-
mınızın elinden diğerine eziyet 
ettirmeye gücü olan, O’dur.” Bak, 
onlar anlasınlar diye, Biz ayetleri-
mizi nasıl tekrar tekrar (çeşitli bi-
çimlerde) açıklarız. 

 

                                                         
1 Ayette zikredilen “ ” (gözetici) kelimesinden peygamberler murattır. Nisa sûresi seksen 
birinci ayeti de bu manayı desteklemektedir. Diğer taraftan ruhları kabzeden elçilerden de kasıt 
meleklerdir. 
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67. Senin kavmin (mesajını) yalan-
ladı. Oysa asıl hak odur. Onlara, 
“Ben sizin üzerinizde bir gözetici 
değilim,” de.  
68. Önceden verilen her haberin 
belli bir zamanı ve yeri vardır. Siz 
(onun aslını) yakında öğre-
neceksiniz. 

 

69. Ayetlerimiz hakkında beyhude 
konuşanları gördüğünde, başka bir 
söze geçene kadar, onlardan uzak 
dur. Eğer şeytan sana unutturursa, 
hatırladıktan sonra zalim insanlarla 
beraber oturma. 

 
70. (Allah’ın) takvasını benimse-
yenlere, (beyhude konuşanların) 
hesabından bir sorumluluk yoktur. 
(Allah’ın takvasını benimseyenlerin 
görevi,) onlar Allah’ın takvasını 
benimsesinler diye, kendilerine 
sadece öğüt vermektir. 

 

71. Dinlerini oyun ve eğlence ya-
panları ve dünya hayatının aldattığı 
kimseleri terk et. Biri, yaptıkları 
yüzünden mahvolmasın diye, ken-
disine bu (İlâhî kelâmla) öğüt ver. 
Onun Allah’tan başka ne bir dostu, 
ne (de) bir şefaatçisi olur. Böyle bir 
kimse (azaptan kurtulmak için) 
tastamam bir karşılık verse (de,) 
ondan kabul edilmeyecektir. Yap-
tıklarından dolayı mahvedilenler 
(de,) işte bunlardır. İnkâr etmeleri 
sebebiyle, onlara içecek olarak 
kaynar su (verilecek) ve (de) acı 
azap olacaktır. 
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B.9  

72. De ki: “Allah dışında, bize ya-
rar sağlamayan veya zarar verme-
yeni mi çağıralım? Allah bizi doğru 
yola ilettikten sonra, şeytanların 
başını döndürerek yeryüzünde şaş-
kına çevirdiği, dostlarının (da,) bize 
gel, diye çağırdıkları birisi gibi, 
gerisin geriye mi dönelim?” De ki: 
“Şüphesiz asıl hidayet, Allah’ın 
(ihsan ettiği) hidayettir. Bize, bütün 
âlemlerin Rabbine boyun eğmemiz 
emrolundu.” 

 

73. (Aynı zamanda bize,) “Namazı 
(dosdoğru) kılın. Allah’ın takvasını 
benimseyin, (O’nu kendinize kal-
kan edinin,” diye de emredildi). 
Toplatılıp huzuruna götürülecek 
olduğunuz (da,) ancak O’dur. 

 

74. Göklerle yeri hak ve (hikmet) 
ile yaratan (da) O’dur. “(Benim 
istediğim gibi) ol!” diyeceği gün, 
(her şey O’nun istediği gibi) olma-
ya başlar ve mutlaka olur. O’nun 
sözü mutlaka yerine gelir. Borazana 
üfleneceği gün hükümranlık, yalnız 
O’nun olacaktır. Görünmeyeni (de,) 
görüneni (de) bilen O’dur. O, hik-
met sahibidir, her şeyden haberdar-
dır. 

 

75. Hani İbrahim babası Âzer’e, 
“Şu putları ilâh mı edinirsin? Ben, 
seni ve milletini apaçık sapıklık 
içinde görürüm,” demişti. 
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76. Böylece İbrahim’e kesin olarak 
inananlardan olsun diye, göklerde 
ve yerde olan hükümdarlığımızı 
gösterdik. 

 

77. (Bir keresinde) gece karanlığı 
üzerine iyice çöktüğünde, o bir 
yıldızı görüp, “Bu benim Rabbim 
olabilir mi?” dedi. (Yıldız) gözden 
kaybolunca, “Ben kaybolanları 
sevmem,” dedi.  

78. (Bundan sonra) parıldayan ayı 
görünce, “Bu benim Rabbim olabi-
lir mi?” dedi. O (da) kaybolunca, 
“Rabbim bana yol göstermemiş 
olsaydı, ben (de) mutlaka doğru 
yoldan sapmışların kavminden 
olurdum,” dedi.  

79. Sonra parıldayan güneşi görün-
ce, “Bu benim Rabbim olabilir mi? 
Bu (onların) en büyüğüdür,” dedi. 
O (da) kaybolunca dedi ki: “Ey 
benim kavmim! Şüphesiz Allah’a 
ortak koştuklarınızdan bıkıp usan-
dım.”1 

 

80. “Ben her türlü eğrilikten kaçı-
nıp, tüm dikkatimi gökler ile yeri 
yaratan (Allah’a) yönelttim ve ben 
müşriklerden değilim.” 

 

                                                         
1 Hz. İbrahim’in (a.s.) kavmi yıldızların birer ilâh olduğuna inanırdı. Hz. İbrahim (a.s.) Yüce 
Allah’ın (c.c.) birliğine inanıyordu. Bu ayetlerde (ayet 77 – 79) Hz. İbrahim’in  (a.s.) kendi kav-
miyle bu konuda yaptığı bir münazaradan (dini tartışmadan) bahsedilmiştir. Hz İbrahim (a.s.), 
gördüğü her yıldızın sonunda kaybolup gitmesinin, onların ilâh olmadığının bir ispatı olduğunu, 
delil olarak ileri sürmüştür. Bütün bunlardan apaçık anlaşıldığına göre Hz. İbrahim (a.s.) asla 
Yüce Allah’a ortak koşmamıştır. Aksine o, baştan Yüce Allah’ın (c.c.) birliğine inanmaktaydı. O 
bakımdan ayet-i kerimelerdeki ifadeler Hz. İbrahim’in (a.s.) kendi kavminin inancının batıl oldu-
ğunu göstermek için sözlerdir. (Bu konu ayet 84’te apaçık dile getirilmiştir.) 
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81. Kavimi onunla tartışarak (üstün 
gelmek istedi,) o (da) dedi ki: “Be-
nimle Allah hakkında mı tartışıyor-
sunuz? Oysa bana doğru yol göste-
ren O’dur. Rabbimin istediği başka 
bir şey dışında, ben sizin Allah’a 
ortak koştuklarınızın, (bana zarar 
vermelerinden) korkmam. Rabbim 
bilgisi ile her şeyi kapsar. Yine (de) 
nasihat almaz mısınız?” 

 

82. “Size o konuda bir delil indir-
mediği halde, siz Allah’a ortak 
koşmaktan korkmazken, ben sizin 
Allah’a ortak koştuklarınızdan nasıl 
korkayım? Eğer biliyorsanız (söy-
leyin!) Her iki hizipten hangisinin 
emniyet içinde olmaya daha fazla 
hakkı vardır?” 

 

83. Ancak inanıp, imanlarını zulüm 
ile şüpheye düşürmemiş olanlara, 
güvenlik (mukadderdir). Doğru yol 
bulmuş olanlar (da,) ancak onlardır. 

 

B.10  

84. Bu İbrahim’e, kavmine karşı 
öğrettiğimiz bir delildi. Biz, diledi-
ğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüp-
hesiz Rabbin hikmet sahibidir, en 
iyi bilendir. 
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85. Biz (İbrahim’e,) İshâk ile 
Yakûb’u verdik. Hepsini (de) doğru 
yola ilettik. Daha önce Nuh’a (da) 
doğru yol gösterdik ve onun neslin-
den Davud, Süleyman, Eyyüb, Yu-
suf, Musa ve Harun’a (da doğru yol 
gösterdik.) İşte Biz, iyi işler yapan-
ları, böyle mükâfatlandırırız. 

 

86. (Biz) Zekeriya, Yahya, İsa ve 
İlyas’a (da doğru yol gösterdik.) 
Onların hepsi de iyilerdendi. 

 

87. İsmail, Elyesa’, Yunus ve Lût’a 
(da doğru yol gösterdik.) Bunların 
(da) hepsini, tüm âlemlere üstün 
kıldık.  

88. Onların ataları, nesilleri ve kar-
deşleri arasından (da) bazılarını 
yücelttik. Onları seçip, doğru yola 
ilettik. 

 

89. Allah’ın hidayeti işte budur. 
Kulları arasından dilediğini, böyle-
ce doğru yola iletir. Eğer onlar Al-
lah’a ortak koşsaydılar, bütün yap-
tıkları boşa giderdi. 

 

90. Kitap, hüküm verme feraseti ve 
peygamberlik verdiklerimiz, işte 
bunlardır. Eğer onlar bunu inkâr 
ediyorlarsa, Biz (de) onu, inkâr 
etmeyen başka bir kavime, (yani 
Müslümanlar’a) emanet ettik.  
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91. İşte Allah’ın doğru yola ilettik-
leri bunlardır. Sen (de) onların yo-
lunu izle. De ki: “Bunun için ben 
sizden bir karşılık istemiyorum. Bu, 
ancak bütün âlemler için bir öğüt-
tür.”  

B.11  

92. Onlar, “Allah hiçbir insana bir 
şey indirmedi,” dediklerinde, aslın-
da Allah’ın (sıfatlarının) değerini 
gereğince bilemediler. De ki: “Mu-
sa’nın insanlara nur ve hidayet ola-
rak getirdiği Kitab’ı kim indirdi? 
Siz onu, (dağınık) yapraklara çevi-
riyorsunuz. Bir kısmını gösterip, 
çoğunu gizliyorsunuz. Oysa size 
öğretileni, ne siz, ne (de) atalarınız 
bilmiyordu.”  De ki: “(Onu) Allah 
(indirdi.)” Sonra (da) onları bırak 
ki, yalan dolanlarıyla eğlenip dur-
sunlar. 

 

93. Bizim indirdiğimiz bu Kitap, 
çok bereketlidir. Kendinden önceki 
(kelâmı) doğrulayandır. (Biz onu, 
bütün insanların yaşadıkları) yerle-
şimlerin anası (Mekke) ve çevre-
sindekileri uyarman için (indirdik.) 
Ahirete inananlar, (bu Kur’an’a da) 
inanırlar. Onlar namazlarını, (dai-
ma) muhafaza ederler. 
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94. Allah’a karşı bilerek yalan uy-
duran, kendisine hiç vahiy olunma-
dığı halde, bana vahiy geldi diyen 
veyahut Allah’ın indirdiği (kelâm) 
gibi, ben (de) indireceğim diyen-
den, daha zalim kim olabilir? Bu 
zalimleri ölüm sancılarında ve me-
lekler ellerini uzatmış, canlarınızı 
çıkarın derken, bir görsen. (Onlara,) 
“Bugün aşağılayıcı azap ile ceza-
landırılacaksınız, çünkü Allah’a 
haksız sözler isnat ederdiniz ve 
O’nun ayetlerine karşı kibirlenirdi-
niz,” (denilecek.) 

 

95. İşte (şimdi) sizi ilk yarattığımız 
gibi, Bize teker teker geldiniz. Size 
ihsan ettiğimiz nimetleri arkanızda 
bıraktınız. Hani üstünüze, (hüküm-
ranlıkta Allah’ın) ortağı olduğunu 
iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi yanı-
nızda görmüyoruz? Aranızdaki 
bütün bağlar (artık) kopmuş ve 
iddia ettiğiniz her şey, artık sizden 
kaybolup gitmiştir. 

 
B.12  

96. Şüphesiz tane ve çekirdekleri 
yaran Allah’tır. O, ölüden diriyi 
çıkarır, diriden (de) ölüyü çıkaran-
dır. Allah’ınız, işte budur. O halde, 
nereye (döndürülüp) götürülüyor-
sunuz?  
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97. O, sabahları ortaya çıkarandır. 
Geceyi dinlenmek için, güneş ile 
ayı (ise) birer ölçü aracı olarak ya-
ratmıştır.1 Bu, (her şeyden) üstün 
olan ve (her şeyi) en iyi bilenin 
takdiridir.  

98. Kara ve deniz karanlıklarında 
yol bulabilmeniz gayesiyle, yıldız-
ları sizin için yaratan O’dur. Bilen 
insanlar için ayetleri apaçık anlat-
tık. 

 

99. Sizi bir tek candan yaratan, 
sizin için geçici ve temelli olarak 
kalacağınız yerleri tayin eden (de,) 
işte O’dur. Anlayan insanlar için 
ayetleri apaçık anlattık. 

 

100. Gökten su indiren (de) O’dur. 
Onunla her çeşit bitkiyi meydana 
getirdik. Bundan katmerli taneler 
yetiştireceğimiz yeşillik çıkardık. 
Hurma ağaçlarının tomurcukların-
dan sarkan salkımlar, birbirine ben-
zeyen ve benzemeyen üzüm bağla-
rı, zeytin ve nar (bahçeleri) çıkarı-
rız. Bu (ağaçlar) meyve verdikleri 
zaman, meyvelerine ve olgunlaş-
masına bakınız! Şüphesiz bunda, 
inanan bir kavim için birçok muci-
zeler vardır. 

 

                                                         
1 Yüce Allah (c.c.), güneş ile ayı bir hesaba uygun olarak hareket ettirmiştir. (Hz. Mirza Tahir 
Ahmed Halife-tül Mesih IV - r.a.) 
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101. Onlar, cinleri Allah’a ortak 
koştular.1 Oysa onları (da) yaratan, 
O’dur. Bilgileri olmaksızın, O’na 
oğullar ve kızlar yakıştırdılar. O, 
kutsaldır. Onların dediklerinden, 
pek yücedir.  

B.13  

102. O, gökleri ve yeri hiçbir örneği 
olmadan, yoktan yaratandır. Evladı 
nasıl olabilir? Oysa O’nun, hiç bir 
zaman bir karısı yoktu. O, her şeyi 
yarattı ve her şeyi çok iyi bilendir. 

 

103. İşte Rabbiniz olan Allah, bu-
dur. O’ndan başka İlâh yoktur. Her 
şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse, ancak 
O’na ibadet edin. O, her şeye göze-
ticidir. 

 

                                                         
1  Kur’an-ı Kerim’de “ ” kelimesi ile genellikle alelâde insanların gözünden uzak kalmayı 
tercih eden ve doğalarında kibir bulunan ve de çabuk öfkelenen insanlar kastedilmiştir. Bu keli-
meden türetilen tüm kelimelerde gözlerden uzak bulunmak anlamı vardır. Mesela “ ” (Ce-
nin) kelimesi, ana rahminde bulunan ve insanların gözlerinden gizli olan bebek için kullanılır. “

” kelimesi ise yılan demektir. Bilindiği üzere, yılanlar insanların gözlerinden uzak yaşarlar. 
Diğer taraftan ise Kur’an-ı Kerim’de tek başına bulunduğunda “ ” kelimesi, insanların hari-
cinde bir varlık için kullanılmamıştır. Bunlar zengin, zayıf insanları hizmetçi olarak kullanan, 
çabuk öfkelenen, gözlerden uzak dağlarda yaşayan, asi tabiatlı, keza dışarıdan gelen yabancılar 
anlamında kullanılmıştır. Bunların hepsi, genellikle insanların içine karışmayıp, onlardan uzak 
dururlar. Aslında “ ” kelimesi, genellikle sıradan insanların arasında bulunmayı sevmeyen ve 
kendilerinden uzak kalmayı tercih eden, büyük liderler için de kullanılır. “ ” kelimesi ise 
alelâde sıradan kimseler için kullanılır. Cinlerin ateşten yaratılmış olmalarından murat, onların 
doğalarının çok hiddetli ve kibirli oluşudur. Yoksa onlar bedenen ateşten yaratılmamışlardır. 

Kur’an-ı Kerim’de : (21:38) “ ” denmiştir. Yani, insanoğlu acelecilikten 
yaratılmıştır, denmiştir. Bundan insanların bedenen acelecilikle yaratıldığı anlaşılmamalıdır. Bu 
insanın doğasında acelecilik bulunduğu anlamına gelmektedir. Cinlerin ateşten yaratılmış olmala-
rının anlamı da bu sebeple bedenen ateşten yaratıldıkları anlamında değildir. Aynı şekilde insa-
noğlunun çamurdan yaratılmış olması da fiziki olarak değil, aksine sıradan insanların doğalarında 
bulunan itaat etme ve baş kaldırmama özelliği anlamındadır. “ ” kelimesi ayrıca “Ecnebi” yani 
“Yabancı” anlamında da kullanılmaktadır. (Bkz. Arabic-English Lexicon E.W.Lane) Buna göre 
46:30 ve 72:2-6-7 de zikredilen cinler olarak, yerleşim dışından gelmiş yabancılardan bahsedil-
miştir. 
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104. Gözler O’na erişemez, ama O 
gözlere erişir. O, sonsuz lütuf sahi-
bidir, her şeyden haberdardır. 

 
105. Şüphesiz Rabbiniz tarafından 
size gözlerinizi açan nice apaçık 
deliller gelmiştir. Kim onlardan 
basiret alırsa, yararı kendisinedir. 
(Ancak) kör kalanın zararı (da) 
kendisine olacaktır. Ben sizin üze-
rinize koruyucu değilim.1  

106. “Sen (Allah’ın kelâmını) bize 
(iyice) okudun,” demeleri ve ilim 
sahibi insanlara izah etmek için 
Biz, ayetleri böylece tekrar tekrar 
(çeşitli biçimlerle) açıklarız. 

 

107. Rabbin tarafından sana vahiy 
olunana uy! O’ndan başka İlâh 
yoktur. Müşriklerden yüz çevir. 

 

108. Allah dileseydi, onlar ortak 
koşmazlardı. Seni onlara koruyucu 
yapmadık, kendilerine gözetici (de) 
değilsin. 

 
109. Onların (ibadetlerinde) çağır-
dıkları, Allah dışındakilere sövme-
yin. Yoksa onlar (da) düşman olup 
bilgisizliklerinden ötürü, Allah’a 
söverler. İşte Biz böylece her kavi-
me yaptıklarını güzel olarak göster-
dik. Sonunda dönüp Rablerine gi-
decekler. O (da,) onlara bütün yap-
tıklarını bildirecek.2  

                                                         
1 Yani, zorla sizi kötülüklerden alıkoyamam. 
2 Bu ayetten de anlaşıldığına göre insanlar yaptıkları işleri güzel görmeye başlarlar. Şirke alışmış 
olanlar, onu iyi saydıkları için Yüce Allah’a (c.c.) sövmekten geri adım atmazlar. Özetle; Yüce 
Allah (c.c.), bu ayet-i kerimede Müslümanlar’a eşitlik talimatı vermiştir ve muhaliflerinizin batıl 
tanrılarına da sövmeyin, yoksa onlar bilgisizliklerinden dolayı Yüce Allah’a (c.c.) sövecekler ve 
onların bu çirkin davranışlarının sorumluluğu da size ait olacaktır, demektedir.   
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110. Kendilerine bir mucize gelirse, 
ona muhakkak inanacaklarına dair 
Allah’a sağlam yeminler ettiler. De 
ki: “Bütün mucizeler Allah Katın-
dadır. Bu mucizeler gelince, onlara 
(yine de) inanmayacaklarını, size ne 
anlatabilir? 

 

111. Bu (vahiye) ilk seferinde 
inanmadıkları için kalplerini ve 
gözlerini ters çevirip, onları azgın-
lıkları içinde şaşkın halde bırakaca-
ğız. 

 
Cüz: 8  

B.14  

112. Biz onlara melekler indirsey-
dik, ölüler onlarla konuşsaydı ve 
her şeyi toplayıp onlarla yüz yüze 
getirseydik, yine (de) Allah dileme-
dikçe, onlar inanmazlardı. Ancak 
onların çoğu cahillik ederler. 

 

113. Böylece Biz, insanlar ve cin-
ler1 arasından asi olanları her pey-
gambere aynı şekilde düşman kıl-
dık. Onlar, aldatmak için yaldızlı 
sözlerle birbirlerine kötü düşünceler 
aşılarlar. Rabbin isteseydi, bunu 
yapamazlardı. Sen onları (da,) uy-
durdukları (yalanları da,) bırak.  

                                                         
1 Cin kelimesinin anlamı için bkz. dipnot 6:101 
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114. Ahirete inanmayanların kalp-
lerinin o (aldatmacaya) meyletmesi, 
(uydurduklarını) sevmeleri ve yap-
tıkları kötü işleri yapmaya devam 
etmeleri için, (Yüce Allah böyle 
istemiştir.)  

115. De ki: “Allah’tan başka bir 
hakem mi arayayım? Oysa size, 
içinde her konunun açıkça anlatıl-
dığı bir Kitap indiren, O’dur.” Ken-
dilerine Kitap verdiklerimiz, bunun 
Rabbin tarafından hak ile indirildi-
ğini bilirler. Öyleyse şüphe eden-
lerden olma. 

 

116. Rabbinin sözü hak ve adaletle 
gerçekleşecekti. O’nun sözlerini 
değiştirebilecek kimse yoktur. O, 
en iyi işiten ve en iyi bilendir.  

117. Eğer yeryüzündekilerin çoğu-
na uyarsan, seni Allah yolundan 
saptırırlar. Onlar, ancak zanna uyar-
lar ve asılsız söz uydururlar. 

 

118. Şüphesiz Rabbin, kendi yo-
lundan sapanları en iyi bilir. O, 
doğru yolda olanları (da) en iyi 
bilir.  

119. Eğer O’nun ayetlerine (gerçek-
ten) inanıyorsanız, Allah’ın adı 
anılarak (kesilenden) yiyin. 
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120. Ne oldu size? Allah’ın adı 
anılarak (kesilenden) neden yemi-
yorsunuz? Oysa çaresiz kalmanız 
dışında, haram edilenleri (Allah) 
size açıkça anlatmıştır. Şüphesiz 
birçokları, (gerçek) bilgileri olma-
dan nefislerinin kötü istekleriyle 
(insanları) yoldan saptırırlar. Şüp-
hesiz Rabbin, haddi aşanları en iyi 
bilir. 

 

121. Günahın açık olanını (da) gizli 
olanını (da) terk edin. Şüphesiz 
günah işleyenler, işlediklerinin 
karşılığını mutlaka bulacaklar. 

 

122. Allah’ın adı anılmadan (kesi-
lenden) yemeyin. (Eğer yerseniz) 
kesinlikle itaatsizlik olur. Şeytanlar 
sizinle çekişebilmek için, kendi 
dostlarının kafalarına, (böyle dü-
şünceleri) sokarlar. Eğer onlara 
itaat ederseniz, şüphesiz müşrik 
olursunuz.  

B.15  

123. Ölüyken diriltip, kendisine nur 
ihsan ettiğimiz ve onunla insanların 
arasında yürüyenin durumu, karan-
lıklar içinde bulunan ve oradan hiç 
çıkmayanın durumu gibi olabilir 
mi? Böylece kâfirlere, yaptıkları 
işler güzel olarak gösterilmiştir. 
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124. Böylece Biz, her kasabanın 
suçlularına, orada (peygamberler 
aleyhine) planlar kursunlar diye, 
liderler tayin ettik. (Onlar,) ancak 
kendilerine karşı planlar kurmuş 
olurlar ve farkında (da) olmazlar.  

125. Onlara bir mucize gelince 
derler ki: “Bize (de) Allah’ın pey-
gamberlerine verilen gibi (bir ke-
lâm) verilmedikçe, asla inanmayız.” 
Allah, peygamberliğini kime vere-
ceğini en iyi bilir. Günah işleyenle-
re, (peygamberlere karşı) planlar 
kurmalarından dolayı, Allah Katın-
dan zillet ve şiddetli azap gelecek-
tir. 

 

126. Allah, hidayet vermek istediği 
kimsenin gönlünü İslâm’a açar. 
Ama sapık olduğunu göstermek 
istediği kimsenin göğsünü, yüksek-
lere çıkıyormuşçasına sıkıştırıp 
daraltır. Böylece Allah, inanmayan-
lara rezil edici azabı indirir. 

 

127. İşte Rabbinin doğru yolu bu-
dur. Şüphesiz öğüt alanlar için, 
ayetlerimizi açıkça anlattık. 

 

128. Onlara, Rablerinin Katında se-
lâmet evi vardır ve O, yaptıkları (iyi 
işlerden) dolayı onların dostudur. 
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129. Hani Allah onlara, hepsini 
toplayacağı günde, “Ey cinler top-
luluğu! İnsanların çoğunu kendi 
tarafınıza çekmiştiniz,” diyecek.1 
İnsanlardan onlara dost olanlar, “Ey 
Rabbimiz! Biz birbirimizden yarar-
landık. Bizim için belirttiğin müd-
detin sonuna geldik,” diyecekler. O 
(da) onlara diyecek ki: “Allah başka 
bir şey dilemedikçe, kalacağınız yer 
ateştir. Orada (da) uzun müddet 
kalacaksınız.” Şüphesiz Rabbin 
hikmet sahibidir, (her şeyi) en iyi 
bilendir. 

 

130. Böylece Biz, zalimlerin bir 
kısmını işleyip kazandıkları (günah-
lar) yüzünden diğerlerine dost kıla-
rız.  

B.16  

131. Ey cinler2 ve insanlar toplulu-
ğu! Aranızdan, size ayetlerimizi 
anlatan ve bugünkü karşılaşma için 
sizi uyaran peygamberler gelmedi 
mi? Onlar, “Biz (bugün) kendi 
aleyhimize şahadet ediyoruz,” di-
yecekler. Dünya hayatı onları al-
datmıştı. Onun için kâfir oldukları-
na dair, kendi aleyhlerinde şahitlik 
edecekler.  

                                                         
1 Burada “cin topluluğu” ile malı mülkü ve serveti çok olan zengin kimseler kastedilmiştir. “Cin” 
kelimesi zengin insanlar yahut zengin milletler, “İns” kelimesi ise fakir insanlar yahut fakir mil-
letler için kullanılmıştır. Eğer bu doğru değilse ve “Cin” olarak adlandırılan insanlar dışında 
başka bir yaratık varsa, onlara neden peygamberler gönderilmemiştir ya da o peygamberlere 
inanmaları neticesinde cinlerin Cennet’e gideceği neden zikredilmemiştir. Kur’an-ı Kerim’in 
hiçbir ayetinde ve hiçbir hadiste cinlerin Cennet’te bulunacakları asla beyan edilmemiştir. Bu 
ayette cinlerin insanları sömürdükleri beyan edilmiştir. Bundan da cinlerin aslında insanlar olduk-
larını anlamak mümkündür. İnsanların bazıları fiilen diğerlerini sömürürler. Yoksa, insanlar 
dışında başka bir yaratığın onları sömürdüğü asla müşahede edilmemiştir. (ayrıca bkz. dipnot 
6:101) 
2 Ayrıca bkz. dipnot 6:101 
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132. Bu (peygamberleri gönderme-
si) Rabbinin, şehirlerde yaşayanlar 
habersizken, zulüm ederek (onları) 
yok eden olmamasındandır.  

133. Her insan (veya kavim) için, 
yaptıklarına göre dereceler vardır. 
Rabbin, onların yaptıklarından ha-
bersiz değildir.  

134. Rabbin hiç kimseye muhtaç 
olmayıp, rahmet sahibidir. Dilerse 
sizi yok eder ve sizi nasıl başka bir 
kavmin neslinden çıkardıysa, siz-
den sonra (da) dilediğini yerinize 
getirir.  

135. Size vadedilen mutlaka yerine 
gelecektir. (Bizi asla) aciz kılacak 
değilsiniz. 

 

136. De ki: “Ey kavmim! Siz ken-
dinizce çalışın, ben (de kendimce) 
çalışırım. Bu (dünya) evinin sonu-
nun, kimin lehine olacağını yakında 
öğrenirsiniz. Şüphesiz zalimler, 
(hiçbir zaman) başarıya ulaşamaz-
lar.” 

 

137. (Allah’ın) yarattığı ekin ve 
hayvanlardan, O’na bir pay ayır-
mışlardır ve kendi sanılarınca, “Bu 
Allah’ındır ve bu (da) ortaklarımı-
zındır,” derler. Ortaklarına ait olan 
Allah’a ulaşmaz, fakat Allah’a ait 
olan ortaklarına ulaşır. Onların 
verdikleri hüküm ne kötüdür! 
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138. Müşriklerin birçoklarına Al-
lah’a ortak koştukları, onların evlat-
larını öldürmelerini hoş göstermiş-
tir. Sonunda (ortak koştukları) onla-
rı mahvedecek ve dinlerini (de) 
şüpheye sokacak. Allah isteseydi, 
onu yapamazlardı. Onun için onları 
ve uydurduklarını kendi haline 
bırak.  

139. Kendi akıllarınca derler ki: 
“Bu hayvanlar ile ekinlerin (yen-
mesi) yasaktır. İstediklerimizden 
başkası onu yiyemez. Bir kısım 
hayvanların sırtları, (onlara yük 
yüklemek veya binmek için) yasak 
edilmiştir.” Bazı hayvanları (keser-
ken,) Allah’ın adını anmazlar. Böy-
le (konuşup davranmaları,) Allah’a 
karşı yalan uydurmaktır. Uydurduk-
ları yalanlardan dolayı O, onları 
mutlaka cezalandıracaktır. 

 

140. Derler ki: “Bu hayvanların 
karınlarındakiler, yalnız erkekleri-
mize mahsus olup, kadınlarımıza 
haramdır.” Eğer ölü olursa, hepsi 
ona ortak olurlar. Allah onları, söz-
lerinden ötürü mutlaka cezalandıra-
caktır. Biliniz ki, O, hikmet sahibi-
dir, (her şeyi) en iyi bilendir. 

 

141. Akılsızlıkları ve bilgisizlikleri 
yüzünden çocuklarını öldürenler, 
Allah’a yalan uydurarak, O’nun 
verdiği rızkı haram kılanlar, hüsra-
na uğramışlardır. Onlar şüphesiz 
sapmışlar ve doğru yolu (da) bula-
mamışlardır. 
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B.17  

142. Çardaklı ve çardaksız bağları, 
değişik tatlarda hurmaları ve ekin-
leri, birbirine benzeyen ve benze-
meyen zeytin ve narları yaratan, 
ancak O’dur. Bunlar meyve verdik-
lerinde, meyvelerinden yiyin. Hasat 
gününde O’nun hakkını verin, ama 
israf etmeyin. O, israf edenleri 
sevmez. 

 

143. Hayvanlardan bazılarını yük 
için, bazılarını (da) sırtına binmek 
için yaratmıştır. Allah’ın size rızık 
olarak verdiklerinden yiyin ve şey-
tanın adımlarını takip etmeyin. 
Şüphesiz o, sizin apaçık düşmanı-
nızdır.1 

 

144. Allah (size) sekiz çift (yarat-
mıştır). Koyunlardan iki, keçilerden 
(de) iki (çift meydana getirmiştir.) 
De ki: “(Allah size) iki erkeği mi, 
yoksa iki dişiyi mi, yoksa her iki 
dişinin rahminin taşıdığını mı ha-
ram kıldı? Doğru iseniz, bana bil-
giyle cevap verin.” 

 

                                                         
1 Ayet-i kerimenin, mealinde verilen anlamı dışında, işaret ettiği bir diğer hususta, helal 
kılınanları yemenin insanı şeytanın saldırılarından koruyucu etkileri olmasıdır. 
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145. Develerden (de) iki, sığırlar-
dan (da) iki (çift meydana getirmiş-
tir.) De ki: “(Allah size) iki erkeği 
mi, yoksa iki dişiyi mi, yoksa her 
iki dişinin rahminin taşıdığını mı 
haram kıldı? Yoksa Allah bunları 
size emrettiği zaman yanında mıy-
dınız?” Bilgisi olmadan insanları 
saptırmak için Allah’a karşı yalan 
uydurandan daha zalim kim olabi-
lir? Şüphesiz Allah, zalim olanlara 
doğru yolu göstermez. 

 
B.18  

146. De ki: “Bana vahiy olunanın 
içinde, bir şey yemek isteyen için 
ancak leş, akar kan ve pis olduğu 
için domuz eti ve itaatsizlik edile-
rek, Allah’tan başkası adına kesilen 
hayvan dışında, haram edilen bir 
şey bulamıyorum. Ancak (yemek) 
mecburiyetinde kalan, (dinin buy-
ruklarına) karşı gelmeyen ve haddi 
aşmayan, (bunlardan da yiyebilir. 
Böyle bir kimse bilsin ki,) Rabbin 
çok bağışlayan ve çok rahmet 
edendir.”  

147. Yahudi olanlara, tırnaklı hay-
vanların her türlüsünü haram kıl-
mıştık.1 Sığır ve koyunlar ile keçile-
rin iç yağlarını (da) haram kılmış-
tık. Ancak bu (küçük veya büyük-
baş hayvanların) her iki çeşidinin 
sırt ve bağırsaklarına veya kemikle-
rine yapışmış olan yağlar, (söz ko-
nusu emrin dışındaydı.) İtaatsizlik-
leri yüzünden onları böyle cezalan-
dırmıştık. Biz kesinlikle doğru söz-
lüyüz. 

 

                                                         
1 Bkz. Tevrat, Levililer, (3:14–17) 
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148. Eğer seni yalanlarlarsa, de ki: 
“Rabbiniz engin rahmet sahibidir, 
(fakat) O’nun azabı (da) suçlu olan-
lardan geri döndürülemez.” 

 

149. Allah’a ortak koşanlar, “Allah 
dileseydi biz (de,) atalarımız (da,) 
mutlaka Allah’a ortak koşmaz, 
hiçbir şeyi (de) haram kılmazdık,” 
diyecekler. Bunlardan öncekiler 
(de) azabımızı tadıncaya kadar, 
(vahyimizi) aynı şekilde yalanladı-
lar. De ki: “Bir bilginiz var mı? 
(Varsa) onu bize açıklayın. Siz, 
yalnız sanınızdan başkasına uymaz-
sınız. Sadece asılsız söz uydurursu-
nuz.”  

150. De ki: “En etkili delil, ancak 
Allah Katındadır. O, dileseydi hiç 
şüphesiz hepinizi doğru yola iletir-
di.”  

151. De ki: “Haydi, Allah şunları 
haram kıldı diye, şahitlik edecek 
şahitlerinizi çağırın.” Eğer şahitlik 
ederlerse, sen onlarla beraber şahit-
lik etme. Ayetlerimizi yalanlayanla-
rın, ahiret gününe inanmayanların 
ve (de) Rablerine ortak koşanların 
heveslerine uyma. 
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B.19 
 

152. De ki, “Gelin, Rabbinizin size 
haram kıldıklarını size okuyup (an-
latayım.) Yani, O’na hiçbir şeyi 
ortak koşmayın, ana-babaya iyilik 
edin, yoksulluk (korkusuyla) ço-
cuklarınızı öldürmeyin.1 Biz size 
(de) rızık veririz, onlara (da.) Kötü-
lüklerin açığına (da,) gizlisine (de, 
asla) yaklaşmayın. Allah’ın öldü-
rülmesini yasakladığı canı, haksız 
yere almayın. Akıl edesiniz diye 
Allah, size bunu sıkı sıkıya emir 
buyurdu.” 

 

153. Mükemmel olan yolun dışın-
da, yetişkinlik çağına gelene kadar, 
yetimin (veya öksüzün) malına 
(başka bir yolla) yaklaşmayın. Öl-
çüyü ve tartıyı adaletle yapın. Biz 
hiçbir kimseyi, gücünün ötesinde 
yükümlü tutmayız. Bir söz söyledi-
ğinizde, akrabanız dahi olsa, adalet-
li olun. Allah’ın ahdini tamamlayın. 
Öğüt alasınız diye Allah, bunu size 
sıkı sıkıya emir buyurmaktadır. 

 

154. İşte benim yolum budur. (O) 
dosdoğrudur. Siz ona uyun. Farklı 
yollara uymayın. Yoksa onlar sizi, 
O’nun yolundan ayırır. Takvasını 
benimseyin diye, Allah bunu size 
sıkı sıkıya emir buyurmaktadır.  

                                                         
1 Çocukları öldürmekten murat, rızkın kıtlaşacağı endişesi ile çocuk sahibi olmamak ya da doğum 
yapmaktan kaçınmak için düşük ya da kürtaja başvurmaktır. Yüce Allah (c.c.) fakirlikten korka-
rak böyle davranmayı yasaklamıştır. Ancak sağlık sorunları sebebiyle doğum kontrolü uygulamak 
ya da kürtaj yaptırmak caizdir. 
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155. Sonra Rablerine kavuşacakla-
rına inansınlar diye Biz, iyilik ede-
nin bütün ihtiyaçlarını karşılayan, 
her şeyi açıklayan ve hidayet ile 
rahmet olan Kitab’ı Musa’ya ver-
dik.  

B.20  

156. Bu (Kur’an) Bizim indirdiği-
miz çok bereketli bir Kitap’tır. Ona 
uyun ve merhamet edilesiniz diye, 
Allah’ın takvasını benimseyin.  

157-158. “Bizden önce yalnız iki 
topluluğa Kitap indirildi. O (Kitap-
lar’ı) okuduklarından kesinlikle 
habersizdik,”1 demeyesiniz yahut 
“Bize kitap indirilseydi, onlardan 
daha fazla hidayete ererdik,” (de) 
demeyesiniz diye, şüphesiz Rabbi-
niz tarafından size apaçık delil, 
hidayet ve rahmet gelmiştir. Al-
lah’ın ayetlerini yalanlayan ve on-
lardan yüz çevirenden daha zalim 
kim olabilir? Ayetlerimizden yüz 
çevirenleri, yüz çevirdikleri için, 
acı bir azapla cezalandıracağız. 

 

                                                         
1 Ayet-i kerimede müşriklerin inancı zikredilmiştir, çünkü onlar sadece Yahudi ve Hıris-
tiyanlar’a Kitap indirildiğine inanıyorlardı. Doğrusu, İsa (a.s.), Tevrat’a tabi bir pey-
gamberdi. Kendisi, “Ben yeni bir şeriat getirmedim. Ben Tevrat şeriatını uygulamaya 
geldim,” demiştir. (Matta, 5:17) 
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159. Onlar, kendilerine ancak me-
leklerin gelmelerini veya Rabbinin 
gelmesini veyahut Rabbinin bazı 
ayetlerinin gelmesini mi bekliyor-
lar? Oysa Rabbinin bazı ayetlerinin 
geleceği günde, daha önce inan-
mamış veya imanıyla hayırları ka-
zanmamış olana imanı, hiçbir yarar 
getirmeyecektir. De ki: “Siz (de) 
bekleyin, biz (de) bekleyenleriz.” 

 

160. Şüphesiz dinlerini parçalayıp, 
hizipler haline gelenler ile senin 
hiçbir alakan yoktur. Onların işi 
ancak Allah’a kalmıştır. Sonunda 
O, yaptıklarını kendilerine bildire-
cektir.  

161. Kim iyilik ederse, karşılığını 
on misli görecektir. Ancak kim 
kötülük işlerse, (sadece) karşılığı 
kadar cezalandırılacak olup, onlar 
asla zulme uğratılmayacaktır. 

 

162. De ki: “Şüphesiz Rabbim beni 
doğru yola, hiç eğriliği olmayan bir 
dine, yani daima dosdoğru olan, 
İbrahim’in dinine eriştirdi.” O, 
Allah’a ortak koşanlardan değildi. 

 

163. Onlara de ki: “Benim nama-
zım, benim fedakârlıklarım, benim 
hayatım ve benim ölümüm, (hepsi) 
âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.”  
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164. De ki: “O’nun hiçbir ortağı 
yoktur. Bana emrolunan işte budur. 
Ben Müslümanlar’ın (yani itaat 
edenlerin) ilkiyim.”  

165. Sen de ki: “Ben Allah’tan 
başka bir Rabbi mi arayayım?” 
Oysa her şeyin Rabbi O’dur. Kim 
ne (kötülük) kazanırsa, (vebali) 
kendisinedir. Yük taşıyan bir kim-
se, başkasının yükünü taşıyamaz. 
Nihayet hepinizin dönüşü Rabbini-
ze olacaktır. Sonra (da) O, ihtilâfa 
düştüklerinizi size bildirecektir. 

 

166. Sizi yeryüzünün vârisleri ya-
pan, verdikleriyle sizi denemek için 
bazılarınızı bazılarınıza derece ba-
kımından üstün kılan O’dur. Şüphe-
siz Rabbinin cezası çabuk gelir. O 
muhakkak, sonsuz bağışlayan ve 
rahmet edendir. 
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Sûre: 7 

A’RÂF SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 8 

Birkaç ayeti dışında, bu sûre Mekke’de nazil olmuştur. Besmele ile bir-
likte iki yüz yedi ayettir. 

Bundan önce Bakara ve Âl-i İmran sûreleri “Elif, Lâm, Mim” mukattaât 
harfleriyle başlamıştı. Bu sûrenin başlangıcında ise “Elif, Lâm, Mim” harfleri-
ne, “Sâd” harfi ilave edilmiştir. Buna göre önceki sûrelerden farklı olarak, bu 
sûrede Yüce Allah’ın (c.c.) doğruluğu konusuna da yer verilmiştir. 

Sûrenin başında yer alan “Sâd” harfinden, “Sadik-ül Kavl” da murat 
edilmiştir. Sûrenin üçüncü ayetinde ise, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) mübarek göğ-
sünden ve kalbinden (Sadr) bahsedilir. Bundan anlaşılması gereken, Hz. 
Resûlüllah’ın (s.a.v.), “Elif, Lâm, Mim” ile başlayan sûrelerin içeriğine, onların 
Yüce Allah (c.c.) tarafından olduğuna ve Kuran’ı Kerim’in tümüne, tam anla-
mıyla ve açık kalplilikle inandığıdır. 

Burada, daha önceki sûrelerde beyan edilen konular dışında, başka bir 
konu daha açıklanmış ve yalnız peygamberleri inkâr edenlerin sorgulanmakla 
kalmayacakları, peygamberlerin de sorgulanacakları ve sorumluluklarını ne 
derece ifa ettiklerinin kendilerine sorulacağı açıklanmıştır. 

Bu sûrede, Allah’ın (c.c.) Emrinden yaratılmış olan Hz. Âdem (a.s.), 
tekrar zikredilmiştir. Yüce Allah (c.c.), Hz. Âdem’e (a.s.) Kendi ruhunu üfledi-
ğinde, insanoğluna ona itaat etmesini emretti. Yüce Allah’ın (c.c.) huzurunda en 
yüce secde, Hz. Muhammed Resûlüllah (s.a.v) tarafından yapılmıştır. Zaten 
onun için bütün insanlara kendisine itaat etmeleri emredilmiştir. Hz. 
Resûlüllah’ın (s.a.v) secdesi geçen sûredeki ayet-i kerimede şöyle beyan edil-
miştir: 

“ ”(6:163) 

Kimin tüm varlığı Yüce Allah (c.c.) içinse, onun önünde secde etmek, 
asla Allah’a (c.c.) şirk koşmak sayılmayacaktır. Aksine ona secde etmek, yani 
tam olarak itaat etmek, Yüce Allah’a (c.c.) secde etmek, yani O’na itaat etmek 
sayılır. Böylece Hz. Âdem’e (a.s.) secde edin dendiğinde de, aslında Hz. Mu-
hammed-i Mustafa (s.a.v.) zikredilmiştir. 

Daha sonra, Hz. Âdem’in (a.s.) yapraklar şeklinde giydiği elbiseden 
bahsedilmiştir. Aslında ondan ancak “libasüttakva” (takva elbisesi) murat edil-
miştir. İnsanoğlu böylece uyarılmıştır. Şeytan, Hz. Âdem’in (a.s.) kavmini nasıl 
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saptırdıysa, hâlâ da aynı şekilde onları saptırmaya devam etmektedir. Cen-
net’ten çıkmanın anlamı din dairesinden çıkmaktır, çünkü insanın asıl Cenneti 
din buyruklarının dairesi içinde sınırlıdır. Bunun dışına çıkmak ise, sanki Ce-
hennem’e atılmaktır. Bugün bile tüm insanoğlu, Kur’an-ı Kerim’in talimatları 
dışına çıkmak sonucunda, her türlü maddi ve manevi Cehennem’e atılmış du-
rumdadır. Asıl ziynet ve güzellik takvadadır. Bu husus bu sûredeki bir ayet-i 
kerimede de beyan edilmiştir. 

Ayrıca bu sûrede, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) başka hiçbir peygambere 
nasip olmayan en yüce mertebesinden de bahsedilmiştir. Hem kendisinin hem 
de ashabının, Cennet ehlini tanıyacakları, kimin Cennetlik, kimin ise Cehen-
nemlik olacağı bilgisine sahip olacakları ve böylece tüm ruhları birbirinden ayırt 
edebilecekleri açıklanmıştır. 

Diğer taraftan burada birkaç geçmiş peygamberden de bahsedilmiştir. 
Onlar, kendi kavimlerine yol göstermek gayesiyle gönderilmişlerdi ve kavimle-
rini hidayete erdirmek üzere son derece büyük fedakârlıklarda bulunmuşlardır. 
Ancak en büyük fedakârlığı göstererek insanoğluna doğru yolu işaret eden, hiç 
şüphesiz Hz. Muhammed-i Mustafa’dır (s.a.v.). 

Daha sonra, geçmiş peygamberlerin de çok yüce mertebelere sahip ol-
dukları, ancak onların feyizlerinin yine de sınırlı olduğu, çok açık olarak beyan 
edilmiştir. Hz. Muhammed-i Mustafa’dan (s.a.v.) önce de, bütün dünya insanla-
rına feyiz veren bir peygamber gelmemiştir. Onun için Hz. Muhammed (s.a.v) 
tüm peygamberlerin de lideri olarak seçilmiştir. Sebebi de, onun bütün dünya 
insanları için rahmet olmasıdır. Kendisi, Doğu ile Batı, Arap ile Acem, insanlar 
ile hayvanlar, kısacası bütün dünya varlıkları için rahmettir. Bu konu hadislerde 
çoklukla beyan edilmiştir. 

Hz. Resûlüllah (s.a.v.) vasıtasıyla, birçok kıyamet kopacaktı. Bunlardan 
ilk olarak şöyle bahsedilmiştir: “ ” (54:2). Bu ayet-i keri-
mede Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) hayatında bir kıyamet koptuğu belirtilmiştir. 
Diğer kıyamet ise ahirin ( ) zamanında kopacaktır, yani ilk dirilişten sonra 
ölenler, yine diriltileceklerdir. Bunun dışında, “eşrarünnas” (en kötü kimseler) 
üzerinde de bir kıyamet kopacaktır. Tüm bunların Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) 
peygamber olarak gelmesiyle, derin bir ilişkisi bulunmaktadır. 
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A’râf Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Ben, her şeyi en iyi bilen ve dos-
doğru olan Allah’ım.1  

3. Sana indirilen (Kur’an) çok yüce 
bir Kitap’tır. Kalbine herhangi bir 
darlık gelmesin. Onunla (insanları) 
uyarman ve inananlara bir hatırlat-
ma olsun diye, (o sana indirilmiş-
tir).  

4. Rabbiniz tarafından size indirile-
ne uyun. Kendinizce O’ndan başka-
larını dost sanarak, peşlerinden git-
meyin. Siz, pek az nasihat alırsınız. 

 

5. Biz nice yerleşimleri helâk ettik. 
Azabımız, geceleyin veya öğleyin 
uykularındayken, onlara gelip (çat-
tı.)  

6. Azabımız onlara gelince, tek 
dedikleri, “Şüphesiz biz, ancak 
zalim kimselerdik.” oldu. 

 

7. Biz, kendilerine peygamber gön-
derilenlere mutlaka soracağız. Pey-
gamberlere (de) mutlaka soracağız. 

 

                                                         
1 Elif, Lâm, Mîm, Sâd harfleri, “ ” (Enallahü A`lemü Sadik-ül Kavli) 
“Ben, her şeyi en iyi bilen ve dosdoğru olan Allah’ım!" ifadesinin kısaltılmış şeklidir. Ayrıntılı 
bilgi için bakınız, 2:2'deki dipnot. 
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8. Kendilerine (tarihsel) gerçekleri, 
bilgimize göre mutlaka anlatacağız. 
Biz, hiçbir zaman onlardan gaip 
değildik.   

9. (Kıyamet) günü bütün amellerin 
tartılacağı bir gerçektir. Tartıları 
ağır gelenler ise, işte murada ermiş 
olanlar, bunlardır.  

10. Ancak tartıları hafif gelenler 
(ise,) ayetlerimize karşı insafsızlık-
larından dolayı kendilerini hüsrana 
uğratacak olanlar (da,) işte onlardır. 

 

11. Biz, yeryüzünde size kuvvet 
ihsan ettik. Orada size geçim yolları 
meydana getirdik. Siz, pek az şük-
redersiniz.  

B.2  

12. Şüphesiz sizi, Biz yarattık. Son-
ra size (uygun) biçimler verdik. 
Daha sonra meleklere, “Âdem’e 
boyun eğin,” dedik.1 İblis’ten başka 
(hepsi) boyun eğdiler. O, boyun 
eğenlerden olmadı.  

13. (Allah ona) dedi ki: “Sana em-
rettiğim halde, seni boyun eğmek-
ten alıkoyan nedir?” O da, “Ben 
ondan daha üstünüm. Sen beni ateş-
ten, onu ise çamurdan yarattın,” 
dedi.2 

 

                                                         
1 Bkz. dipnot 2:35 
2 Yani insanoğlu çamur mizaçlı olup, değişik ahlâkî ve manevî biçimlere sokulabilir. Ancak 
şeytan ateş mizaçlı olduğu için, ne değişik biçimlere girer, ne de başkasına itaat eder. Her insan 
Allah’ın (c.c.) emirlerine itaat ettiği müddetçe, O’nun Katında melek gibi sayılmaktadır. Ancak 
Allah’ın (c.c.) emirlerine boyun eğmezse, o zaman “Şeytan” yahut “İblis” sayılır. 
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14. (Allah) dedi ki: “Öyleyse bu 
(Cennet’ten) çık. Burada kibirlen-
mek sana düşmez. Onun için çık 
(git oradan!) Sen, şüphesiz aşağılık 
kimselerdensin.” 

 
15. (İblis de) “Onların tekrar kaldı-
rılacakları güne kadar bana mühlet 
ver,” dedi. 

 

16. (Allah,) “Şüphesiz sen, mühlet 
verilenlerdensin,” dedi.  

17. (İblis) dedi ki: “Benim sapık 
olduğuma karar verdiğin için, (in-
sanları gözetlemek üzere,) Senin 
doğru yolunda mutlaka oturaca-
ğım.” 

 

18. “Sonra (onları saptırmak için,) 
önlerinden, arkalarından, sağların-
dan ve sollarından geleceğim. Onla-
rın çoğunu şükreder bulamayacak-
sın.” 

 
19. (Allah,) dedi ki: “Çık (git ora-
dan!) Sen daima aşağılanıp, kovul-
muş sayılacaksın. (İnsanlardan) her 
kim sana uyarsa, sizin tümünüzle 
Cehennem’i mutlaka dolduraca-
ğım.”  

20. “Ey Âdem! Sen ve eşin Cen-
net’te kalın. İstediğiniz yerden yi-
yin (ve için,) ama (yasaklanmış) bu 
ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalim-
lerden olursunuz.1” 

 

                                                         
1 Hz. Âdem ve kendisine inananlara, Yüce Allah (c.c.) iyi ve hoş olmayan işleri yasak etmiş ve 
bazı işlerin yapılmamasını emretmişti. İşte Hz. Âdem’in (a.s.) yaklaşmaması istenen şecere (ağa-
cı) ile o işler kastedilmiştir. Nitekim İbrahim sûresinde Yüce Allah (c.c.), iyi, temiz ve pak işler 
için şecere-i tayyibe, hoş olmayan işler için ise şecere-i habise ifadesini kullanmıştır. (14:26–27)  
Ayetten anlaşıldığına göre İslâm dininde, ruhsal ve fiziksel olarak zarar veren gıdalar ve eşyalar 
dışında, tüm yiyecek ve içecekler helâldir. 
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21. Şeytan, onlardan gizlenmiş olan 
zaaflarını kendilerine göstermek 
üzere (kalplerine) vesvese yerleştir-
di.1 Dedi ki: “İkiniz melek olmayın 
yahut ebedileşmeyin diye, Rabbiniz 
bu ağacı size yasak etti.” 

 

22. İkisine (de) yeminler ederek, 
“Şüphesiz ben, iyiliğinizi isteyen-
lerdenim,” (dedi.) 

 

23. (Şeytan,) ikisini aldattı (ve) 
yerlerinden kaydırıp uzaklaştırdı. O 
(yasak) ağacın meyvesini tattıkla-
rında, zaafları kendilerine aşikâr 
oldu. (Bunun üzerine,) Cennet yap-
raklarıyla kendilerini örtmeye baş-
ladılar.2 Rableri onlara, “Ben size o 
ağacı yasaklamamış mıydım? Şey-
tan sizin apaçık düşmanınızdır, 
dememiş miydim?” diye seslendi. 

 

24. Her ikisi (de,) “Biz kendi canı-
mıza zulmettik. Bizi bağışlayıp 
rahmet etmezsen, şüphesiz hüsrana 
uğrayanlardan oluruz,” dediler. 

 

                                                         
1 Kötü düşünceler insanı mahvettiği gibi, eksikliklerinin ve zaaflarının da ortaya çıkma-
sına vesile olur. 
2 İnsanoğlu günah işlediğinde, vicdanı onu rahatsız eder ve o günahın telafisi için dua, 
tevbe ve istiğfara koyulur. Âdem (a.s.) de hata yaptığında, hemen onun telafisi için dua 
ederek iyi işlere koyuldu ve Cennet’e götüren işler yapmaya başladı. Cennet’in yaprak-
ları da, işte bunlardır. Müfessirler zahiri olarak yaprak anlamını beyan etmişlerdir. An-
cak bu anlam doğru olmayıp, yapraklardan murat, iyi amellerdir. 
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25. (Allah,) “Hepiniz (buradan) 
çıkıp gidin. Birbirinize düşman 
olacaksınız.1 Sizin için yeryüzünde 
bir süre kalıp, faydalanmak (mu-
kadder kılınmıştır,)” dedi. 

 
26. O, dedi ki: “Sizler orada ya-
şayıp, orada ölüp, oradan çıkarıla-
caksınız.2” 

 
B.3  

27. Ey Âdemoğulları! Sizin zaafla-
rınızı örten ve bir süs vesilesi olan 
elbise meydana getirdik.3 Takva 
elbisesi ise, en hayırlısıdır. Öğüt 
alsınlar diye, bu (giyim emri) Al-
lah’ın ayetlerindendir. 

 

28. Ey Âdemoğulları! Şeytan, anne 
ve babanızı Cennet’ten çıkardığı 
gibi, sizleri (de) fitneye sokmasın. 
O (şeytan,) onların zaaflarını gös-
termek için elbiselerini çekip çı-
karmıştı. O ve onun yandaşları, sizi 
onları göremediğiniz yerden görür-
ler. Şüphesiz Biz, şeytanları inan-
mayanlara dost kıldık. 

 
                                                         
1 Bu kelimelerden de anlaşıldığına göre daha önce zikredilen “Şeytan” aslında insandı. Ayet-i 
kerimede şeytan ile insan birbirine düşman olacak denmiştir. Ancak dünyada insanın insana 
düşman olduğu anlaşılmaktadır. Bundan da anlaşıldığına göre İblis ve onun dostlarından, yine 
insanlar kastedilmiştir. 
2 Bu ayet-i kerimeye göre Hz. İsa (a.s.) bu dünyayı bırakıp, gökyüzüne gitmemiştir. Ayetten anla-
şıldığına göre bütün insanların yeryüzünde yaşamaları ve yeryüzünde ölmeleri gerekir. 
3 “Enzelnâ”  kelimesi, yarattık yahut var ettik anlamında olup, insana faydalı olan varlıklar için 
kullanılır. “Biz demir nazil ettik,” (57:26) yahut “Biz size yüce bir Resûl nazil ettik,” (65:11-12) 
veya “Sizin için davarı nazil ettik,” (39:7) ve birçok diğer ayet de bu manayı desteklemektedir. 

Ayette yer alan “ ” kelimesi ile insan için çok faydalı olan “Takva elbisesi” kastedilmiştir. 
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29. (Bu kâfirler) bir hayâsızlık yap-
tıkları zaman, “Atalarımızı bunun 
üzerinde bulduk. Allah (da) bize 
bunu emretti,” derler. De ki: “Allah 
hayâsızlığı asla emretmez. Bil-
mediğiniz sözleri, Allah’a mı isnat 
ediyorsunuz?” 

 

30. De ki: “Rabbim bana adaleti 
emretti. Her mescitte dikkatlerinizi 
(Allah’a) yöneltin. Dini (de) ona 
halis kılarak, (yalnız) O’nu çağırın. 
Sizi ilk yarattığı gibi, hepiniz tekrar 
aynı duruma döneceksiniz.” 

 

31. (Allah) bir topluluğa hidayet 
verdi. Bir topluluk (da) sapıklığı 
hak etti. Onlar, Allah’ı bırakıp, 
şeytanları dost edindiler ve onlar, 
kendilerini hidayete ermiş sanırlar. 

 

32. Ey Âdemoğulları! Her mescide 
(girmeden önce) ziynetinizi yanı-
nızda bulundurun.1 Yiyin, için, ama 
israf etmeyin. Allah israf edenleri 
sevmez.2 

 

                                                         
1 Camiye gitmeden önce hem manevi hem de bedeni temizliğinize dikkat ediniz. Yani, 
kötü düşüncelerden uzak durunuz ve bedeniniz ile elbiselerinizin temizliğinden de emin 
olun.   
2 İbadetlerinizi en iyi şekilde yapmanız için dünya işlerinizin de uygun olması gerekli-
dir. İsraftan uzak durursanız ve fazla yemekten de kaçınırsanız, ibadetinizi de daha iyi 
bir şekilde yerine getirmeniz mümkün olur. 
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B.4  

33. De ki: “Allah’ın, kulları için 
yarattığı ziyneti ve temiz rızkı, kim 
haram kıldı?” De ki: “(Aslında) 
bunlar, dünya hayatında müminler 
içindir, Kıyamet günü (de) yalnız 
müminler için olacaktır.” Biz bilgi 
sahibi olanlara, ayetlerimizi böyle 
açıkça anlatırız.  

34. De ki: “Rabbim, bütün kö-
tülüklerin açık ve gizlisini, günahı, 
haksız yere baş kaldırmayı, hakkın-
da hiçbir delil indirmediği bir varlı-
ğı Allah’a ortak koşmanızı, bilme-
diğiniz şeyler hakkında Allah’a 
yalan isnat etmenizi haram kılmış-
tır.”  

35. Her ümmet için belli bir süre 
tayin edilmiştir. (Sona erme) za-
manları gelince, ne bir an gecikebi-
lirler, ne (de) bir an ileri gidebilir-
ler.1 

 

36. Ey Âdemoğulları! Aranızdan 
size ayetlerimizi okuyup anlatacak 
peygamberler gelirlerse, (onlara 
uyup) takvayı benimseyenlere (ve 
kendilerini) ıslah edenlere, ne (ge-
leceğin) bir korkusu, ne (de geçmi-
şin) bir kaygısı olacaktır.2  

37. Ayetlerimizi yalanlayanlar (ve) 
kibirlenip (onlardan yüz çevirenler 
var ya, işte Cehennem) ateşine sa-
hip olacaklar (da,) onlardır. Orada 
uzun süre kalacaklar. 

 
                                                         
1 Ayette zikredilen “belli bir süre” ifadesi, o kavmin amelleri ile alâkalıdır. Kötü ameller onların 
helâkına vesile olabilirken, hayırlı ameller ise sürelerinin uzamasını sağlayabilir. Kısacası, tayin 
edilen süre, İlâhi bir yasaya tabidir ve kavimlerin ömürleri de o yasaya göre belirlenir. 
2 Bu ayet-i kerimede genel olarak tüm insanlara hitap edilmiştir. Ne zaman Allah’ın ayetlerini 
okuyan bir resûl gelirse, ona iman edip takvayı benimsemeleri ve kendilerini ıslah etmeleri insan-
lara emredilmiştir. Bu ayet, peygamberlik kapısının Kıyamet’e kadar açık bırakıldığının da açık 
bir ispatıdır.  
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38. Allah’a iftira eden yahut O’nun 
ayetlerini yalanlayandan daha zalim 
kim olabilir? Karara bağlanmış olan 
cezadan, onlara payları mutlaka 
verilecektir. Ruhlarını kabzetmek 
üzere meleklerimiz kendilerine 
gelince onlara, “Allah’tan başka 
çağırdıklarınız nerede?” diyecekler. 
Onlar (da,) “Bizden kaybolup gitti-
ler,” diyecekler. (Böylece) kendileri 
aleyhinde, kâfir olduklarına şahadet 
edecekler. 

 

39. Allah (onlara), “Sizlerden önce 
cin1 ve insanlardan vefat edip, ateş 
içinde olan ümmetlere katılın,” 
diyecek. Her ümmet (ateşe) girece-
ği zaman, (kendisinden önce orada 
bulunan) kardeş (ümmetine) lanet 
edecek. Hepsi o ateşe girdikten 
sonra, en sonrakiler öncekiler için, 
“Yarabbi! Bizi saptıranlar işte bun-
lardır, onlara ateş azabını iki misli 
ver,” diyecekler. Allah (da) onlara, 
“Hepsine iki misli azap ulaşmakta-
dır, ama siz bilemezsiniz,” diye-
cek.2 

 

40. Öncekiler (de) sonrakilere, “Si-
zin bizden bir üstünlüğünüz yoktu, 
(size neden bizden daha az azap 
verilsin? Şimdi artık) kazandıkları-
nızdan ötürü azabı tadın,” diyecek-
ler. 

 

                                                         
1 Ayrıca bkz. dipnot 6:101 
2 Aslında onlara sadece hak ettikleri kadar ceza verilecektir, ancak onlar bunu olduğundan fazla 
hissedecekler. Bu, aynı her hastanın kendi hastalığının diğer hastalarınkinden daha ağır olduğunu 
düşünmesi gibidir.  
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B.5  

41. Ayetlerimizi yalanlayan ve 
kibirlenip onlardan yüz çevirenlere, 
bir deve iğne deliğinden geçmedik-
çe, şüphesiz göğün kapıları açılma-
yacak ve Cennet’e (de) giremeye-
cekler.1 Biz suçluları işte böyle 
cezalandırırız. 

 

42. Onlara Cehennem’den bir döşek 
olacak, üstlerinde (de karanlıktan) 
örtüler olacak. Biz zalimleri, işte 
böyle cezalandırırız.  

43. İnanıp (da yerli yerinde) iyi 
işler yapanlar (hatırlasınlar ki,) Biz 
kimseyi gücünün yettiğinin ötesin-
de yükümlü tutmayız. Cennetlik 
olanlar (da,) işte onlardır. Orada 
ebediyen kalacaklar. 

 

44. Biz, bu (Cennettekiler’in) kalp-
lerinden her türlü kini çıkarıp ata-
cağız. Onların tasarrufu altında 
ırmaklar akacak. Onlar, “Bize bu-
ranın yolunu gösteren Allah’a ham-
dolsun. Eğer Allah göstermeseydi, 
biz asla (bu yolu) bulamazdık. 
Rabbimizin peygamberleri bize 
hakla geldiler,” diyecekler. Onlara, 
“Yaptıklarınızdan dolayı vâris kı-
lındığınız Cennet, işte budur,” diye 
seslenilecek. 

 

                                                         
1 Yaptıklarına bakılırsa, Cennet’e girmeleri imkânsız gibi görünecektir. Fakat Allah onlara lütfe-
dip, günahlarını örtecek olursa, O’nun rahmeti her şeyi kapsar. 



Cüz: 8 
 

A’RÂF SÛRESİ Sûre: 7      

  259 

45. Cennettekiler, Cehennemdeki-
ler’e, “Rabbimizin bize vadettiğini, 
gerçek bulduk. Siz (de) Rabbinizin 
size vadettiğini, gerçek buldunuz 
mu?” diye seslenecekler. Onlar 
(da,) “Evet!” diyecekler. İşte o za-
man, aralarından bir çağrıcı, “Al-
lah’ın laneti, zalimlerin üzerine 
olsun!” diye seslenecek. 

 

46. Onlar, (insanları) Allah yolun-
dan alıkoyan, o yolda eğrilik ara-
yan, ahireti (de) inkâr edenlerdir. 

 

47. Her ikisi arasında, (onları bir-
birlerinden ayıran) bir perde olacak. 
Yüksek yerlerde, hepsini alâmetle-
rinden tanıyan (yüce mertebeli) 
adamlar bulunacak. Onlar Cennet 
ehline, “Size selam olsun,” diye 
seslenecekler. Oysa onlar henüz 
Cennet’e girmemiş olup, (onun) 
arzusunu (taşıyor) olacaklar.1  

48. (Yüksek yerlerdeki adamların) 
gözleri, Cehennem ehline doğru 
döndürüleceği zaman, “Yarabbi, 
bizi zalimlerden kılma,” diyecekler. 

 

                                                         
1 Eski ulemalar, “Âraf” dakilerin (yüksek yerlerdekilerin) orta dereceli müminler olacaklarını 
açıklamışlar,  ancak onun bir delilini ileri sürmemişlerdir. Kur’an-ı Kerim’den anlaşıldığına göre, 
onlar kâmil ve yüce mertebeli müminlerdir ve daha Cennet’e girmemiş olanların Cennet’e gire-
ceklerini, keza kâfirleri de simalarından tanıyacaklardır. “Henüz Cennet’e girmemiş olup onun 
arzusunda olacaklar” ( ) kelimeleri Âraftakiler için olmayıp, Cennet’e girmeyi arzu eden 
kimseler için kullanılmıştır. 
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B.6  

49. Yüksek yerlerdekiler, simala-
rından tanıyacakları adamlara, “Ne 
topluluğunuzun (çokluğu,) ne (de) 
büyüklük taslamanız, bir işinize 
yaramadı,” diye seslenecekler. 

 

50. “Allah, onlara rahmetle muame-
le etmeyecek diye yeminler ettiği-
niz, bunlar mıdır?” (Cennet ehille-
rine denilecek ki:) “Cennet’e girin! 
Size geleceğin bir korkusu (da,) 
geçmişin bir üzüntüsü (de) olmaya-
caktır.”  

51. Cehennemdekiler Cennetteki-
ler’e, “Bize biraz su veya Allah’ın 
size verdiği (rızıktan) biraz verin,” 
diye seslenecekler. (Onlar,) “Allah, 
ikisini (de) kâfirlere haram kılmış-
tır,” diye (cevap verecekler.) 

 

52. (Bu kâfirler) dinlerini bir eğlen-
ce ve oyun haline getirmişlerdi. 
Dünya hayatı (da) bunları aldatmış-
tı. (Yüce Allah,) “Bunların, Bizimle 
karşılaşacakları günü unutmaları 
gibi ve ayetlerimizi (de) inkâr ettik-
leri için, bugün (de) Biz (de,) onları 
unutacağız” (diyecek.) 

 

53. Şüphesiz Biz onlara, ilimle 
uzun uzadıya açıkladığımız, inanan 
bir topluluk için hidayet ve rahmet 
olan, (yüce) bir Kitap verdik.  
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54. (Bugün) onlar, bu Kitab’ın 
(içindekilerin) gerçekleşmesini mi 
bekliyorlar? Onun içindekilerin 
gerçekleşeceği gün, daha önce bunu 
unutup (terk edenler,) “Rabbimizin 
peygamberleri bize şüphesiz hak 
getirdiler. Şimdi bizim için bize 
şefaat edecek şefaatçiler var mı? 
Yahut (dünyaya) geri gönderilsek 
(de) yapa geldiğimiz (kötü işler) 
yerine, (iyi) işler yapsak!” diyecek-
ler. Şüphesiz bunlar, nefislerini 
hüsrana uğrattılar. Uydurdukları 
(da, bugün) onlardan kaybolup 
gitmiştir. 

 
B.7  

55. Şüphesiz Rabbiniz, gökleri ve 
yeri altı devirde yaratıp, (hüküm-
ranlık) tahtına yerleşmiş olan Al-
lah’tır.1 Gündüzün çabucak yaka-
lamak istediği geceyi, onun üzerine 
örten (de,) O’dur. O, güneş, ay ve 
yıldızları (yaratmıştır ve hepsi) 
O’nun emriyle (insanların) hizmeti-
ne verilmiştir. İyi dinleyin! Yarat-
mak (da) yasa koymak (da,) O’nun 
(işidir). Bütün âlemlerin Rabbi olan 
Allah, (çok) bereketlidir. 

 

56. Rabbinize yüksek sesle ağlaya-
rak (da,) gizlice (de) dua edin. Şüp-
hesiz O, haddi aşanları sevmez. 

 

                                                         
1 Arapça’da “ ” kelimesi halk arasında güneşin doğuşu ile batışı arasındaki vakit olarak algı-

lanır. Hâlbuki bu kelimenin sözlük anlamı “ ” yani “mutlak vakit” veya “dönem” ya 
da “devir” dir. (Bkz. El-Münced) Demek ki, vakit ne kadar uzun olursa olsun, Arapça’da bu “

” kelimesiyle belirtilmektedir. Buna göre ayette yer alan şekli ile ifade, göklerle yerin altı 
devirde yaratılmış olduğu ve yedinci devirde Yüce Allah’ın (c.c.) hükümranlığını tamamladığı 
şeklinde anlaşılmalıdır.  
 



Cüz: 8 
 

A’RÂF SÛRESİ Sûre: 7      

  262 

57. Yeryüzü ıslah edildikten sonra, 
orada fesat çıkarmayın. Korku ve 
umutla, O’na dua edin. Şüphesiz 
Allah’ın rahmeti, iyilik edenlerden 
yanadır. 

 
58. Rahmetinden önce, müjde ver-
mek üzere rüzgârları gönderen, 
O’dur. (Rüzgârlar) yoğun bulutları 
yüklenince, Biz onları ölü bir ülke-
ye süreriz. Sonra ondan su indirir, 
onunla her çeşit meyve yetiştiririz. 
İşte Biz, ölüleri (de) böyle çıkarırız 
ki, bundan öğüt alasınız.1 

 
59. (Toprağı) iyi olan bir ülkenin 
bitkisi, Rabbi’nin emriyle (iyi) çı-
kar. Ama kötü olanın bitkisi (de,) 
kötü çıkar. Biz ayetleri şükredenle-
re, böylece değişik biçimlerle anla-
tırız. 

 
B.8  

60. Biz, Nuh’u kendi kavmine (pey-
gamber olarak) gönderdik. O, (ken-
dilerine gelince) dedi ki: “Ey kav-
mim! Allah’a ibadet edin. O’ndan 
başka hiçbir İlâhınız yoktur. Şüphe-
siz ben, büyük günün azabının size 
(gelmesinden) korkarım.”  

61. Kavminin ileri gelenleri, “Ey 
Nuh! Biz seni, mutlaka açık bir 
sapıklık içinde görüyoruz,” dediler. 

 
                                                         
1 Yüce Allah (c.c.), ölülerin tekrar ihya edilmesinden, insanların ondan nasihat almalarını murat 
etmiştir. İnsanlar bu dünyada ahireti görmemiş oldukları için, ahiretten öğüt almaları nasıl müm-
kün olabilir? Dolayısıyla “Ölüleri çıkarırız” kelimelerinden, ahiretteki ölülerin tekrar ihya edilme-
si murat olmayıp, bu dünyadaki ahlâken ve manen ölmüş olan milletlerin, tekrar ihya edilmesi 
kastedilmiştir.. 
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62. (Bunun üzerine Nuh) dedi ki: 
“Ey kavmim, bende sapıklık yok-
tur. Aksine ben, tüm âlemlerin 
Rabbi tarafından bir peygambe-
rim.”   

63. “Ben size Rabbimin mesajlarını 
ulaştırıyorum ve (daima) iyiliğinizi 
isterim. Allah tarafından (da,) bil-
mediğiniz bilgileri edinirim.” 

 
64. “Sizi uyarmak, takvayı benim-
semeniz ve (bunun sonucu) mer-
hamet edilmeniz için, aranızdan bir 
adama, Rabbiniz tarafından nasihat 
içeren bir kelâmın gelmesine mi 
şaşıyorsunuz?” 

 
65. (Fakat gene de) onu yalanladı-
lar. Biz onu ve onunla birlikte ge-
mide bulunanları kurtardık. Ancak 
ayetlerimizi yalanlayanları (suda) 
boğduk. Şüphesiz onlar kör bir 
kavimdiler. 

 
B.9  

66. Âd (kavmine de,) kardeşleri 
Hûd’u (peygamber olarak) gönder-
dik. O dedi ki: “Ey kavmim! Al-
lah’a ibadet edin. O’ndan başka 
İlâhınız yoktur. Takvayı benimse-
mez misiniz?” 

 
67. Kavminin kâfir olan ileri gelen-
leri, “Biz seni aptallık içinde görü-
yoruz ve şüphesiz senin, yalancılar-
dan olduğunu düşünüyoruz.” dedi-
ler. 

 
68. O, dedi ki: “Ey kavmim! Bende 
aptallık yoktur. Aksine ben, şüphe-
siz âlemlerin Rabbi tarafından 
(gönderilmiş) bir peygamberim.” 
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69. “Ben size Rabbimin mesajlarını 
ulaştırıyorum. (Daima) iyiliğinizi 
isteyen, güvenilir bir kimseyim.” 

 

70. “Sizi uyarmak gayesiyle, Rab-
biniz tarafından aranızdan bir ada-
ma nasihat içeren bir kelâmın gel-
mesine mi şaşıyorsunuz? Allah’ın 
sizleri Nuh kavminden sonra, onun 
halefi kıldığını ve sizi (nesil olarak) 
çok çoğalttığını hatırlayın. Muradı-
nıza ermeniz için, Allah’ın nimetle-
rini hatırlayın.” 

 

71. Onlar dediler ki: “(Ey Hûd!) 
Sen bize, bir tek Allah’a ibadet 
edelim ve atalarımızın taptıklarını 
terk edelim diye mi geldin? Eğer 
doğruysan, bizi korkuttuğun (azabı) 
getir.” 

 

72. O dedi ki: “Rabbinizin azabı ve 
öfkesini hak ettiniz. Allah’ın, hak-
kında hiçbir delil indirmediği, sizin 
ve atalarınızın taktığı isimler hak-
kında mı benimle tartışıyorsunuz? 
Öyleyse bekleyin, ben (de) şüphesiz 
sizinle birlikte bekleyenlerdenim.” 

 

73. Sonunda Biz, onu ve onunla 
beraber olanları rahmetimizle kur-
tardık. Ayetlerimizi yalanlayanların 
kökünü kazıdık. Onlar, zaten inan-
mayacaklardı. 
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B.10  

74. Semûd kavmine (de) kardeşleri 
Salih’i (peygamber olarak gönder-
dik). O, onlara dedi ki: “Ey kav-
mim! Allah’a ibadet edin. O’ndan 
başka İlâhınız yoktur. Rabbiniz 
tarafından size apaçık bir delil gel-
miştir. Bu Allah’ın dişi devesidir. 
Sizin için apaçık bir alâmettir. Onu 
bırakın. Allah’ın toprağında otlaya 
dursun. Ona bir kötülük etmeyin, 
yoksa acı bir azap sizi yakalar.” 

 

75. “(Allah’ın) sizi Âd (kavminden) 
sonra, onların halefi yaptığını ve 
yeryüzünde yerleştirdiğini hatırla-
yın. Siz onların ovalarında, kaleler 
ve dağları yontarak evler yapardı-
nız. Onun için Allah’ın nimetlerini 
hatırlayın ve yeryüzünde fesat çıka-
rıp, taşkınlık yapmayın.” 

 

76. Kavminin kibirlenmiş olan ileri 
gelenleri, aralarından inanan ve 
zayıf sanılan kimselere, “Salih’in 
Rabbi tarafından bir peygamber 
olduğunu,  (gerçekten) biliyor mu-
sunuz?” dediler. Onlar (da,) “Onun-
la birlikte gönderilen (talimata,) 
gerçekten inanıyoruz,” dediler. 

 

77. (Bunun üzerine) kibirlenmiş 
olanlar, “Biz ise, sizin iman ettikle-
rinizi inkâr edenleriz,” dediler. 
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78. Sonunda dişi devenin (ayak) 
bileklerini kestiler. Rableri’nin 
emrine karşı geldiler. Dediler ki: 
“Ey Salih! Eğer sen peygamberler-
densen, bize sözünü ettiğin (azabı) 
getir bakalım!” 

 

79. Bunun üzerine onları şiddetli 
bir deprem yakaladı ve evlerinde 
diz üstü düşüp kaldılar.1 

 

80. O (da,) onlardan yüz çevirerek 
(başka tarafa yürüdü) ve “Ey kav-
mim! Ben size Rabbimin mesajını 
ulaştırdım. Sizin (iyiliğiniz için) 
size nasihat ettim. Fakat siz, nasihat 
edenleri sevmiyorsunuz.” dedi. 

 

81. Biz Lût’u (kavmine peygamber 
olarak gönderdik.) O (da) kavmine 
dedi ki: “Sizler, daha önce geçmiş 
âlemlerde kimsenin yapmadığı 
hayâsızlığı mı yapıyorsunuz?”   

82. “Kadınları bırakıp, şehvet (duy-
gusuyla) erkeklere yaklaşıyorsunuz. 
Şüphesiz siz, haddi aşan bir kavim-
siniz.”  

 

83. Kavminin cevabı ancak, “(Lût 
ve yanındakileri) kasabanızdan 
çıkarın. Bunlar temizlikleriyle övü-
nen kimselerdir,” demek oldu. 

 

                                                         
1 Hazreti Salih (a.s.), bir dişi deveye binerek kavmine Allah-u Tela’nın risaletini tebliğ ederdi. 
Bazı bedbahtlar devenin ayaklarını kestiler. Bunun asıl gayesi, Hz. Salih’in tebliğini engellemekti. 
Bunun sonucunda da azaba çarptırıldılar. 
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84. Biz, karısı dışında, onu ve ehlini 
kurtardık. (Karısı) geride kalanlar-
dan oldu. 

 

85. Biz, onların üzerine (deprem 
sonucu taş) yağmuru yağdırdık. 
Suçluların sonunun, nasıl olduğuna 
bir bak!1 

 

B.11  

86. Medyen (halkına) da, kardeşleri 
Şuayb’i (peygamber olarak gönder-
dik). Onlara dedi ki: “Ey kavmim! 
Allah’a ibadet edin. O’ndan başka 
İlâhınız yoktur. Rabbiniz tarafından 
size apaçık bir delil gelmiştir. Ölçü 
ve tartıyı doğru tutun. İnsanların 
eşyasını, haklarından daha eksik 
vermeyin. Yeryüzü ıslah edildikten 
sonra, orada fesat çıkarmayın. Şa-
yet mümin olursanız, sizin için bu 
daha hayırlıdır.” 

 

87. “Her kim Allah’a inanırsa, onu 
korkutmak ve Allah’ın yolundan 
çevirmek amacıyla o yolun eğri 
olmasını arzu ederek, her yol üze-
rinde oturmayın. Az olduğunuzu ve 
O’nun sizi çoğalttığı zamanı hatır-
layın. Fesat çıkaranların sonunun, 
nasıl olduğunu görün.” 

 

                                                         
1 Şiddetli depremlerde yerdeki taşlar havaya fırlayarak yere düşerler. Ayette ona ima edilmiştir. 
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88. “Aranızdan bir topluluk benim-
le gönderilmiş olan (hidayete) ina-
nıp, bir topluluk (da) inanmadıysa, 
Allah aramızda hüküm verene ka-
dar sabredin. O, hüküm verenlerin 
en iyisidir.” 

 
Cüz: 9  

89. Kavminden kibirlenmiş ileri 
gelenler, “Ey Şuayb! Ya dinimize 
geri dönersin, ya (da) seni ve senin-
le beraber iman edenleri yur-
dumuzdan çıkarırız.” dediler. Bu-
nun üzerine o, dedi ki: “Eğer bunu 
istemezsek, (yine de yurdumuzdan 
bizi çıkaracak mısınız?)”  

 

90. “Allah bizi (dininizden) kurtar-
dıktan sonra, biz gene dininize dö-
nersek, Allah’a mutlaka yalan uy-
durmuş oluruz. Rabbimiz olan Al-
lah dilemedikçe, ona dönmemiz 
mümkün değildir. Rabbimiz ilim 
bakımından, her şeyi kapsamakta-
dır. Biz yalnız Allah’a güveniriz. 
Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz 
arasında, hak ile karar ver. Sen, 
karar verenlerin en iyisisin.” 

 

91. Kavminin kâfir olan ileri gelen-
leri: “Eğer Şuayb’a uyarsanız, mu-
hakkak kaybedenler olursunuz” 
dediler.  

92. Bunun üzerine onları, (şiddetli 
bir) deprem yakaladı ve evlerinde 
yüz üstü düşüp kaldılar. 
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93 Şuayb’i yalanlayanlar sanki 
orada hiç yaşamamışlar gibi, (yerle 
bir) oldular. Şuayb’i yalanlayanlar-
sa, işte kaybedenler onlar oldular. 

 

94. O, onlardan yüz çevirerek dedi 
ki: “Ey kavmim! Şüphesiz ben size 
Rabbimin mesajlarını ulaştırdım ve 
size nasihat ettim. İnkâr eden bir 
kavime, ben nasıl üzüleyim?”  

 

B.12  

95. Hangi yerleşime bir peygamber 
gönderdiysek, alçakgönüllülük 
göstersinler diye oranın halkını, 
sıkıntılar ve zorluklarla yakalayı-
verdik. 

 

96. Daha sonra kötülüğü, iyilikle 
değiştirdik. Ta ki, onlar ilerlediler 
(ve eski durumlarını unuttular) ve 
dediler ki: “Sıkıntı ve mutluluk 
atalarımıza (da) gelirdi.” Biz (de) 
onları, (azapla) ansızın yakaladık. 
Ancak onlar, (bunun neden olduğu-
nun) farkında değillerdi.  

97. Eğer (bu) yerleşimlerin halkı 
inanıp, takvayı benimsemiş olsaydı, 
Biz onlara mutlaka göğün ve yerin 
bereket (kapılarını) açardık. Ancak 
onlar, (peygamberlerimizi) yalanla-
dılar. Biz (de) yaptıklarından dola-
yı, onları (azapla) yakaladık. 
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98. (Bu) yerleşimlerin halkı, gece-
leyin uyurlarken azabımızın gelip 
çatmasından emniyette midirler? 

 
99. Ya (da bu) yerleşimlerin halkı, 
öğleyin eğlenirlerken azabımızın 
gelip çatmasından emniyette midir-
ler?  
100. Onlar, Allah’ın düzeni karşı-
sında emniyette midirler? Allah’ın 
düzeni karşısında kaybeden bir 
kavim dışında, kimse (kendini) 
emniyette zannetmez.  

B.13  

101. İstediğimiz takdirde, yeryü-
zünde yaşayanlardan sonra ona 
varis olanları (da,) günahlarından 
dolayı cezaya çarptıracağımız ve 
kalplerini (de) mühürleyeceğimiz, 
(sonra da) hiçbir şeyi duyamaya-
cakları (gerçeği,) kendilerini hida-
yete kavuşturmadı mı? 

 
102. İşte sana haberlerini anlattığı-
mız yerleşimler bunlardır. Şüphesiz 
peygamberleri, kendilerine apaçık 
delillerle geldiler. Ancak önceden 
(gelmiş resûlleri) yalanladıkların-
dan dolayı, onlara (da) inanmadılar. 
İşte böylece Allah, kâfirlerin kalp-
lerini mühürler. 

 
103. Biz onların çoğunun, hiçbir 
sözlerine sadık kaldıklarını görme-
dik. Şüphesiz onların çoğunun, 
isyankârlar olduğunu gördük.  
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104. Biz o (peygamberlerden) sonra 
Musa’yı, mucizelerimizle Firavun 
ile (kavminin) ileri gelenlerine 
gönderdik. Bu mucizelere karşı 
zalimce davrandılar. Fesatçıların 
akıbetinin nasıl olduğuna, bir bak! 

 

105. Musa dedi ki: “Ey Firavun! 
Ben, âlemlerin Rabbi tarafından bir 
peygamberim.” 

 

106. “Bana düşen, Allah hakkında 
doğru olan dışında, bir şey söyle-
memektir. Ben size, Rabbiniz tara-
fından apaçık bir mucize getirdim. 
Onun için, İsrâiloğulları’nı benimle 
gönder.”  

 

107. (Firavun da) “Eğer bir mucize 
getirdiysen (ve) doğrulardan isen, 
onu göster,” dedi. 

 

108. (Bunun üzerine Musa,) değne-
ğini (yere) bıraktı. O (da,) hemen 
apaçık bir yılan oluverdi. 

 

109. Ayrıca elini çıkardı. O da, 
görenlere bembeyaz göründü.1  

B.14  

110. Firavun’un kavminin ileri 
gelenleri dediler ki: “Şüphesiz bu, 
çok bilgili bir sihirbazdır.” 

 

                                                         
1 Bu ayet-i kerimelerde, Hz. Musa (a.s.) ile Hz. Harun’a (a.s.) bahşedilen dokuz mucizenin ikisin-
den bahsedilmiştir. Ayetlerden anlaşıldığına göre, Hz. Musa’nın (a.s.) elinin rengi değişmemişti. 
Sadece bakanlar, onun bembeyaz olarak nur saçtığını görüyorlardı. Aynı şekilde, Hz. Musa’nın 
(a.s.) değneği de değişmemişti. Ancak görenlerin gözleri, Yüce Allah’ın (c.c.) iradesi neticesinde, 
onu bir yılan halinde görüyorlardı. (Ayrıca bkz. 7:117-118) 
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111. “Sizi memleketinizden çıkar-
mak istiyor.” (Bunun üzerine Fira-
vun sordu:) “Peki ne öneriyorsu-
nuz?”   

112. Dediler ki: “Ona ve kardeşine 
biraz mühlet ver. Değişik şehirlere 
(de) toplayıcılar yolla.” 

 

113. “Onlar sana, bütün bilgili si-
hirbazları getirsinler.”  

114. Bütün sihirbazlar Firavun’a 
geldiler. “Üstün gelirsek, bize bü-
yük bir mükâfat var mı?” dediler. 

 

115. (Firavun,) “Evet. Şüphesiz 
bana yakın olanlardan olursunuz,” 
dedi. 

 

116. Onlar, “Ey Musa! Ya (önce) 
sen at, ya (da) biz (önce) atanlar 
olalım,” dediler. 

 

117. O, “Siz atın,” dedi. Onlar 
(değnek ve iplerini) atınca, insanla-
rın gözlerini büyülediler ve onları 
çok korkuttular. (Halkın önünde) 
büyük bir sihir sergilediler. 

 

118. Biz Musa’ya, “Değneğini (ye-
re) bırak,” diye vahyettik. (Musa, 
değneğini atar atmaz,) onların ya-
landan yaptıklarını yutmaya başla-
dı.1  

                                                         
1 Bu ayet-i kerimelerde,  sihrin gerçeği beyan edilmiştir. Sihirbazların, yalnız insanların gözlerini 
büyülediği açıklanmıştır. Onların attıkları ipler asla değişmemiştir. Aksine insanların gözleri, 
onları yılanlara dönüşmüş gibi görmeye başlamışlardı. Hz. Musa (a.s.), Yüce Allah’ın (c.c.) emri-
ne göre değneğini atınca, sihirbazların yaptıkları sihirler yok oldu ve Hz. Musa’nın (a.s.) değneği 
insanlara o yılanları yutar gibi göründü. 
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119. Böylece hak ortaya çıktı ve 
onların yaptıkları batıl olup, (orta-
dan) kayboldu. 

 

120. İşte o zaman, onlar yenik dü-
şürülüp zillete uğradılar.  

121. (Böylece) sihirbazlar secdeye 
düşürüldüler.  

122-123. Onlar, “Musa ile Ha-
run’un Rabbi olan âlemlerin Rabbi-
ne inandık,” dediler. 

 

124. Firavun dedi ki: “Ben size izin 
vermeden, ona iman mı ettiniz? 
Şüphesiz bu, halkı içinden çıkar-
mak üzere şehirde planladığınız bir 
komplodur. Öyleyse (siz de, bunun 
sonuçlarını) göreceksiniz.” 

 

125. “Bana karşı gelmenizden ötü-
rü, ellerinizi ve ayaklarınızı mutla-
ka keseceğim. Sonra (da) hepinizi 
çarmıhta öldüreceğim.1”  

 

126. Onlar dediler ki: “Biz (nasıl 
olsa) dönüp, Rabbimize gideceğiz,”  

127. “Sen ancak Rabbimizin muci-
zeleri bize gelince, onlara inanma-
mızdan dolayı bize öfkeleniyor-
sun.” (Biz Rabbimize), “Ey Rabbi-
miz, bizlere sabır ver ve Müslüman 
olduğumuz halde, bizi vefat ettir!” 
(diye niyaz ediyoruz.)  

                                                         
1 Birçok müfessire göre “ ” “çaprazlama” demektir. Ancak bu ifade aynı zamanda  “karşı 
gelmek, muhalefet etmek” anlamına da gelir. 
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B.15  

128. Firavun’un kavminin ileri 
gelenleri, “Musa ile kavmini, yer-
yüzünde fesat çıkarsınlar, seni ve 
tanrılarını terk etsinler diye mi (ser-
best) bıraktın?” dediler. O (da,) 
“Biz oğullarını mutlaka acımasızca 
öldüreceğiz. Kadınlarını (ise) sağ 
bırakacağız. Şüphesiz biz, onlardan 
daha kuvvetli ve üstünüz,” dedi. 

 

129. (Bunun üzerine) Musa kavmi-
ne, “Allah’tan yardım dileyin ve 
sabredin. Memleket Allah’ındır. 
Kullarından dilediğini ona vâris 
kılacaktır. (Hayırlı) son, ancak tak-
va sahiplerinindir,” dedi. 

 

130. Onlar, “Sen bize gelmeden 
önce (de) eziyet edildik, sen geldik-
ten sonra (da eziyet edilmekteyiz,)” 
dediler. O (da,)  “Rabbinizin düş-
manlarınızı helâk edip, sizleri (bu) 
ülkede Kendi temsilcisi yapması 
pek mümkündür.  Sonra (da) nasıl 
hareket ettiğinize bakar,” dedi. 

 

B.16  

131. Biz Firavun (ve kavmi) nasihat 
alsın diye, senelerce kuraklık ve 
meyvelerin kıtlığı ile (onları) ceza-
landırdık. 
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132. Ancak kendilerine bolluk ge-
lince, “Bu bizim hakkımızdır,” 
derlerdi. Ama bir sıkıntı gelince, 
Musa ve beraberindekilerin uğur-
suzluğuna yüklerlerdi. İyi bilin ki, 
onların uğursuzluklarının (nedenle-
ri) Allah Katında saklıdır. Ancak 
onların çoğu, bunu bilmezler. 

 

133. Onlar, “Bizi büyülemek için 
hangi mucizeyi getirirsen getir, biz 
sana asla inanmayız,” dediler. 

 

134. Bunun üzerine Biz, onlara 
tufan, çekirgeler, bitler, kurbağalar 
ve kan gönderdik. (Bunlar) ayrı ayrı 
mucizelerdi. Onlar (gene de) kibir-
lenip suçlu bir kavim oldular.1 

 

135. Onlara ne zaman azap nazil 
olsa, (hemen yalvarmaya başlar ve) 
derlerdi ki: “Ey Musa! Rabbine, 
O’nun sana vadettiklerini hatırlata-
rak dua et. Eğer (bu) azabı üzeri-
mizden kaldırırsan, sana mutlaka 
inanırız ve İsrâiloğulları’nı (da) 
seninle beraber yollarız.” 

 

136. Ancak Biz, (kendileri için 
mukadder kılınan) azabı belli bir 
süreye kadar onlardan uzaklaştırın-
ca, hemen sözlerinden dönerlerdi.  

                                                         
1 Bkz.: “Nehir kan olup aktı,” Tevrat, Çıkış, 7:20-21. Bit ve kurbağalarla ilgili: Çıkış, 8, Dolu ile 
gelen tufan için: Çıkış, 9, Çekirgelerle ilgili: Çıkış, 10.  
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137. Bundan dolayı Biz, onlardan 
intikam aldık ve onları denizde 
boğduk. Çünkü onlar, ayetlerimizi 
yalanladılar ve onlardan gafil kaldı-
lar.  

138. Zayıf sanılan kavmi, bereket-
lendirdiğimiz o memleketin Doğu 
bölgelerine ve Batı bölgelerine 
vâris kıldık.1 Rabbinin İsrâiloğulları 
hakkında verdiği güzel sözler, sab-
rettiklerinden dolayı yerine geldi. 
Firavun ve kavminin yaptıklarını ve 
inşa ettikleri yüksek binaları yerle 
bir ettik. 

 

139. Biz, İsrâiloğulları’nı denizin 
öbür tarafına geçirdik. Sonra onlar, 
kendi putlarına tapmakta olan bir 
kavime rastladılar. “Ey Musa! On-
ların tanrılarının bulunduğu gibi, 
bize (de) bir tanrı yap!” dediler. O, 
onlara dedi ki: “Şüphesiz siz, cahil 
bir kavimsiniz!” 

 

140. “Onların içinde bulundukları 
durum tamamen yok olacak ve 
yaptıkları amel (de) boşa çıkacaktır, 
“dedi.  

141. O, (bir de) dedi ki: “Sizin için 
Allah’tan başka tanrı benimseyebi-
lir miyim? Oysa O, sizi bütün âlem-
lere üstün kılmıştır.”  

 

                                                         
1 Zayıf sanılan kavimden murat Hz. Musa’nın (a.s.) kavmi, yani İsrailoğulları’dır. Onların vâris 
oldukları memleket Filistin yahut İsrail ülkesidir. 



Cüz: 9 
 

A’RÂF SÛRESİ Sûre: 7      

  277 

142. Hani Biz sizi Firavun’un kav-
minden kurtarmıştık. Onlar sizlere 
çok şiddetli azap verirlerdi. Oğulla-
rınızı zalimce öldürürler, kadınları-
nızı (da) sağ bırakırlardı. Bunda, 
Rabbiniz tarafından (sizin için,) 
büyük bir imtihan vardı.  

 

B.17  

143. Biz, Musa’ya otuz geceyi 
vadettik. Sonra ona on gece daha 
ilave edip, tamamladık. Böylece 
Rabbinin tayin ettiği süre kırk gece 
olarak tamamlandı. Musa, kardeşi 
Harun’a, “(Benden sonra) sen, 
kavmimde yerime geç. Onları ıslah 
et ve fesatçıların yolundan gitme,” 
dedi. 

 

144. Musa, önceden tayin ettiğimiz 
zamanda belirtilen yere gelince ve 
Rabbi kendisiyle konuşunca, “Ey 
Rabbim! (Kendini) bana göster. 
Seni göreyim!” dedi. (Yüce Allah), 
“Beni asla göremezsin. Ancak dağa 
bak. Eğer o yerinde kalırsa, Beni 
görürsün,” dedi. (Musa’nın) Rabbi 
dağa tecelli edince, onu paramparça 
etti. Musa bayılıp düştü. Kendine 
gelince, “(Yarabbi,) sen her türlü 
eksiklikten uzaksın. Ben ancak 
Sana eğilirim. (Bu çağda) inananla-
rın ilkiyim,” dedi. 
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145. (Yüce Allah) dedi ki: “Ey 
Musa! Seni risaletlerim ve kelâ-
mımla (çağının) tüm insanlarından 
üstün kıldım. Sana verdiklerime 
(sımsıkı) sarıl ve şükredenlerden 
ol!”  

146. (Musa) için levhalara her çeşit 
(gerekli) hükümleri yazdık. Onlar, 
her türlü nasihati kapsamaktaydı ve 
(o çağ için gerekli her çeşit talima-
tın) detayları içindeydi. (Ona dedik 
ki:) “Bunlara sımsıkı sarıl. Kavmi-
ne (de,) bunun en güzel yönlerini 
benimsemelerini söyle. Ben pek 
yakında sizlere, isyankârların evini 
(de) göstereceğim.” 

 

147. Yeryüzünde haksız yere bü-
yüklük taslayanları mucizelerimiz-
den (mahrum kılıp,) dikkatlerini 
başka yöne çevireceğim. Onlar her 
mucizeyi görseler bile, yine (de) 
inanmayacaklar. Doğru yolu görse-
ler bile, onu asla yol edinmeyecek-
ler. Ancak sapıklık yolunu görseler, 
hemen onu yol edinecekler. Bu, 
onların ayetlerimizi yalanlamaları 
ve onlara kayıtsız kalmalarından 
ileri gelmektedir. 

 

148. Ayetlerimizi ve ahirete kavuş-
mayı yalanlayanların amelleri boşa 
çıktı. Onlar yaptıklarının dışında, 
başka bir amelin karşılığını görme-
yecekler. 
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B.18  

149. Musa (Tûr dağına gittikten) 
sonra kavmi, kendi takılarından bir 
buzağı yaptılar. O, ancak hayvan 
sesi çıkaran (cansız) bir cesetti. 
Onlar, onun kendileriyle konuşma-
dığını ve kendilerine yol gösterme-
diğini görmediler mi? Onlar, onu 
(tanrı) edindiler, zaten (de) zalimdi-
ler.  

150. Pişman olup, saptıklarını anla-
yınca, “Rabbimiz bize merhamet et-
mezse ve bizi bağışlamazsa, biz 
mutlaka hüsrana uğrayanlardan 
oluruz,” dediler. 

 

151. Musa kavmine çok öfkeli ve 
üzüntülü olarak dönünce, “Benden 
sonra, beni ne kötü temsil etmişsi-
niz! Rabbinizin emri hakkında ace-
le mi ettiniz? dedi. (Vahiy) levhala-
rını (yere) koydu ve kardeşinin 
saçlarından tutup kendine doğru 
çekmeye başladı. (Kardeşi:) “Ey 
anamın oğlu! Kavim beni zayıf 
gördü. Onlar, nerdeyse beni öldüre-
ceklerdi. Düşmanların bana gülme-
sine fırsat verme ve beni zalim 
kavim ile bir tutma,” dedi. 

 

152. (Musa), “Yarabbi, beni ve 
kardeşimi bağışla, bizi kendi rah-
metine dahil et. Sen merhamet 
edenlerin, en merhametlisisin,” 
dedi. 
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B.19  

153. Şüphesiz, buzağıyı (tanrı) 
edinenlere Allah’ın gazabı ve dün-
ya hayatında (da) zillet (gelip) çata-
caktır. Biz iftira edenleri, işte böyle 
cezalandırırız. 

 

154. Ancak kötülükleri işleyip son-
ra tevbe edip, iman edenler var ya, 
şüphesiz Rabbin bunun üzerine, çok 
bağışlayan ve çok rahmet edendir. 

 

155. Musa’nın öfkesi azalınca, o 
levhaları (eline) aldı. Onlardaki 
yazıda Rablerinden korkanlar için 
hidayet ve rahmet vardı. 

 

156. Musa kavminden yetmiş ada-
mı, belirttiğimiz vakitte (ve belirle-
diğimiz yere) götürmek üzere seçti. 
Şiddetli bir deprem onları yakala-
yınca, dedi ki: “Yarabbi! Dilesey-
din, onları (ve) beni daha önce (bi-
le) helâk ederdin. Aramızdaki aptal-
ların yaptıkları yüzünden, bizi helâk 
mı edeceksin? Bu, ancak Senin 
tarafından bir sınavdır. (Bu gibi 
sınavlarla) Sen, dilediğin hakkında, 
onun sapık olduğuna karar verirsin, 
dilediğini (ise) doğru yola götürür-
sün. Sen, bizim kefilimiz ve dostu-
muzsun. Bizi bağışla, bize rahmet 
eyle. Sen, bağışlayanların en iyisi-
sin,” 
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157. “Bu dünyada (da,) ahirette (de) 
bizim için iyiliği yaz. Şüphesiz biz, 
(tevbe ederek) Sana geldik.” (Yüce 
Allah:) “Azabımı dilediğim kimse-
ye indiririm. Ancak rahmetim, her 
şeyi kuşatmıştır. Onu, takvayı be-
nimseyenlere, zekât verenlere ve 
ayetlerimize inananlara mutlaka 
yazacağım,” dedi. 

 

158. Onlar, yanlarında Tevrat ile 
İncil’de zikrini yazılı buldukları 
nebî ve ümmî olan (bu) resûle tabi 
olurlar.1 (Bu Peygamber) onlara 
iyiliği emreder, kötülükten alıkoyar. 
Bütün temiz şeyleri helâl, kötü ve 
zararlı şeyleri (ise,) onlara haram 
kılar. (Sırtlarındaki) ağır yükleri ve 
(boyunlarındaki) zincirleri kaldırır. 
Ona inanan, ona destek olup yardım 
eden ve onunla birlikte indirilen 
nurun arkasından gidenler, muratla-
rına erenler (de,)  işte onlardır. 

 

                                                         
1 Ümmî, tahsil görmemiş, okuması ve yazması olmayan demektir. Kitab-ı Mukaddes’te birçok 
yerde, bu Peygamber’in geleceği haber verilmiştir. (Örn: Tesniye 18:18-19, Yuhanna 14:16) 
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B.20  

159. Sen de ki, “Ey insanlar! Ben, 
gökler ve yerin saltanatına sahip 
olan Allah’ın hepinize (gönderdiği) 
peygamberiyim. O’ndan başka, 
(hiçbir) İlâh yoktur. O, diriltir ve 
öldürür. Onun için, siz (de) Allah’a 
inanın. (Hem) Allah’a, (hem de) 
O’nun sözlerine inanan, ümmî nebî 
olan (bu) Peygamberi’ne inanın ve 
ona uyun ki, hidayete eresiniz. 

 

160. Musa’nın kavminden bir top-
luluk, bu hak ile insanları doğru 
yola ulaştırmakta ve onun vasıtasıy-
la (insanlar arasında) adaletle hük-
metmekteydi. 

 

161. Biz, onları on iki kabileye 
böldük. Kavmi kendisinden su iste-
yince, Biz Musa’ya, “Değneğini 
(şu) taşa vur,” diye vahyettik. On-
dan, on iki pınar fışkırdı. Her toplu-
luk su içeceği yerini öğrendi. Üzer-
lerine bulutla gölge yaptık. Onlara 
“Mann” ve “Selva” çıkardık.1 “Size 
rızık olarak verdiğimiz temiz şey-
lerden yiyin,” (dedik.) Onlar Bize 
değil, kendilerine yazık ediyorlardı. 

 

                                                         
1 Bkz. Dipnot 2:58 
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162. Hani onlara, “Şu kasabaya 
yerleşin. Orada dilediğiniz yerden 
yiyin. Yükümüzün hafifletilmesini 
diliyoruz, deyin ve itaat ederek 
(şehrin ana kapısından) girin. Biz 
de hatalarınızı bağışlar, iyilik eden-
leri artırırız,” denmişti. 

 
163. Ancak onlardan zalim olanlar, 
kendilerine söylenen sözü değişti-
rip, başka bir söz söylemeye başla-
dılar. Biz (de) onlara, zulüm etme-
lerinden dolayı, gökyüzünden rezil 
edici bir azap indirdik. 

 
B.21  

164. (Ey Peygamber!) Onlara deniz 
kıyısında bulunan yerleşim hakkın-
da sor. Hani onlar Sebt (günü ile 
ilgili emirlere karşı) aşırılık ederler-
di. Sebt günlerinde balıklar onlara 
sürüyle gelirdi, (Sebt) yapmadıkları 
günlerde (ise) gelmezdi. Biz, onları 
itaatsizlik etmelerinden dolayı böy-
lece denerdik. 

 
165. Onlardan bir topluluk, (başka 
birine,) “Allah’ın helâk edeceği ya 
(da) şiddetli bir azaba uğratacağı bir 
kavime, niçin öğüt veriyorsunuz?” 
dedi. Onlar (da,) “Rabbinize, maze-
ret beyan edebilmemiz ve onların 
(da) Allah’ın takvasını benimseme-
leri için, kendilerine nasihat ediyo-
ruz,” dediler.  

166. Kendilerine verilen öğüdü 
unutunca Biz (de,) kötülükten alı-
koyan kimseleri kurtardık. Zulme-
denleri (ise,) itaat dışına çıkmala-
rından dolayı, eziyet verici bir azap 
ile yakaladık. 
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167. Kendilerine yasak edilenlerden 
(vazgeçecekleri yerde,) itaatsizlikte 
daha (da) ileri gidince, onlara aşağı-
lık maymunlar olun, dedik.1  

168. Hani Rabbin, Kıyamet gününe 
kadar onları acı veren bir azaba 
uğratacak kimseleri, başlarına mu-
sallat edeceğini ilan etmişti. Şüphe-
siz Rabbin, çabuk cezalandırandır. 
(Bununla birlikte) O, çok bağışla-
yan (ve) çok rahmet edendir. 

 

169. Biz onları, yeryüzünde (deği-
şik) kavimler halinde böldük. Onlar 
arasında iyi olanlar (da) vardır. 
Aralarında iyi olmayanlar (da) var-
dır. Biz onları, (hidayete) dönsünler 
diye, iyi ve kötü halleriyle deneriz. 

 

170. (Onlardan) sonra (Musa’nın) 
Kitabı’na varis olan başka bir nesil, 
onların yerine geçti. Onlar, hep bu 
dünyaya ait değersiz malın peşine 
düştüler ve mutlaka bağışlanacağız, 
dediler. Onlara, (ellerindeki mala) 
benzer bir mal daha geldiğinde, onu 
(da) alırlardı. (Musa’nın) Kita-
bın’da onlardan, Allah ile ilgili 
haktan başka bir şey söylemeyecek-
lerine dair, kesin söz alınmamış 
mıydı? (Hâlbuki Kitab’ın) içindeki-
ni (de) okumuşlardı. Ahiret evi, 
takvayı benimseyenler için daha 
hayırlıdır. (Bunu,) anlamaz mısı-
nız? 

 

                                                         
1 Detaylı açıklama için bkz. dipnot 2:66 
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171. (Musa’nın) Kitabı’na sımsıkı 
sarılıp, namazı dosdoğru kılanlar 
var ya, şüphesiz Biz, (bu gibi) ıslah 
edenlerin ecrini zayi etmeyiz.  

172. Hani Biz, (Tûr) dağını gölgelik 
gibi üzerlerine yükseltmiştik (de,) 
onun üzerlerine yıkılacağını san-
mışlardı.1 Biz onlara, “Size verdi-
ğimiz (Kitab’a) sıkıca sarılın ve 
takva sahibi olmanız için, içindeki-
leri hatırınızda tutun,” (demiştik.) 

 
B.22  

173. Hani Rabbin, Âdemoğulla-
rı’nın sırtlarından nesillerinin (yara-
tılış maddesini) alıp, onları kendile-
ri üzerinde şahit tuttuydu. “Ben 
Rabbiniz değil miyim?” (diye sor-
du.) Onlar da, “Evet, (Rabbimiz-
sin!) Biz buna şahadet ederiz,” 
dediler.2 (Biz bunu) Kıyamet günü, 
“Bizim bundan hiç haberimiz yok-
tu,” demeyesiniz, (diye yaptık). 

 

174. Veyahut, “Bizden önceki ata-
larımız, Allah’a ortak koştular. Biz, 
onlardan sonra gelen (zayıf bir) 
nesildik. Sen yalancıların yaptıkla-
rından dolayı, bizi mi helâk edecek-
sin?” demeyesiniz. 

 

175. Belki (kötü davranışlarından 
vazgeçerek hakka geri) dönerler 
diye, ayetlerimizi böylece açıkça 
anlatırız.  

                                                         
1  Bkz. dipnot 2:64 
2 Ayetten anlaşıldığına göre, Yüce Allah (c.c.) insanoğlundan, hatta daha doğmamış olan neslin-
den dahi Kendi var oluşu konusunda söz almıştır. Bundan murat ancak şudur. Yüce Allah’ın (c.c.) 
var oluşuna inanmak, insanoğlunun yaratılışında mevcuttur. 



Cüz: 9 
 

A’RÂF SÛRESİ Sûre: 7      

  286 

176. Onlara, kendisine ayetler ver-
diğimiz kimsenin haberini anlat. O, 
onların dışına çıktı. Bunun üzerine, 
şeytan (da) peşine düştü. Böylece o, 
sapıklardan oldu. 

 

177. Eğer dileseydik, onu mutlaka 
(ayetlerimizle) yüceltirdik. Ancak 
o, yere eğilip heveslerine uydu. 
Onun durumu, bir köpeğe benzer. 
Ona vurmak üzere bir şeyi eline 
alırsan, dilini çıkarıp solur. Kendi 
haline bırakırsan, (yine) dilini çıka-
rıp solur. Bu (da) mucizelerimizi 
yalanlayan kavmin misalidir. Sen 
onlara bu (tarihsel) hadiseleri oku-
yup anlat ki, onlar düşünsünler.1  

 

178. Ayetlerimizi yalanlayanların 
durumu ne kötüdür! (Böyle yap-
makla,) ancak kendilerine zulme-
derler.  

179. Allah kime hidayet verirse, 
doğru yolu bulmuş olan (da,) ancak 
o olur. Sapık olduklarına hüküm 
verdiği kimselerse, hüsrana uğra-
yanlar (da,) ancak onlardır. 

 

                                                         
1 Müfessirlerin anlattıklarına göre bu ayetlerde, Bel’am B. Bâûra adlı birisinden bahse-
dilmiştir. Yüce Allah (c.c.), kendisine manevi özellikler bahşetmişti. Ancak o, dünyaya 
yöneldi ve doğru yoldan ayrılarak hakkın aleyhinde konuşmaya başladı. Onun için Yüce 
Allah (c.c.), onu dilini uzatarak soluyan bir köpeğe benzetmiştir. Bundan anlaşıldığına 
göre, kim Yüce Allah’ın (c.c.) peygamberlerine dil uzatırsa, o Bel’am B. Bâûra duru-
muna düşecektir. 
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180. Biz, cinleri1 ve insanları, (as-
lında rahmetimize nail olsunlar) 
diye yarattık. Ancak sonunda onla-
rın çoğu, Cehennem’i hak ederler. 
Onların kalpleri var, ama onlarla 
anlamazlar. Gözleri var, ama onlar-
la görmezler. Kulakları var, ama 
onlarla duymazlar. Hayvanlar gibi, 
hatta daha (da) beter olanlar, ancak 
onlardır. Gafil olanlar (da) ancak 
onlardır.  

181. Bütün güzel isimler Al-
lah’ındır. O’na o (isimler) ile dua 
edin. O’nun isimleri hakkında doğ-
ru yoldan ayrılıp, yalan sözler söy-
leyenleri bırakın. Onlara, yaptıkla-
rının cezası verilecektir. 

 

182. Yarattıklarımız arasında öyle 
bir topluluk var ki, (insanlara) hak 
ile doğru yolu gösterirler ve onunla 
(dünyada) adalet ederler.  

B.23  

183. Ayetlerimizi yalanlayanları 
ise, yavaş yavaş, hiç bilmedikleri 
yönden yakalayacağız. 

 

184. (Şimdilik) onlara mühlet veri-
yorum. Şüphesiz Benim düzenim 
çok sağlamdır. 

 

185. Onlar, efendilerinde2 delilik 
olmadığını, hiç düşünmediler mi? 
O, ancak apaçık bir uyarıcıdır. 

 

                                                         
1 Ayrıca bkz. dipnot 6:101 
2 Yani, Muhammed-i Mustafa (s.a.v.) 



Cüz: 9 
 

A’RÂF SÛRESİ Sûre: 7      

  288 

186. Göklerin ve yerin hakimiyetini 
ve Allah’ın bütün yarattıklarını, 
belki (de) mahvolma saatlerinin 
yaklaşmış olabileceğini hiç düşün-
müyorlar mı? Peki, onlar bundan 
sonra hangi söze inanacaklar? 

 

187. Allah’ın sapmış olduğuna hü-
küm verdiği birini, hidayete kavuş-
turacak kimse yoktur. O, onları 
azgınlıkları içinde şaşkın halde 
bırakır. 

 

188. (Ey Peygamber!) Sana Kıya-
met (ne zaman kopacak diye) sorar-
lar. Sen onlara de ki: “Onun bilgisi, 
ancak Rabbimin Katındadır. Zama-
nı gelince onu Kendisinden başka 
meydana çıkaracak (da) yoktur. O 
(saat,) göklere (de) yere (de) pek 
ağır gelecektir. O, sizlere ansızın 
gelecektir. Sanki biliyormuşsun 
gibi, sana (o saat hakkında) sorar-
lar. Sen onlara, “Onu yalnızca Al-
lah bilir, fakat insanların çoğu (bu-
nu) bilmezler,” de. 

 

189. De ki: “Ben kendime ne bir 
fayda sağlayabilir, ne (de kendimi 
zarardan) koruyabilirim. Ancak 
Allah’ın dilediği neyse, o (bana 
ulaşır). Eğer gaybı bilseydim, elbet-
te pek çok mal toplardım ve bana 
hiçbir sıkıntı (da) dokunmazdı. 
Oysa ben, inanan bir topluluk için, 
bir uyaran ve müjde verenim.” 
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B.24  

190. Sizleri tek candan yaratan, 
kendisinde teselli bulsun diye eşini 
(de) aynısından var eden, ancak 
O’dur. Erkek, kadını iyice örtünce, 
o hafif bir yük yüklenir ve onunla 
yürür. O, ağırlaşınca her ikisi (de) 
Rableri olan Allah’a, “Bize sağlıklı 
bir evlat ihsan edersen, şüphesiz 
şükredenlerden oluruz,” diye dua 
ederler. 

 

191. Allah onlara sağlıklı bir çocuk 
verince, kendilerine verdiği bu evlat 
hakkında O’na ortak koşmaya baş-
larlar. Allah, onların ortak koşmala-
rından pek yücedir. 

 

192. Hiçbir şeyi yaratmayıp, kendi-
leri (de) yaratılmış olanları mı, 
Allah’a ortak koşarlar? 

 

193. (Onların ortak koştukları,) 
onlara yardım gücüne sahip değil-
lerdir, kendilerine bile yardım ede-
mez.  

194. (Onları) doğru yola çağırsanız 
(da,) size uymazlar. Onun için onla-
rı çağırmanız (da,) susmanız (da) 
sizin için birdir. 

 

195. Şüphesiz Allah’tan başka ça-
ğırdıklarınız (da,) sizin gibi kullar-
dır. Öyleyse onları çağırın ve doğ-
ruysanız size cevap versinler! 
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196. Onların yürüyecek ayakları, 
tutacak elleri, görecek gözleri ve 
işitecek kulakları mı var? (Onlara) 
de ki: “Ortaklarınızı çağırın. Sonra 
bana karşı, (istediğiniz gibi) düzen 
kurun. Hiç mühlet (de) vermeyin.” 

 

197. “Şüphesiz benim gerçek dos-
tum, (bu en mükemmel) Kitab’ı 
indiren, Allah’tır. O, (daima) iyiler-
den yanadır.”  

198. O’ndan başka çağırdıklarınız, 
ne size yardım edebilir, ne (de) 
kendilerine yardımları dokunur. 

 

199. Onları doğru yola çağırsanız, 
sizi duymazlar. Onları sana bakar 
gibi görürsün, fakat hiç görmezler. 

 

200. (Ey Peygamber!) Sen onları 
affet ve tabiata uygun şeyleri emret-
meye devam et. Cahillerden (de,) 
yüz çevir.  

201. Eğer şeytandan bir vesvese 
gelip, seni şüpheye düşürürse, o 
zaman Allah’a sığın! Şüphesiz O, 
en iyi işiten ve en iyi bilendir.  

202. Şüphesiz takvayı benimseyen-
lere, şeytan tarafından rahatsız edici 
bir düşünce geldiğinde, onlar (Al-
lah’ı) çokça zikrederler. Böylece 
onların (gözleri açılıp,) görmeye 
başlar. 
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203. Bu (kâfirlerin) kardeşleri, on-
ları hep sapıklığa sürükler ve bu 
konuda hiçbir şeyi eksik bırakmaz-
lar.  

204. Onlara bir mucize getirmedi-
ğin zaman, “Neden onu seçip ge-
tirmedin?” derler. Sen onlara de ki: 
“Ben ancak Rabbim tarafından 
bana vahiy olunana uyarım.” Bu 
Rabbiniz tarafından, kalp gözünüzü 
açacak olan sözlerdir. İman edenler 
için (de) hidayet ve rahmettir. 

 

205. (Ey insanlar!) Kur’an okundu-
ğunda, onu dikkatle dinleyin ve 
susun ki, merhamet edilesiniz. 

 

206. (Ey Peygamber!) Rabbini 
içinden gayet alçakgönüllülükle ve 
korkuyla (ve de) alçak sesle, sabah 
(ve) akşam anmaya devam et. Sakın 
gafillerden olma. 

 

207. Şüphesiz Rabbinin Katında 
olanlar, O’na ibadet etmek (hakkın-
da) kibirlenmezler, O’nu hep tespih 
ederler ve ancak O’na secde eder-
ler.   

Secde Ayeti 1  
 

                                                         
1 Hz. Ayşe’nin (r.a.) bildirdiğine göre Hz. Resûlüllah (s.a.v.) secde ayeti okunduğunda, secde ederek 
şöyle dua ederdi: 

 
Yani: “Benim çehrem (yüzüm,) onu yaratan, kulaklarını ve gözlerini açan (Allah’a,) O’nun verdiği 
yetenek ve kuvvet ile secde etmiştir.” (Sünen Ebi Davud; Kitab-üs Salât; Aynı kelimeler Sünen Tirmizî 
ve Sünen Nesaî’de de mevcuttur.) Diğer taraftan secde ederken şu dua da okunabilir: 

 
Yani: “Ey Allah’ım, vücudum Sana secde etti ve kalbim Sana inandı. Ey Allah’ım, bana faydalı bilgi ve 
beni Katında yücelten amelde bulunmamı nasip eyle.” Başka bir dua ise şöyledir:   

 Yani: “Ey Allah’ım, benim ruhum ve kalbim Sana secde etti.” 
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Sûre: 8 

ENFÂL SÛRESİ 

( Hicretten sonra indirilmiştir.) 
Cüz: 9 

Bu sûre Medine’de nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yetmiş altı ayet-
tir.  

Savaş neticesinde Yüce Allah’ın (c.c.) Müslümanlar’a bahşettiği malla-
ra “Enfâl” adı verilir.  

A’râf sûresi yüz seksen sekizinci ayetinde, kâfirler tarafından, belirlen-
miş olan saatin yahut Kıyametin, ne zaman geleceği sorulmuştur. İşte o “Saat”in 
ilk ortaya çıkışı, bu sûrede detaylı olarak zikredilmiştir. Arap yarımadasında 
kâfirlik ve şirkin sona erdirileceğinin pek yakın olduğu da, burada beyan edil-
miştir. 

Geçen sûrede, çok zor durumların söz konusu olacağı ifade edilerek, 
Müslümanlar’a hemen Allah’ın (c.c.) önünde eğilin ve hem alçak sesle, hem de 
yüksek sesle O’na dua edin, denmişti. Bütün zorlukların, Hz. Resûlüllah’ın 
(s.a.v) duaları neticesinde ortadan kalkacağı da, beyan edilmişti. 

Bu sûrenin hemen başında müminlerin fakirliklerinin, karşılaştıkları 
zorluklar sonucunda ortadan kaldırılacağı müjdesi de verilmiştir. Zorluklarla 
ilgili ilk olarak, Bedir savaşından bahsedilmiştir. Geçen sûrede Müslümanlar’ın 
dikkati özellikle dualara çekilmişti. Bedir savaşında Müslümanlar’a bahşedilen 
zaferin, yalnız Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) duaları neticesinde elde edildiği, yine 
burada açıklanmıştır. Hâlbuki bu savaşa, sadece üç yüz on üç ashap katılmıştı. 
Buna mukabil Mekke müşriklerinin saldırgan ordusu, maneviyat dışında her 
bakımdan Müslümanlar’dan çok üstündü. En güzel binekleri, silahları, okçuluk-
ta uzman askerleri vardı. Savaşa teşvik eden uzman kadınlar ise, şarkılar söyle-
yerek kâfirleri savaşa hazırlıyorlardı. Öyle ki, onların söyledikleri şarkılar sonu-
cunda askerler adeta kendilerinden geçiyorlardı. Yine de Hz. Resûlüllah’ın 
(s.a.v.) çadırında ettiği dualar, hepsine üstün geldi. O, öyle içtenlik ve alçak 
gönüllülükle dua etmişti ki, çarşafı mübarek omuzlarından sık sık aşağıya sarkı-
yor ve Hz. Ebubekir (r.a.) onu tekrar tekrar yerden kaldırıyordu. Hz. Resûlüllah 
(s.a.v): 

“ ” 
diye dua etmişti. Yani, cinlerin ve insanların yaratılış gayeleri, ancak ibadet 
etmektir, demiştir. Benim, haliseten ibadetlerini nasıl yapmaları gerektiğini 
öğrettiğim bu kulların ölürlerse, o zaman Senin ibadetini doğrulukla yapan bir 
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cemaat, dünyada artık asla var olmayacaktır.1 Kısacası Bedir savaşının zaferi, 
ancak Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) duaları sonucunda elde edilmiştir. 

Müslümanlar’a bir ders daha verilmiştir. O da, doğru sözlüler ve yalan-
cılar arasında fark yaratan tek silahın, ancak takva olduğudur. Gelecekte de 
dünyanın en yüce kuvvetlerine üstün çıkmayı hayal ediyorsanız, onun çaresi 
ancak takvadır. 

Bu arada dile getirilen bir gerçek de, Hz. Resûlüllah (s.a.v.) ve ashapla-
rının, savaş ile dinleri değiştirilmeye kalkılmadıkça, asla savaş yapmadıklarıdır. 
Bütün fitnelerin en büyüğü, insanların dinlerini kılıç kullanarak değiştirmeye 
çalışmaktır. Daha önce de dünyada bu görülmüştür, gelecekte de aynı fitne mut-
laka kopacak ve insanların dinleri kılıç kullanılarak değiştirilmeye kalkışılacak-
tır. Bu durumda bahsedilen fitne tamamen ortadan kalkmadıkça, Müslüman-
lar’ın kendilerini savunmak gayesiyle savaşmalarına izin verilmiştir. 

Müslümanlar’a Yüce Allah’ı (c.c.) çok zikretmeleri gerektiği tavsiye 
edilmiş, bunun da düşmanlarına karşı sağlam durmaları için gerekli olduğu bil-
dirilmiştir. 

Bu sûrenin son iki ayetinde, düşmanlarının baskısının çok arttığı du-
rumlarda, Müslümanlar’ın vatanlarından hicret etmeye mecbur kaldıkları koşul-
larda, bu hicretin Allah (c.c.) Katında makbul olacağı beyan edilmiştir. Onun 
neticesinde, Yüce Allah (c.c.) Katından Müslümanlar’a yardım edileceği, O’nun 
mağfiretine nail olacakları ve rızıklarının da çok bereketlendirileceği 
vadedilmiştir. Bu önceden verilen söz, daima çok yüce bir şanla tamamlanmış-
tır. Kısacası rızkın bereketleneceği, bu sûrenin başında da vadedilmişti ve Müs-
lümanlar’a “Enfâl” (savaş neticesinde elde edilen mallar) bahşedileceği açık-
lanmıştı. Bu son ayetlerde, o malların diğer şekilleri de beyan edilmiş ve hicret 
eden Müslümanlar’ın rızıklarının çok çoğaltılacağı vadedilmiştir. 
  

                                                         
1 Sahih-i Müslim; Kitab-ül Cihad 
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Enfâl Sûresi 

 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum).  

2. (Ey Peygamber!) Sana ganimet-
ler hakkında sorarlar. Sen onlara de 
ki: “Ganimetler Allah ve Peygam-
berin’dir.” Onun için, Allah’ın tak-
vasını benimseyin ve aralarınızı 
düzeltin. Eğer gerçek müminseniz, 
Allah ve Peygamberi’ne itaat edin. 

 

3. Gerçek inananlar var ya, ne za-
man Allah anılırsa, onların kalpleri 
titrer. O’nun ayetleri kendilerine 
okunduğunda, (bu) onların imanını 
arttırır. Onlar, ancak Rablerine gü-
venirler. 

 

4. Onlar namazlarını (bütün şartla-
rını yerine getirerek) kılar, Bizim 
verdiğimiz rızıktan, (Allah yolun-
da) harcarlar.  

5. Gerçek müminler, işte bunlardır. 
Rableri Katında, onlar için yüce 
dereceler, mağfiret ve şerefli rızık 
vardır. 

 

6. (Bu mükâfat,) Allah seni evinden 
belli bir amaçla çıkardığı için (onla-
ra) verilecektir. Hâlbuki müminler-
den bir kısmı, (bundan) hiç hoş-
lanmamıştı. 
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7. Onlar, hak kendilerine belirdik-
ten sonra (da,) seninle tartışırlardı. 
Sanki ölüme sürüklenirlerdi ve 
(gözleriyle ölümü) görmekteydiler.1  

8. Hani Allah, iki gruptan birinin 
sizler olacağınızı vadediyordu. 
Sizlerse (zarar verme gücüne sahip 
olmayıp,) silahsız olanın, sizler 
olmasını istiyordunuz. Allah ise, 
hakkı kendi kelimeleriyle gerçek-
leştirmek ve kâfirlerin kökünü 
kesmek istiyordu. 

 

9. Suçlular istemeseler bile, Allah 
hakkı gerçekleştirmek ve batılı yok 
etmek istiyordu. 

 

10. Hani Rabbinize yalvarıyordu-
nuz. Bunun üzerine O (da,) duaları-
nızı kabul ederek, “Ben sizi saflar 
halinde akın eden bin melekle des-
tekleyeceğim,” (demişti). 

 

11. Allah bu (haberi,) ancak size 
müjde olsun ve kalpleriniz bununla 
huzur bulsun diye indirmişti. Yar-
dım, ancak Allah tarafından gelir. 
Şüphesiz Allah, her şeyden üstün-
dür, hikmet sahibidir.  

                                                         
1 Bu ayet-i kerime ile Hıristiyanlar’ın Müslümanlar’a yaptıkları itirazlar, kendiliğinden 
cevaplanmış olmaktadır. Onlar, Müslümanlar’ın ganimet mallarını ele geçirmek üzere 
savaştıklarını ileri sürerler. Bu ayetten anlaşıldığı üzere, Müslümanlar kan dökmekten 
hiçbir zaman hoşlanmazlar. 
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B.2 
 

12. Hani (Allah,) Katından sizin 
için rahat ve güven olsun diye, üs-
tünüze hafif bir uyku göndermişti. 
Sizi tertemiz kılmak için, şeytanın 
çirkinliğini (ve korkusunu) sizden 
uzaklaştırmak, yüreklerinizi sağ-
lamlaştırmak ve bununla ayakları-
nıza direnme gücü vermek için, size 
bulutlardan yağmur indirmişti.1 

 

13. Hani Rabbin meleklere, “Ben 
sizinle beraberim. İnananlara di-
renme gücü verin. Ben (de) kâfirle-
rin kalplerine korku salacağım,” 
diye vahiy etmişti. (Ey inananlar!) 
Siz, (onların) boyunlarına vurun, 
vücutlarının bütün eklemlerine 
vurmaya devam edin. 

 

14. Bu, onların Allah ve Peygambe-
ri’ne aşırı derecede muhalefet etme-
lerindendir. Kim Allah ve Peygam-
beri’ne muhalefet ederse, (bilsin ki) 
Allah ceza vermekte pek şiddetlidir. 

 

15. (Allah’ın cezası, işte) böyledir. 
Onu tadın ve (bilin ki,) kâfirlere 
ateş azabı vardır. 

 

16. Ey inananlar! Ordu halinde 
kâfirlerle karşı karşıya geldiğinizde, 
sakın onlara arkanızı dönmeyin. 

 

                                                         
1 Bu ayet-i kerimede Bedir savaşından bahsedilmiştir. Bu savaşta Müslümanlarla kafirler arasında 
bir kum meydanı vardı. Onun ötesinde de kuru toprak bulunuyordu. Yağmur yağdığı zaman kum 
sertleşti, ancak toprak kaygan balçığa döndü. Bunun sonucunda Müslümanlar için savaşmak çok 
kolaylaştı. Buna mukabil kafirler için kaygan balçıkta savaşmak çok zorlaştı ve onlar Müslüman-
ların saldırısına karşı duramadılar. 
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17. Öyle bir zamanda savaş için yer 
değiştiren veyahut (Müslüman) bir 
bölüğe yardım etmek gayesiyle geri 
çekilen dışında, kim onlara arkasını 
dönerse, o Allah’ın gazabıyla döne-
cektir. Kalacağı yer (de) Cehen-
nem’dir. Orası ne kötü bir kalına-
cak yerdir! 

 

18. (İyi bilin ki, kâfirleri) siz öldür-
mediniz, aksine onları Allah öldür-
dü. Onlara (çakıl taşları) attığın 
zaman, sen atmamıştın,  aksine 
Allah atmıştı. Bunun sebebi (de,) 
Allah’ın inananları güzel bir sınav-
dan geçirmesiydi. Şüphesiz Allah, 
en iyi işiten ve en iyi bilendir.1  

19. Bu iş, (Bizim söylediğimiz gibi) 
olacak ve Allah kâfirlerin düzenle-
rini, mutlaka zayıflatacaktır. 

 

20. (Ey Mekke’li kâfirler!) Eğer 
(Müslümanlar’ın) zaferinin (belirti-
sini) istiyorsanız, işte onların zaferi 
size geldi. Şimdi bile (kötülükten) 
vazgeçseniz, sizin için hayırlı olur. 
Ama (kötülüklere) yine dönerseniz, 
Biz (de) sizi (cezalandırmaya) dö-
neriz. Çeteniz kalabalık (bile) olsa, 
onun size hiç yararı olmayacaktır. 
Allah’ın müminlerle beraber oldu-
ğunu, (iyi bilin.) 

 

B.3  

21. Ey inananlar! Allah ve Peygam-
beri’ne itaat edin. (Buyruğunu) 
dinlemekte olduğunuzda, ondan 
yüz çevirmeyin.  

                                                         
1 Bedir Savaşı sırasında Yüce Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yerden çakıl taşları alarak kâfir ordu-
suna doğru savurdu. Tam o sırada bir kasırga koptu. Bunun neticesinde kâfirler bir şey göremez 
oldular ve Allah’ın izniyle yenilgiye uğradılar. 
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22. Dinlemedikleri halde, dinledik 
diyenler gibi olmayın. 

 

23. Allah Katında hayvanlardan 
daha beter olan, sağır ve dilsiz kim-
selerdir. Onlar, hiç akıl etmezler. 

 

24. Allah, kendilerinde ufak bir 
hayır bile görseydi, elbette onlara 
(Kur’an) dinletirdi. Eğer onlara 
(onu) dinletseydi, gene (de) yüz 
çevirip dönerlerdi. 

 

25. Ey inananlar! Allah ve Peygam-
ber sizi diriltmek için çağırdığında, 
sesine kulak verin. Biliniz ki, Allah, 
insan ile kalbi arasında bulunur. 
(Şunu da biliniz ki,) hepiniz topla-
nıp, (ancak) O’na götürüleceksiniz.1 

 

26. Aranızdan, ancak zulmedenlere 
gelip çatmakla kalmayacak olan 
fitneden, sakının. Bilin ki, Allah 
ceza (vermekte çok) şiddetlidir. 

 

                                                         
1 Burada Yüce Peygamberimiz’in ölüleri diriltmesinden bahsedilmektedir. Ancak bu dirilen-
ler, bedenen ölüler değil, manevi ölülerdir. Çünkü bedenen ölen kimse, bir daha bu dünyaya 
geri dönemez. (Bkz. 23:101) Bu ayetten açıkça anlaşıldığı gibi, peygamberler manevi ölüleri 
dirilterek, onlara manevi bir hayat verirler. Hz. İsa’nın (a.s.) ölüleri diriltmesi de aynen böy-
ledir. Hıristiyanlar’ın iddia ettikleri gibi, Hz. İsa (a.s.) da ölüleri bedenen diriltmemiştir. 
Aksine kendisine inananları manen ve ahlaken diriltmiştir. 
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27. Hatırlayın! Hani siz çok az idi-
niz. Yeryüzünde zayıf sayılırdınız. 
İnsanların sizi kapıp götürmelerin-
den, korkardınız. O, size bir sığınak 
verdi. Kendi yardımıyla sizi destek-
ledi ve temiz şeylerden size rızık 
ihsan etti ki, siz de Kendisine şük-
redesiniz. 

 

28. Ey inananlar! Allah ile (O’nun) 
Peygamberi’ne hıyanet etmeyin, 
yoksa (bunun neticesinde) kendi 
emanetlerinize bilerek hıyanet et-
meye başlarsınız.  

 

29. Biliniz ki, mallarınız ve çocuk-
larınız, (sizler için) ancak bir sınav 
sebebidir (ve biliniz ki) Allah, en 
büyük mükâfat ancak Kendi Katın-
da olandır. 

 

B.4  

30. Ey inananlar! Allah’ın takvasını 
benimserseniz, size herkesten üstün 
kılan bir özellik bahşedecek, kötü-
lüklerinizi sizden uzaklaştıracak ve 
sizi bağışlayacaktır. Allah büyük 
lütuf sahibidir. 

 

31. (Ey Peygamber!) Hani kâfir 
olanlar seni (bir yere) bağlayıp, 
hapsetmek veya öldürmek ya (da) 
seni (yurdundan) sürmek için düzen 
kuruyorlardı. Onlar (da) düzen ku-
ruyorlar, Allah (da) onların düzeni-
ne karşı düzen kuruyordu. Allah, 
düzen kuranların en iyisidir. 

 



Cüz: 9 
 

ENFÂL SÛRESİ Sûre: 8      

  300 

32. Ayetlerimiz onlara okunduğun-
da, “Biz, (böyle şeyleri çok) dinle-
dik. İstesek bunun gibisini (de) 
söyleyebiliriz. (Bu Kur’an,) ancak 
geçmişlerin hikâyeleridir,” derler. 

 

33. Hani onlar, “Ey Allah! Senin 
tarafından hak olan ancak bu ise, 
üzerimize gökten taş yağdır veya 
bize acı bir azap gönder,” dediler. 

 

34. Ancak sen aralarında bulundu-
ğun müddetçe, Allah onları azaba 
uğratacak değildir. Onlar bağışlan-
mayı diledikçe (de,) Allah onlara 
azap verecek değildir. 

 

35. Onların ne özelliği var ki, Allah 
onlara azap vermesin? Oysa onlar, 
(gerçek) koruyucuları olmadıkları 
halde (insanları) Mescid-i Ha-
ram’dan alıkoyarlar. Onun (gerçek) 
koruyucuları takvayı benimsemiş 
olanlardan başkası değildir. Ancak 
onların çoğu bilmezler.  

36. Onların (Allah’ın) evinin ya-
nındaki ibadetleri, ıslık çalmak ve 
el çırpmaktan başka bir şey değil-
dir. (Ey kâfirler,) inkâr etmenizden 
dolayı azabı tadın! 
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37. Şüphesiz inkâr edenler, (insan-
ları) Allah’ın yolundan alıkoymak 
için mallarını harcarlar. Onlar şüp-
hesiz onu harcamaya devam ede-
cekler. Sonra o (mallar,) kendileri 
için bir üzüntü (vesilesi) olacak. 
Böylece onlar, yenilgiye uğratıla-
caklar. İnkâr edenler toplatılıp, Ce-
hennem’e götürülecekler.  

38. Allah bunu, kötüyü iyiden ayırt 
etmek ve kötünün bir kısmını diğer 
bir kısmının üzerine yığıp, hepsini 
bir yığın haline getirerek, onu Ce-
hennem’e atmak için yaptı. İşte 
hüsrana uğrayanlar (da) onlardır. 

 

B.5  

39. Kâfir olanlara de ki: “(Kötülük-
lerden) vazgeçerlerse, geçmişteki 
(günahları) bağışlanacaktır. Ancak 
onlar (eski kötülüklerine) dönerler-
se, öncekilerin sünneti geçmiştir. 
(Bunlara da, aynı muamele yapıla-
caktır.)” 

 

40. Fitneden, (yani zorlama ve bas-
kıdan) eser kalmayıp, din tamamen 
Allah için oluncaya kadar, o (kâfir-
lerle) savaşmaya devam edin. Ama 
vazgeçerlerse, şüphesiz Allah onla-
rın (bütün) yaptıklarını görür.1  

41. Eğer yüz çevirirlerse bilin ki, 
(ancak) Allah sizin koruyucunuz-
dur. O, ne iyi koruyucu ve ne iyi 
yardımcıdır!  

                                                         
1 Burada din özgürlüğünden söz edilmiştir. Konuyla ilgili bkz  dipnot 2:194. 
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Cüz: 10  

42. Eğer Allah’a ve hakkı batıldan 
ayıran günde, (yani) iki ordunun 
karşılaştığı günde, kulumuza indir-
diğimize inanıyorsanız biliniz ki, 
ganimet olarak elinize geçirdikleri-
nizin beşte biri Allah’ın, Peygam-
ber’in, akrabaların, öksüzlerin, 
düşkünlerin ve yolcularındır. Al-
lah’ın istediği her şeye, (devamlı 
olarak) gücü yeter. 

 

43. Hani o gün siz, (savaş alanının) 
beri tarafındaydınız, (kâfirler ise) 
öte tarafındaydılar. Kervan (da) 
daha aşağıdaydı. Eğer (savaş) için 
onlarla sözleşseydiniz, vakti hak-
kında mutlaka görüş ayrılığına dü-
şerdiniz. Ancak Allah, olmasına 
karar verdiği bir şeyi gerçekleştir-
mek için, (bir de) delil ile helâk 
olmuş olan, artık helâk olsun ve 
delil ile dirilmiş olan, artık dirilsin 
diye, (böyle yaptı). Şüphesiz Allah, 
en iyi işiten ve en iyi bilendir.  

44. Hani Allah, onları sana rüyanda 
az olarak göstermekteydi. Eğer 
onları sana çok göstermiş olsaydı, 
siz mutlaka cesaretinizi kaybeder, 
bu (önemli) konuda birbirinizle 
görüş ayrılığına düşerdiniz. Ancak 
Allah, (bundan) sizi korudu. Şüphe-
siz O, kalplerdeki (sırları) en iyi 
bilendir.  
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45. Hani Allah, hakkında kesin 
karar verilmiş bir hususu1 gerçek-
leştirmek gayesiyle onlarla karşılaş-
tığınızda, onları sizin gözlerinize, 
sizi (de) onların gözlerine az göste-
riyordu. Bütün işler, ancak Allah’a 
döndürülür. 

 

B.6  

46. Ey inananlar! (Kâfirlerin) bir 
çetesiyle karşı karşıya geldiğinizde, 
dayanıklılık gösterin ve Allah’ı çok 
anın ki, başarıya ulaşasınız. 

 

47. Allah’a ve O’nun Peygambe-
ri’ne itaat edin. Kendi aranızda 
kavga etmeyin. Yoksa cesaretiniz 
kaybolur, gücünüz (de) (yok olup) 
gider. Sabredin, şüphesiz Allah 
sabredenlerle beraberdir. 

 

48. Evlerinden böbürlenerek ve 
halka gösteriş yaparak çıkanlar gibi 
olmayın. Onlar (insanları) Allah 
yolundan alıkoyarlar. Allah yaptık-
larını kuşatarak (mahvetmeye) ka-
rarlıdır. 

 
                                                         
1 Kırk üç ile kırk beşinci ayetler arasında, Bedir savaşından bahsedilmektedir. Bedir Savaşı’ndan 
önce Müslümanlar asla savaşı düşünmüyorlardı. Mekkeliler, bir ticaret kervanını gönderip, onun 
bütün kârını Müslümanlar aleyhinde kullanmak niyetindeydiler. Müslümanlar ise sadece o kerva-
na mani olmak istiyorlardı. Ancak bu, Yüce Allah’ın (c.c.) hazırladığı bir plandı. Böylece O, 

kafirleri yenilgiye uğratmak istiyordu. “Beyyine” (  )  kelimesi, çok önemli bir gerçeğe işaret 
etmektedir. Yanında doğru yolda olduğuna dair kesin bir delil bulunan, sonunda daima zafere 
ulaşır. Ancak doğru yolda olduğunu kesin bir delil ile ispat edemeyen daima hüsrana uğrar. 
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49. Hani şeytan (gibi birisi) onlara 
yaptıklarını hoş gösterip, “Bugün 
insanlardan hiç kimse size üstün 
gelemez. Ben (de) arkanızdayım,” 
demişti. İki ordu karşı karşıya ge-
lince, gerisin geriye kaçtı ve “Şüp-
hesiz sizinle hiçbir alâkam yoktur. 
Sizin görmediğinizi, ben muhakkak 
görüyorum. Şüphesiz ben, Al-
lah’tan korkuyorum. Allah’ın azabı 
pek şiddetli olur,” demişti. 

 
B.7  

50. Hani münafıklar ve kalplerinde 
hastalık olanlar, “Doğrusu dinleri 
bunları aldatmıştır,” diyorlardı. 
Kim Allah’a güvenirse (bilir ki,) 
şüphesiz Allah (her şeyden) üstün 
ve hikmet sahibidir. 

 
51. Melekler, kâfirlerin canlarını 
alırken bir görsen! Yüzlerine ve 
sırtlarına vururlar ve (derler ki:) 
“Yakıcı azabı tadın.” 

 

52. “Bu (azap,) ellerinizin önceden 
ileri gönderdiği, (geçmişte yaptıkla-
rınız) sebebiyledir. Oysa Allah, 
kullarına hiç zulmetmez.”  

53. (Sizin durumunuz da) Fira-
vun’un kavmi ile onlardan önceki-
lerin durumu gibidir. Onlar, Al-
lah’ın ayetlerini inkâr ettiler. Allah 
(da) günahları yüzünden onları 
yakaladı. Şüphesiz Allah, güçlüdür 
(ve) ceza vermekte pek şiddetlidir.  
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54. Bu, Allah’ın bir kavime ihsan 
ettiği nimetini, onlar kendilerini 
değiştirmediği sürece, asla değiş-
tirmemesindendir. (Bilin ki) Allah, 
en iyi işiten ve en iyi bilendir. 

 

55. (Ey inkâr edenler! Sizin duru-
munuz da,) Firavun kavmiyle on-
lardan öncekilerin (durumu) gibi 
olacak. Onlar Rablerinin ayetlerini 
yalanladılar. Biz (de,) günahları 
yüzünden onları helâk ettik. Fira-
vun’un kavmini suda boğduk. Onla-
rın hepsi (de) zalimdi. 

 
56. Şüphesiz Allah Katında hayvan-
lardan daha beter olanlar, inkâr 
edenlerdir. Onlar, (hiç) inanmazlar. 

 

57. Sözleşme yaptığın kimseler, 
sonra her defasında sözleşmelerini 
bozarlar ve hiç korkmazlar. 

 

58. Savaşta onlarla karşılaşırsan, 
arkalarındakileri (de) darmadağın et 
ki, öğüt alsınlar. 

 
59. Eğer bir kavmin, (verdiği söze) 
hıyanet etmesinden endişe edersen, 
sen (de) onların yaptıklarının karşı-
lığını aynen ver. Şüphesiz Allah, 
hıyanet edenleri (hiç) sevmez. 

 
B.8  

60. Kâfirlik edenler, öne geçtikleri-
ni sanmasınlar. Şüphesiz onlar, 
(müminleri) asla aciz bırakamazlar. 
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61. Var olan gücünüzle onlara karşı 
(hem) kuvvet toplayarak, (hem de) 
sınırlarda atları bağlayıp (kışlalar 
kurarak, daima) hazır bulunun. 
Bununla Allah’ın düşmanını, kendi 
düşmanınızı ve onlar dışında öteki-
leri (de) korkutursunuz. Siz, onları 
bilmezsiniz. (Ancak) Allah, onları 
bilir. Allah yolunda ne harcarsanız, 
size tam olarak geri verilecektir. 
Size, asla haksızlık edilmeyecektir. 

 

62. Eğer onlar barışa yönelirlerse, 
(ey Peygamber) sen (de) ona yönel. 
Allah’a güven. Şüphesiz O, en iyi 
işiten ve en iyi bilendir.  

63. Eğer onlar, (sonradan) seni al-
datmaya niyetlenirlerse, (bil ki) 
Allah, şüphesiz sana kâfidir. Seni 
Kendi yardımıyla ve müminlerle 
destekleyen (de,) O’dur. 

 

64. O, onların kalplerini (sevgiyle) 
birleştirdi. Yeryüzünde bulunan her 
şeyi harcasan (bile,) sen yine (de) 
kalplerini birleştiremezdin. Ancak 
Allah, aralarını birleştirdi. Şüphesiz 
O, (her şeyden) üstündür, hikmet 
sahibidir. 

 

65. Ey Peygamber! Allah, sana ve 
sana tabi olan müminlere kâfidir. 
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B.9  

66. Ey Peygamber, müminleri (kâ-
firlerle) savaşmaya teşvik et. Ara-
nızda dayanan yirmi mümin varsa, 
iki yüz (kâfire) üstün gelir. Aranız-
da (böyle dayanan) yüz mümin 
varsa, inkâr edenlerden bin (kişiye) 
üstün gelir. Çünkü onlar, hiç anla-
mayan bir kavimdir. 

 
67. Aranızda zayıflık bulunduğunu 
bildiği için, Allah şimdilik yükünü-
zü hafifletti. Aranızda dayanan yüz 
mümin varsa, iki yüz kâfire üstün 
gelir. Aranızda bin (mümin) varsa, 
Allah’ın emriyle iki bin kâfire üstün 
gelir. Allah dayananlarla beraber-
dir.1 

 
68. Yeryüzünde kanlı bir savaş 
olmadıkça, esir almak hiçbir pey-
gambere yaraşmaz. (Eğer siz, böyle 
bir savaş olmadan esir alırsanız,) 
dünya malını istiyorsunuz demektir. 
(Oysa) Allah, (sizin için) ahiret 
(nimetlerini) ister. Allah, (her şey-
den) üstündür, hikmet sahibidir. 

 
69. Eğer Allah tarafından daha önce 
kesin bir emir indirilmemiş olsay-
dı2, (esirler için aldığınız fidye yü-
zünden,) şüphesiz size büyük bir 
azap ulaşırdı. 

 

                                                         
1 Bu durum, imanın kuvvetlenip artması yahut azalmasına bağlıdır. Müslümanlar, Kayser ile 
Kisra’nın ordularına karşı yaptıkları savaşlarda, kendilerinden yüz kat fazla düşmanı yenilgiye 
uğrattılar. Çünkü o devirde onlar, ashab-ı kiramın (r.a.) zamanını görmüştüler ve imanları kuvvet-
liydi. 
2 Yani daha önce fidyenin caiz olduğuna dair emir inmişti. Bazı müfessirlerin dediğine göre, Yüce 
Allah (c.c.), fidye aldığı için (hâşâ!) Hz. Resûlüllah’ı (s.a.v.) azarlamıştır. Bu, kesinlikle doğru 
değildir. Hz. Resûlüllah (s.a.v.), kesinlikle Allah’ın emri dışına çıkmamıştır. 
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70. Elinize geçen ganimetlerden, 
helâl ve temiz olanları yiyin. Al-
lah’ın takvasını benimseyin. Şüphe-
siz Allah, çok bağışlayan ve çok 
rahmet edendir. 

 

B.10  

71. Ey Peygamber! Elinizde bulu-
nan (savaş) esirlerine de ki: “Allah 
kalplerinizde bir hayır görürse, 
sizden alınandan daha iyisini size 
verir ve (günahlarınızı) affeder. 
Allah, çok bağışlayan ve çok rah-
met edendir.”  

 

72. Eğer (özgürlüklerine kavuş-
tuktan sonra,) sana hainlik etmeye 
niyetlenirlerse, onlar zaten daha 
önce (de) Allah’a hainlik etmişlerdi 
(ve) O (da) onları sizin elinize dü-
şürmüştü. Allah, her şeyi en iyi 
bilen ve hikmet sahibi olandır. 

 

73. Şüphesiz iman edenler, hicret 
edenler, Allah yolunda malları ve 
canlarıyla cihat edenler, keza (hic-
ret edenlere) yer verip, yardım 
edenler var ya, birbirlerinin (ger-
çek) dostu (da) onlardır. İman edip 
(de) hicret etmeyenlerle, onlar hic-
ret etmedikçe dostluk kurmanız 
sizin için uygun değildir. Eğer on-
lar, din hususunda sizden yardım 
isterlerse, sizinle antlaşması olan 
bir kavime karşı olmamak şartıyla, 
onlara yardım etmek sizin görevi-
nizdir. Allah, yaptıklarınızı en iyi 
görendir. 
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74. Kâfir olanlar birbirlerinin dost-
larıdır. Size (verilen talimata) uy-
mazsanız, yeryüzünde fitne ve bü-
yük fesat meydana gelir. 

 

75. İnanıp (da) hicret edenler, Allah 
yolunda cihat edenler, (hicret eden-
lere) evlerinde yer verip, onlara 
yardım edenler (ise,) gerçek mümin 
olanlar (da işte) bunlardır. Onlara 
mağfiret ve en iyi rızık vardır. 

 

76. Bundan sonra inanıp (da,) hicret 
edenler ve sizinle birlikte cihat 
edenler var ya, onlar (da) sizdendir. 
Bazı akrabalar, Allah’ın Kitabı’na 
göre birbirlerine daha yakındır. 
Şüphesiz Allah, her şeyi en iyi bi-
lendir. 
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Sûre: 9 

TEVBE SÛRESİ 
( Hicretten sonra indirilmiştir.) 

Cüz: 10 

Bu sûre Medine’de, Enfâl sûresinden hemen sonra nazil olmuştur ve 
yüz yirmi dokuz ayettir. Bu sûrenin başında “besmele” yoktur. Ancak “Neml” 
sûresinde, hem sûrenin başında, hem de sûrenin içinde olmak üzere, iki defa 
besmele bulunmaktadır. Böylece Kur’an-ı Kerim’in yüz on dört suresine muka-
bil, içinde yüz on dört defa besmele yer almaktadır. 

Enfâl sûresinin sonunda, bazı savaşlar ve sıkıntılar neticesinde Müslü-
manlar’a bahşedilecek nimetlerden bahsedilmişti. Bu sûrede, düşmanlarının 
mutlaka yenik düşeceklerinden ve Hz. Resûlüllah (s.a.v.) ve ashapları (r.a.)  ile 
antlaşmalar yapmaya mecbur olacaklarından haber verilmiştir. Bu konulara 
sûrenin başında yer verilmesi çok önemli ve dikkat çekicidir. Müslümanlar’a, 
yaptıkları antlaşmalara bağlı kalmaları gerektiği tavsiye edilmiştir. Bunun, insa-
fın bir gerekliliği olduğu da beyan edilmiştir. 

Fatihâ sûresinden başlayarak geçen bütün sûrelerde zikredilen, verilen 
sözü bozmanın kötü neticeleri, bu sûrede de dile getirilmiştir. Düşman verdiği 
sözü bozarak cezasını çektiği halde, Müslümanlar’a da uyarıda bulunulmuş ve 
verdikleri söze bağlı kalmaları ve asla bozmamaları, kendilerine nasihat edil-
miştir. 

Bu sûrede, müminlerin hiçbir zaferi, silah üstünlüğü yahut sayı çokluğu 
ile elde edilemeyecekleri, sıkça tekrarlanmıştır. Burada Huneyn savaşından 
bahsedilmiştir. Bu savaşta Müslümanlar, kâfirlere nazaran sayıca çok idiler. 
Bazı Müslümanlar, kâfirlerin kendilerine karşı asla zafere ulaşamayacakları 
fikrine kapılmışlardı. Oysa kendileri çok kere sayıca az olmaları halde, kâfirle-
rin çok büyük ordularına üstün gelmişlerdi. Onlara, siz azken bile daima Hz. 
Resûlüllah’ın (s.a.v.) duası neticesinde zafere ulaştınız, şimdi size bir ders ver-
mek üzere, sizin çok olmanızın kibri kırılmıştır ve ancak çok büyük bir yenilgi-
ye uğradıktan sonra, siz tekrar Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) duaları neticesinde 
tekrar zafere ulaşacaksınız, diye buyrulmuştur. 

Bundan sonra, malların çoklukla Müslümanlar’ın ellerine geçeceği zikre-
dilmiştir. Bazı münafıklar, Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) hâşâ, malların dağıtımı ko-
nusunda hıyanet ettiği, suçlamasını yöneltmişlerdi. Oysa Hz. Resûlüllah (s.a.v.) 
kendi akrabaları arasında değil, aksine muhacirler, miskinler, fakirler, zorluklar-
la baş başa olanlar, borç içindekiler ve düşkünlerin hayrı için bunları dağıtmıştı. 
Onun için, o emanet sahibi Peygamber’e (s.a.v.) dürüst davranmadığı suçlaması 
yapıldığı takdirde, o suçlamayı yapanların helâk olacakları zikredilmiştir. Bu 
gibi suçlamada bulunanların kendilerinin hain oldukları bildirilmiştir. 
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Bu sûrenin sonunda, bir ayet-i kerimede Hz. Muhammed Resûlüllah’ın 
(s.a.v.), haliseten Müslümanlar’ın faydaları için sıkıntıya girdiği bildirilmiştir. 
Müslümanlar’ın çektikleri her sıkıntı, ona da zor gelmektedir. Kâfirlere sert 
davranmasının, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) kalbinin katı oluşuyla hiçbir alakası 
yoktur. Aksine onun kalbinin rahmet ve sevgi dolu olduğu, kendisinin de Rauf 
ve Rahim olan Allah’ın (c.c.) gerçek temsilcisi olduğu zikredilmiştir.  
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Tevbe Sûresi 
 

1. Allah ve O’nun Resulü tarafın-
dan, anlaşma yaptığınız müşriklere 
beraat (duyurusudur).1 

 

2. Onun için, yeryüzünde dört ay 
iyice dolaşın. Allah’ı asla aciz bıra-
kamayacağınızı ve Allah’ın kâfirle-
ri, mutlaka küçük düşüreceğini 
bilin. 

 

3. Allah’ın müşriklerden bıktığı, 
O’nun Peygamberi’nin (de onlardan 
bıktığı) Hacc-ı Ekber günü, Allah 
ve Resûlü tarafından (tüm) insanla-
ra duyurulur. Eğer yüz çevirirseniz 
bilin ki, siz Allah’ı asla aciz bıra-
kamazsınız. Sen kâfirlere, acı bir 
azabın (mukadder) olduğunu müj-
dele. 

 
                                                         
1 “Beraat” kelimesinin Arap dilinde karşılığı, bezgin olmak, tedirgin olmak vb. anlamları 
dışında, bir suçlamayı ortadan kaldırmaktır. Mekkeli müşrikler, Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) 
itiraz edip, Hz. İbrahim’in (a.s.) önceden verdiği haberlere uygun olarak Mekkeli bir pey-
gamber olduğunu iddia etmesine rağmen, Mekke’yi terk edip, Medine’ye yerleşmesinden 
dolayı, iddiasının asılsız olduğunu ileri sürüyorlardı. Bu ayet-i kerimede Yüce Allah (c.c.), 
bu suçlamayı reddetmiştir. Sonraki ayetlerde de, bütün Arap yarımadasının çoğunluğunun, 
Müslüman olduğu beyan edilmiştir. Bu, Mekke’nin de yakında Müslümanlar’ın eline geçe-
ceği anlamını taşımaktaydı. Bu sûrede Müslümanlar’a, kendileriyle savaşan müşriklere karşı, 
onlar savaşı durduruncaya kadar savaşmalarının gerektiği beyan edilmiştir. Bu gayeyle ken-
dilerine, dört ay süre tanınmıştır. Bu arada, Müslümanlar ile antlaşma yapmış olan müşrikle-
re dokunulmaması tavsiye edilmiştir. Kısacası artık Müslümanlar’a karşı savaşan müşriklere, 
Arap yarımadasında yer kalmadığı ilan edilmiştir. Diğer bir ifadeyle müşriklere karşı Müs-
lümanların tedirginlikleri dile getirilmiştir. 
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4. Antlaşma yaptığınız, sonra (da) 
size verdikleri sözleri bozmamış 
olanlar ve aleyhinizde kimseye 
yardım etmemiş olan müşrikler, 
(bundan) müstesnadırlar. Onlarla 
yaptığınız antlaşmayı, süresi dolun-
caya kadar tamamlayın. Şüphesiz 
Allah, takvayı benimsemiş olanları 
sever. 

 

5. (Savaşın) haram edildiği o dört 
ay geçtikten sonra, (Müslümanlar’a 
saldırılar düzenleyip, antlaşma 
yapmaya da hiç yanaşmayan belli 
başlı) müşrikler (çetesini,) buldu-
ğunuz yerde öldürün. Onları yaka-
layıp hapsedin. Onlara karşı, her 
pusuya yatın. Ama tevbe edip na-
mazı kılar, zekât verirlerse, yolları-
nı açıverin. Şüphesiz Allah, çok 
bağışlayan ve çok rahmet edendir. 

 

6. Müşriklerden biri senden sığınma 
talep ederse, onu koruma altına al 
ki, Allah’ın kelâmını dinlesin. Son-
ra onu, emniyet içinde olacağı bir 
yere ulaştır. Bu kolaylık, onların 
bilgisiz bir kavim olması (sebebiy-
ledir). 

 

B.2  

7. Mescid-i Haram yanında kendile-
riyle antlaşma yaptığınız müşrikler 
dışında, Allah ve Peygamberi ile 
müşrikler arasında, nasıl bir ant-
laşma olabilir? Onlar, size karşı 
(antlaşmaya) bağlı kaldıkları süre-
ce, siz (de) onlara karşı (antlaşma-
ya) bağlı kalın. Şüphesiz Allah,  
takvayı benimsemiş olanları sever. 
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8. (Onların verdikleri söze,) nasıl 
(güvenilir?) Eğer onlar size üstün 
gelirlerse, ne akrabalık bağlarını, ne 
(de) sözleşmeyi tanırlar. Onlar laf-
larıyla sizi memnun ederler, oysa 
kalpleri bunu hiç istemez ve onların 
çoğu itaatsizdirler. 

 

9. Onlar, Allah’ın ayetlerini az bir 
değere değişerek, (insanları) O’nun 
yolundan alıkoydular. Yaptıkları, 
ne kötüdür!  
10. Onlar hiç bir mümin için, ne bir 
akrabalık bağını, ne (de) bir söz-
leşmeyi tanırlar. Haddi aşanlar (da,) 
işte onlardır.  

11. Eğer tevbe eder, namazı dos-
doğru kılar ve zekât verirlerse, (on-
lar da) sizin din kardeşlerinizdir. 
Biz ayetleri, bilen kimseler için 
apaçık anlatırız. 

 
12. Antlaşmalarından sonra, yemin-
lerini bozar, dininize dil uzatırlarsa, 
belki vazgeçerler diye, kâfirlerin 
liderleriyle savaşın. Şüphesiz onla-
rın yeminlerinin, hiçbir değeri yok-
tur. 

 

13. Yeminlerini bozan, Peygam-
ber’i evinden çıkarmaya kesin ka-
rarlı olan bir kavime karşı savaşmaz 
mısınız? Hâlbuki size karşı (düş-
manlığı) ilk başlatan (da) onlardır. 
Siz onlardan korkar mısınız? Eğer 
gerçekten müminseniz (bilin ki,)  
Allah Kendisinden korkmanıza 
daha lâyık olandır.  
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14. Onlarla savaşın. Allah onlara, 
sizin ellerinizle azap edecek ve 
onları zillete uğratacak ve onlara 
karşı size yardım edecek ve mümin-
lerin yüreklerini ferahlatacaktır. 

 

15. Yüreklerindeki öfkeyi (de) gi-
derecektir. Allah dilediğine, 
tevbesini kabul ederek lütfeder. 
Allah, her şeyi en iyi bilen ve hik-
met sahibi olandır. 

 

16. Allah, aranızdan cihat edenleri 
ve Allah ile Resûlü ve (de) mümin-
ler dışında hiç kimseyi dost edin-
memiş olanları ortaya çıkarmadık-
ça, bırakılacağınızı mı zannediyor-
sunuz? Allah yaptıklarınızdan (da-
ima) haberdardır. 

 
B.3  

17. Kendi kâfirliklerine karşı kendi-
leri şahit olan müşriklerin, Allah’ın 
mescitlerini imar etmeye hakları 
yoktur. Tüm yaptıkları boşa giden-
ler (de,) onlardır. Bunlar, ateşte çok 
uzun süre kalacaklar. 

 

18. Allah’ın mescitlerini, ancak Al-
lah’a ve ahiret gününe inanan, na-
mazı dosdoğru kılan, zekât veren ve 
Allah’tan başka kimseden korkma-
yan imar eder. Hidayete kavuşturu-
lacaklardan olabilecekler (de,) işte 
onlardır. 
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19. Hacılara su vermek ve Mescid-i 
Haram’ı imar etmek gibi (işleri,) 
Allah’a ve ahiret gününe inanan, 
Allah yolunda cihat edenlerin (işle-
riyle) denk mi tutarsınız? Onlar, 
Allah Katında asla bir olamazlar. 
Allah, zalim olanları hidayete ka-
vuşturmaz.  

20. İnanıp (da) hicret edenler ile 
Allah yolunda malları ve canlarıyla 
cihat edenler, Allah Katında pek 
yüce dereceye sahiptirler. Başarıya 
ulaşanlar (da,) işte onlardır. 

 

21. Rableri onlara, (en yüce) Rah-
metini, Rızasını ve içinde kendileri 
için nimetleri ebedi olan Cennetle-
ri’ni müjdeler.  

22. Onlar, orada ebedi olarak kala-
caklar. Şüphesiz Allah, en büyük 
mükâfat Kendi Katında olandır. 

 

23. Ey inananlar! Eğer kâfirliği, 
imandan daha fazla severlerse, ba-
balarınızı ve kardeşlerinizi (gerçek) 
dost edinmeyin. Onları dost edinen-
lerse, işte zalim olanlar (da,) bun-
lardır. 
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24. De ki, “Babalarınız, oğullarınız, 
kardeşleriniz, eşleriniz ve (diğer) 
hısımlarınız, kazandığınız mallar, 
zarara uğramasından korktuğunuz 
ticaretleriniz ve hoşunuza giden 
evleriniz, Allah ile Peygambe-
rin’den ve O’nun yolunda cihat 
etmekten sizler için daha sevimli 
ise, Allah kendi hükmünü belli 
edinceye kadar bekleyin.” Allah, 
itaat dışına çıkan bir topluluğa hi-
dayet vermez. 

 
B.4  

25. Şüphesiz Allah, size birçok 
yerde ve (özellikle) Huneyn (sava-
şının çıktığı) gün yardım etmiştir. 
Hani sayıca çok olmanız, sizi kibir-
lendirmişti. Ancak bu (çokluğu-
nuz,) hiç bir işinize yaramamıştı. 
Geniş olmasına rağmen, yeryüzü 
size dar gelmiş ve siz arkanızı dö-
nüp yüz çevirmiştiniz. 

 

26. Sonra Allah, Peygamberi ve 
müminler üzerine sükûnetini indirdi 
ve görmediğiniz orduları nazil ede-
rek, kâfirlik edenleri azaba uğrattı. 
Kâfirlerin cezası (da,) böyle olur. 

 

27. Sonra Allah, bunun ardından 
dilediğinin tevbesini kabul edip, 
rahmetle kendisine yönelir. Allah, 
çok bağışlayan ve çok rahmet 
edendir. 
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28. Ey iman edenler! Allah’a ortak 
koşanlar, şüphesiz pistirler. Onun 
için, bu yıllarından sonra Mescid-i 
Haram’a yaklaşmasınlar. Eğer dar-
lıktan korkuyorsanız, Allah dilerse 
Kendi lütfuyla sizi zenginleştirir.1 
Şüphesiz Allah, daimi bilgi ve hik-
met sahibi olandır. 

 

29. Ehl-i Kitap'tan olup, Allah’a 
(da) ahiret gününe (de) inanmayan, 
Allah ile Peygamberi’nin haram 
kıldığını haram saymayan (ve) hak 
dinini kendilerine din olarak kabul 
etmeyenlerle, elleriyle cizye verip 
buyruğunuzun altına girinceye ka-
dar savaşın. 

 

B.5  

30. Yahudiler, “Üzeyir Allah’ın 
oğludur,” derler. Hıristiyanlar (da), 
“Mesih Allah'ın oğludur,” derler. 
Bunlar, ağızlarından (çıkan boş) 
sözlerdir. Onlar, sadece daha önce 
kâfirlik etmiş olanların sözlerini 
taklit ediyorlar. Allah, onları helâk 
etsin! Onlar (doğruluktan,) nasıl 
(da) uzaklaştırılıyorlar! 

 

                                                         
1 Mekke o devirde ticari bir merkez durumundaydı. Hacıların Beytullah’ı ziyaret etmek 
üzere Mekke’ye uğramaları, Mekkeliler için büyük bir gelir kaynağıydı. Onlardan bazıları-
nın, yani müşriklerin Beytullah’a yaklaşmalarının yasak edilmesi Mekkelilerin gelirlerinin 
azalmasına sebep olabilirdi. Yüce Allah (c.c.) bu olasılığı ortadan kaldıracağını beyan etmiş 
ve Mekkelileri diğer yollarla zengin edeceğini ileri sürmüştür.  
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31. Onlar, din adamlarını ve rahip-
lerini, (keza) Meryem oğlu Mesih’i 
(de), Allah dışında Rab edinmişler-
dir. Oysa onlara, ancak tek İlâh’tan 
başkasına ibadet etmeleri emredil-
memişti. O’ndan başka İlâh yoktur. 
O, onların şirk koştuklarından pek 
yücedir. 

 

32. Onlar, Allah’ın nurunu ağızla-
rıyla söndürmek isterler. Oysa kâ-
firler istemeseler (de,) Allah Kendi 
nurunu tamamlamaktan dışında 
(hiçbir şeye) razı olmaz. 

 

33. Allah’a ortak koşanlar istemese-
ler (de,) Peygamberi’ni hidayet ve 
hak diniyle, tüm dinlere galip kıl-
mak üzere gönderen, O’dur. 

 

34. Ey iman edenler! Şüphesiz Ha-
hamların ve rahiplerin çoğu insan-
ların mallarını haksız olarak yerler 
ve (onları) Allah yolundan alıko-
yarlar. Altın ve gümüş biriktirip, 
onu Allah yolunda harcamayanlara 
acı bir azabı müjdele. 
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35. (O altın ve gümüşün,) Cehen-
nem ateşinde kızdırılacağı gün, 
onunla alınları, yanları ve sırtları 
dağlanacak (ve onlara:) “Kendiniz 
için biriktirdiğiniz, işte budur. Artık 
biriktirdiğinizi tadın,” (denilecek-
tir.) 

 

36. Allah’ın yasasına göre, gökleri 
ve yeri yarattığından beri Allah 
Katında ayların sayısı, şüphesiz on 
iki aydır. Bunlardan dördü hürmet-
lidir. En kalıcı ve (insanlara hayat 
veren) din, işte budur. Bu (aylarda) 
kendinize yazık etmeyin. (Diğer 
aylarda) müşrikler sizinle nasıl 
topluca savaşırlarsa, siz (de) onlarla 
topluca savaşın ve biliniz ki, Allah 
takvayı benimseyenlerle beraberdir. 

 

37. Şüphesiz Nesî1, ancak kâfirlikte 
daha (da) ileri (gitmektir.) Kâfirler 
bununla doğru yoldan saptırılırlar. 
Allah’ın, içinde (savaşmayı) yasak 
kıldığı (ayların) sayısına uygun 
olsun diye, onu bir yıl haram, bir yıl 
(da) helâl sayarlar. Böylelikle Al-
lah’ın haram kıldığını, helâl kılar-
lar. Yaptıkları işlerin kötülüğü, 
(şeytan tarafından) kendilerine gü-
zel gösterilmiştir. Allah, (bu) kâfir-
ler topluluğuna hidayet vermez. 

 

                                                         
1 Eskiden müşrikler, halkın mallarını yağma etmek, yolları kesip eşkıyalık etmek, kendi aralarında 
savaşmak için, hürmetli ayların yerini değiştirirlerdi. Hürmetli aylarda haram edilmiş olan işleri 
yaparlar, daha sonra da diğer aylardan birini hürmetli sayarlardı. Buna “Nesî” denilirdi. 
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B.6  

38. Ey inananlar, size ne oldu? 
Allah yolunda (toplu olarak) savaşa 
çıkın denildiğinde (adeta) ağırlaşa-
rak, yere yapışıp kalıyorsunuz. 
Ahiret yerine dünya hayatına mı 
razı oldunuz? (O zaman iyi bilin 
ki,) dünya hayatının mallarının, 
ahirete nazaran değeri çok azdır. 

 

39. Eğer (Allah yolunda topluca 
savaşa) çıkmazsanız, O sizi acı bir 
azaba uğratacak ve yerinize başka 
bir kavmi getirecek. Ona hiçbir 
zarar veremezsiniz. Allah’ın  (iste-
diği) her şeye, (devamlı olarak) 
gücü yeter.  

40. Eğer bu (Peygamber’e) yardım 
etmezseniz, (bilin ki daha önce) 
kâfirler onu (evinden) çıkardıkla-
rında, Allah ona yardım etmişti. 
Hani iki kişiden biri olarak mağara-
da bulundukları zaman, o dostu 
(Ebubekir’e:) “Üzülme, Allah bi-
zimle beraberdir,” diyordu. Allah 
ona, Kendi huzurunu indirdi ve 
sizin görmediğiniz askerler ile onu 
destekledi. Kâfirlik edenlerin sözü-
nü (ise) alçalttı. (Zaten) üstün olan, 
ancak Allah’ın sözüdür. Allah, her 
şeye galiptir, hikmet sahibidir. 

 

41. İster hafif (yani teçhizatsız), 
isterse ağır (teçhizatlı) olarak, (Al-
lah yolunda savaşmaya) çıkın. Mal-
larınız ve canlarınızla, Allah yo-
lunda cihat edin. Eğer bilirseniz, 
sizin için hayırlı olan, (işte) budur.  
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42. Kolay (elde edilecek) bir çıkar 
ve kısa bir yolculuk olsaydı, mutla-
ka arkandan gelirlerdi. Ancak me-
şakkate (katlanmak,) onlara zor 
geldi. “Gücümüz yetseydi, elbette 
sizinle beraber çıkardık,” diye Al-
lah’a yeminler edecekler. Onlar 
ancak kendilerini helâk ediyorlar. 
Allah, onların kesinlikle yalancı 
olduklarını bilir. 

 
B.7  

43. Allah, senin hatanın olumsuz et-
kisini yok etmiştir. Doğruyu söyle-
yenler sana belli oluncaya ve yalan-
cıları (da) öğreninceye kadar, niçin 
onların geride kalmalarına izin 
verdin? 

 

44. Allah’a ve ahiret gününe ina-
nanlar, malları ve canlarıyla (Allah 
yolunda) cihat etmekten (geri kal-
mak) üzere, senden izin istemezler. 
Allah, takvayı benimsemiş olanları 
çok iyi bilir.  

45. Senden ancak Allah’a ve ahiret 
gününe inanmayan, kalpleri şüphe-
ye düşmüş olanlar, (geride kalmak) 
üzere izin isterler. İşte onlar, şüphe-
leri içinde bir o yana, bir bu yana 
sendeleyip dururlar.  

46. Onlar (gönülden) savaşa çıkmak 
isteselerdi, onun için mutlaka bir 
hazırlık yaparlardı. Ancak Allah, 
onların (bu yüce gaye için) çıkma-
larını istemedi. Onun için onları 
yerlerinde bıraktı ve onlara: “Siz 
(de) oturanlarla beraber oturun,” 
denildi. 
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47. Sizinle beraber (cihada) çıkmış 
olsalardı, huzurunuzu bozmaktan 
başka size bir katkıları olmazdı. 
Aranızda fesat çıkartmak için, (atla-
rını) koşturup dururlardı. Aranızda, 
onların sözlerini dikkatle dinleyen-
ler vardır. Allah, zalimleri çok iyi 
bilir. 

 

48. Onlar daha önce (de) fesat (çı-
karmak) istemişler, sana nice işleri 
ters aktarmışlardı. Nihayet hak 
geldi ve onlar hoşlanmasalar da, 
Allah’ın kararı belli oldu. 

 

49. Aralarından biri der ki: “(Geri-
de kalmam için) bana izin ver ve 
beni fitne (sınavına) sokma.” İyi 
bilin ki, onlar zaten fitnenin içine 
düşmüşlerdir. Şüphesiz Cehennem, 
kâfirleri her taraftan kuşatandır.  

50. Sana bir iyilik gelirse, (bu) on-
ları üzüntüye sokar. Eğer sana bir 
sıkıntı gelirse, “Şüphesiz biz önce-
den tedbirimizi almıştık,” der ve 
sevinerek dönüp giderler. 

 

51. De ki: “Bize Allah’ın yazdığın-
dan başka bir musibet gelmez. O, 
bizim efendimizdir. Müminler, 
ancak Allah’a güvenmelidir.” 
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52. De ki: “Siz bize, ancak iki iyi-
likten birinin gelmesi dışında, bir 
şey bekler misiniz? Oysa biz sizin 
için, Allah’ın ya Kendi Katından ya 
(da) bizim elimizden sizi azaba 
uğratmasını bekleriz. Onun için 
bekleyin, şüphesiz biz (de) sizinle 
beraber bekleyenleriz.”  

 

53. De ki: “İsteyerek ya (da) iste-
meyerek, (malınızı) Allah yolunda 
harcayın. Sizden asla kabul edilme-
yecektir. Şüphesiz siz, itaat dışına 
çıkan bir topluluksunuz.”  

 

54. (Allah yolundaki) harcamaları-
nın kendilerinden kabulüne mani 
olan, onların Allah ile Resûlü’nü 
kabul etmemeleri, namaza tembel-
lik dışında yaklaşmamaları ve (mal-
larını) yalnızca istemeyerek harca-
malarından başka ne (olabilir?) 

 

55. Onların ne malları, ne (de) ev-
latları seni imrendirmesin. Allah 
onları, o (mal ve evlatlar) ile dünya 
hayatında azaba uğratmak ve ancak 
kâfir olarak canlarının çıkmasını 
ister. 

 

56. Onlar Allah adıyla yeminler 
edip, şüphesiz sizden olduklarını 
söylerler, hâlbuki sizden değildirler. 
Ancak onlar, çok ödlek bir kavim-
dir. 
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57. Eğer sığınacak bir yer, (sak-
lanacak) mağaralar veya girip giz-
lenecek bir yer bulsalar, mutlaka 
oraya dönüp koşuşurlar.  

58. Onlardan birtakım (münafıklar,) 
sadakalar konusunda seni suçlarlar. 
Ancak o (sadakalardan) kendilerine 
verilirse sevinirler. Eğer onlardan 
kendilerine verilmezse, (hemen) 
gücenirler.  

59. Keşke onlar Allah ile Peygam-
beri’nin kendilerine bahşettiklerine 
razı olup, “Allah bize yeter, (darlığa 
uğrarsak) Allah ile Peygamberi 
Kendi lütfundan bize daha (da) 
ihsan edeceklerdir. Biz, ancak Al-
lah’a yönelenleriz,” deselerdi, (bu 
kendileri için daha hayırlı olurdu.)  

B.8  

60. Sadakalar yalnız yoksullar, 
düşkünler, (bu sadakalarla ilgili) 
görevliler, kalpleri (İslâm’a) ısındı-
rılmak istenenler, özgürlükleri elle-
rinden alınmış olanlar, borç altında 
olanlar, Allah yolunda (savaşanlar) 
ve yolcular içindir. Bu, Allah tara-
fından farzdır. Allah daimi bilgi ve 
hikmet sahibi olandır. 
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61. Onlardan bazı (münafıklar) 
Peygamber’i üzerler ve o (tepeden 
tırnağa) bir kulaktır, derler. De ki: 
“Evet! O, sizin hayrınız için (tepe-
den tırnağa) bir kulaktır. O, Allah’a 
inanır, inananların sözlerini (de) 
kabul eder ve aranızdan inanmış 
olanlar için bir rahmettir.” Allah’ın 
Peygamberi’ni üzenlere, acı bir 
azap (mukadderdir.) 

 

62. Sizi hoşnut etmek için, Allah 
adına yemin ederler. Oysa (gerçek) 
mümin olsalardı, Allah ile Peygam-
beri onların hoşnut etmelerine daha 
lâyıktırlar. 

 

63. Allah ve Peygamberi’ne düş-
manlık besleyenler, içinde uzun 
süre kalacakları Cehennem ateşi 
olduğunu bilmiyorlar mı? Bu büyük 
bir aşağılanmadır. 

 

64. Münafıklar, kalplerindekini 
kendilerine (ve Müslümanlar’a) 
haber verecek bir sûrenin aleyhle-
rinde inmesinden korkarlar. Sen de 
ki: “Alay edin bakalım. Şüphesiz 
Allah, sizin korktuğunuzu ortaya 
çıkartacaktır.”  

65. Sen onlara (niye böyle yaptıkla-
rını) sorarsan, “Biz şüphesiz eğle-
nip şakalaşıyorduk,” diyecekler. 
Sen, “Allah’ın ayetleri ve Peygam-
beri ile mi alay ediyordunuz?” diye 
sor. 
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66. (Artık) mazeret uydurmayın. 
Sizler, inandıktan sonra, kesinlikle 
kâfir oldunuz. Eğer Biz, aranızdan 
bir topluluğu affedersek, bir toplu-
luğu (da,) suçlu oluşundan dolayı 
azaba uğratırız. 

 
B.9  

67. Münafık erkekler ve münafık 
kadınlar birbirlerine bağlıdır. Onlar 
kötülüğü emreder, iyilikten alıko-
yarlar. (Allah yolunda mallarını 
harcamaktan) ellerini çekerler. On-
lar Allah’ı unuttular. (Bunun neti-
cesinde,) Allah (da) onları terk etti. 
Münafıklar var ya, şüphesiz itaatsiz 
olanlar (da,) onlardır. 

 

68. Allah, münafık erkeklere, mü-
nafık kadınlara ve kâfirlere, içinde 
uzun süre kalacakları Cehennem 
ateşini vadetmiştir. O, kendileri için 
yeterlidir. Allah onları Katından 
kovmuştur. Onlara kalıcı bir azap 
(mukadderdir).  

69. (Ey münafıklar! Bu azap,) siz-
den öncekilere (verilen azap) gibi 
olacak. Onlar sizden daha güçlü, 
malları ve evlatları (da sizden) daha 
fazla olanlardı. Onlar nasiplerince 
faydalandılar. Sizden öncekilerin 
nasiplerince faydalandıkları gibi, 
siz (de) nasibinize göre faydalandı-
nız. Onların alay edip eğlendikleri 
gibi, sizler (de) alay edip eğlendi-
niz. Bu dünyada ve ahirette yaptık-
ları boşa çıkacak olanlar, (işte) on-
lardır. İşte hüsrana uğrayanlar (da,) 
onlardır. 
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70. Onlardan önce (geçmiş) olan, 
Nuh’un kavminin, Âd ve Semûd 
kavimlerinin, İbrahim’in kavminin, 
Medyen halkının ve altüst edilen 
kasabaların (halkının) haberi kendi-
lerine gelmedi mi? Peygamberleri 
onlara apaçık mucizeler ile geldiler. 
(Ancak onları inkâr edip, yaptıkla-
rının cezasını çektiler.) Allah onlara 
zulüm edecek değildi. Aksine onlar, 
kendi canlarına zulmederlerdi. 

 

71. Mümin erkekler ve mümin ka-
dınlar birbirlerinin dostlarıdır. On-
lar iyiliği emreder, kötülükten alı-
koyarlar, namazı dosdoğru kılarlar, 
zekât verirler ve Allah ve Peygam-
beri’ne itaat ederler. Allah’ın mut-
laka rahmet edeceği, işte bunlardır. 
Şüphesiz Allah, her şeyden üstün-
dür, hikmet sahibidir. 

 

72. Allah, mümin erkek ve mümin 
kadınlara, içinden ırmaklar akan 
Cennetler vadetmiştir. Onlar, orada 
ebediyen kalacaklar. Onlara ebedi 
Cennetler’de tertemiz meskenler 
(de vadedilmiştir.) Allah’ın rızası, 
en yücedir. En büyük başarı (da,) 
işte budur. 
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B.10  

73. Ey Peygamber! Kâfirler ve 
münafıklara karşı cihat et. Onlara 
karşı sert ol. Kalacakları yer, (za-
ten) Cehennem’dir. O, ne kötü bir 
kalınacak yerdir. 

 

74. (Kötü) bir şey söylemediklerine 
dair Allah adına yeminler ederler. 
Oysa onlar, kâfirlik sözünü söyledi-
ler. İslâm’ı kabul ettikten sonra 
yine kâfir oldular. (İslâm’ın aley-
hinde) kuvvetli iradeleri vardı, (an-
cak) onları elde edemediler. Onlar, 
Allah ile Peygamberine, ancak 
Kendi lütfundan (Müslümanlar’ı) 
zenginleştirdiği için, düşman kesil-
diler. Eğer tevbe ederlerse, (bu) 
onlar için hayırlı olur. Yüz çevirir-
lerse, Allah (bu) dünyada (da,) 
ahirette (de) onlara acı bir azap 
verecektir. Yeryüzünde onlar için, 
ne bir dost ne (de) bir yardımcı 
olacaktır. 

 

75. Aralarında, “O bize Kendi 
lütfundan (bir şeyler) ihsan ederse, 
biz (O’nun yolunda) mutlaka sada-
ka verir ve muhakkak iyilerden 
oluruz,” diye Allah’a söz verenler 
(de) vardı.  

76. (Yüce Allah,) onlara Kendi 
lütfundan (mal) ihsan edince, onu 
(Allah yolunda harcamakta) cimri-
lik ettiler ve (verdikleri sözden) 
döndüler. Onlar, (zaten) dönek 
kimselerdi. 
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77. Böylece Allah’a verdikleri sözü 
tutmadıkları ve yalan söyledikleri 
için, ceza olarak Kendisiyle karşıla-
şacakları güne kadar, O onların 
kalplerine ikiyüzlülük yerleştirdi. 

 

78. Allah’ın onların sırlarını ve 
gizli danışmalarını ,(ayrıca) Al-
lah’ın gaybı (da) en iyi bilen oldu-
ğunu, bilmezler mi?  

79. Onlar gönüllü olarak sadaka 
veren müminleri suçlarlar ve alın 
terleriyle elde ettikleri dışında bir 
şey bulamayanları (da) suçlarlar ve 
kendileriyle alay ederler. Allah, 
onların alaylarına karşılık verecek-
tir ve onlara acı azap vardır. 

 

80. Onlar için mağfiret dile yahut 
dileme, (durum değişmeyecektir.) 
Onlara yetmiş kere mağfiret dilesen 
(bile,) Allah onları asla bağışlama-
yacaktır. Bu, onların Allah ve Pey-
gamberi’ni inkâr etmelerindendir. 
Allah, itaat dışına çıkan bir toplulu-
ğu hidayete kavuşturmaz. 
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B.11 
 

81. (Cihada çıkmayıp) geride bıra-
kılan (münafıklar,) Allah’ın Pey-
gamberi’nin (emrine) karşı gelerek, 
yerlerinde kalmaktan pek mutlu 
olurlar. Allah yolunda mal ve can-
larıyla cihat etmekten hiç hoşlan-
madılar. Onlar (birbirlerine,) “Sakın 
(bu) sıcakta (savaşa) çıkmayın,” 
dediler. De ki: “Cehennem ateşi 
sıcaklık bakımından daha şiddetli-
dir.” Keşke anlasalardı!  

82. Yaptıklarının karşılığı olarak, 
az gülsünler ve çok ağlasınlar. 

 

83. Allah seni onlardan bir toplulu-
ğa döndürürse ve onlar (gelecekte 
cihada) çıkmak için senden izin 
isterlerse, sen onlara de ki: “Artık 
benimle birlikte asla (cihada) çık-
mayacaksınız ve benimle birlikte 
düşmana karşı asla savaşmayacak-
sınız. Siz ilk defasında (geride ka-
lıp) oturmaya razı oldunuz. Artık 
geride kalanlarla birlikte oturun.”  

84. Onlardan biri ölünce, asla onun 
(cenaze) namazını kılma ve hiçbir 
zaman (dua için) mezarı başında 
(da) durma. Onlar, Allah ile Pey-
gamberi’ni inkâr ettiler ve itaatsiz 
olarak öldüler.  

85. Onların malları ve evlatları seni 
imrendirmesin. Allah bu dünya 
hayatında, o (mal ve evlatlar) ile 
onları azaba uğratmayı ve ancak 
kâfir olarak canlarının çıkmasını 
ister.  
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86. “Allah'a inanın ve Peygambe-
ri’yle birlikte cihat edin,” (emri ile) 
bir sûre nazil olduğunda, onlar ara-
sından zenginler, senden izin ister-
ler ve “Bizi bırak ki, biz (de) geride 
oturanlarla beraber olalım,” derler. 

 

87. Onlar, geride kalan kadınlarla 
beraber kalmaya razı oldular. Kalp-
leri (de) mühürlenmiştir. O yüzden 
onlar anlayamazlar.  

88. Ancak (bu) Peygamber ve 
onunla beraber inanmış olanlar, 
malları ve canlarıyla cihat ederler. 
Tüm iyilikler, ancak onlar içindir. 
Başarıya ulaşanlar (da,) ancak on-
lardır. 

 

89. Allah onlara, içinden ırmaklar 
akan Cennetler hazırlamıştır. Orada 
ebediyen kalacaklar. En büyük 
başarı (da,) işte budur. 

 

B.12  

90. (Kırsal bölgelerde yaşayan) 
bedevilerden bahane uyduranlar 
gelip, (geride kalmak) için izin 
isterler. Allah ile Peygamberi’ne 
yalan söyleyenler (de, hiç izin al-
maksızın) geride oturup kaldılar. 
Onlardan kâfir olanlara, acı bir azap 
ulaşacaktır.  
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91. Zayıf olanlara, hasta olanlara ve 
harcayacak bir şey bulamayanlara, 
Allah ve Peygamberi’ne (gönülden) 
bağlı kaldıkları sürece bir ceza yok-
tur. İyilik edenlere ceza vermek, 
caiz değildir. Allah, çok bağışlayan 
ve çok rahmet edendir. 

 

92. Sen kendilerine binek temin 
edesin diye sana gelenlere, “Ben, 
sizi üzerine bindireceğim bir binek 
bulamam,” dediğinde, (Allah yo-
lunda) harcayacak hiçbir şey bula-
madıklarından dolayı üzüntüden 
gözleri yaş akıtarak geri dönenlere 
(de, ceza) yoktur.1  

93. Ceza, ancak zengin olup (da 
geride kalmak için) senden izin 
isteyenler içindir. Onlar, geride 
kalan kadınlarla beraber kalmaya 
razı oldular. Allah (da) onların 
kalplerini mühürledi. Bunun sonu-
cunda onlar, hiçbir şey bilmezler. 

 

                                                         
1 Bazı hadislere göre, fakir ashaplar cihada iştirak etmek üzere Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) 
giderek, kendisinden bir çift ayakkabı yahut terlik istiyorlardı. Ancak Hz. Resûlüllah 
(s.a.v.) onu bile temin edemiyordu. Kuran-ı Kerim’de ki kelimeler bu manayı da destek-
ler. Bu da, o devirde Müslümanlar’ın ne kadar sıkıntılı durumda olduklarını gösterir. 
(Feth-ül Beyan tefsiri de bu manaları beyan etmiştir.) 
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Cüz: 11  

94. (Savaştan sonra) onlara geri 
döndüğünüzde, size gelip özür dile-
yecekler. De ki:  “Özür dilemeyin. 
Biz asla size inanmayacağız. Allah 
durumlarınızı bize bildirmiştir. 
Allah ile Peygamberi yaptıklarınızı 
takip edecekler. Sonra hepiniz gö-
rünmeyen ve görüneni bilen (Al-
lah’a) döndürüleceksiniz. O, yaptık-
larınızın gerçeğini size (muhakkak) 
bildirecektir.” 

 

95. Onlara geri döndüğünüzde ken-
dilerine göz yumasınız diye, size 
Allah adına yeminler edecekler. O 
halde siz (de) onlara göz yumun. 
Şüphesiz onlar, iğrençtirler. Yaptık-
larının karşılığı olarak, kalacakları 
yer (de) Cehennem’dir. 

 

96. Onlardan razı olasınız diye, size 
yeminler edecekler. Siz onlardan 
razı olsanız bile, Allah itaat dışına 
çıkanlardan, asla razı olmayacaktır. 

 

97. (Kırsal bölgelerde yaşayan) 
bedeviler, kâfirlik ve münafıklıkta 
hepsinden daha katıdırlar. Allah’ın, 
Peygamberi’ne indirdiği (emirlerin) 
sınırlarını bilmemeye daha meyilli-
dirler. Allah, her şeyi en iyi bilen ve 
hikmet sahibi olandır. 

 



Cüz: 11 
 

TEVBE SÛRESİ Sûre: 9      

  335 

98. Bedevilerden bazıları, (Allah 
yolunda) harcadıklarını bir para 
cezası olarak görürler. Onlar, başı-
nıza bir felaketin gelmesini bekler-
ler. (İyi bilin ki,) felaket onların 
başlarına gelecektir. Allah, en iyi 
işiten ve en iyi bilendir. 

 

99. Bedevilerden, Allah ve ahiret 
gününe gerçekten inananlar (da) 
vardır. Onlar (Allah yolunda) har-
cadıklarını, Allah’a yakın olmak ve 
Peygamber’in dualarını (kazanmak) 
için vesile sayarlar. İyi bilin ki bu, 
kendileri için mutlaka (Allah’a) 
yaklaşma vesilesi olacaktır. Allah 
onları, mutlaka kendi rahmeti içine 
alacaktır. Allah, şüphesiz çok ba-
ğışlayan ve çok rahmet edendir.  

B.13  

100. Muhacirler ve Ensâr’ın ilkleri-
nin önde gelenlerinden ve iyi amel-
lerle itaat ederek kendilerini izle-
yenlerden, Allah razı oldu ve onlar 
(da) O’ndan razı oldular. O onlara, 
içinden ırmaklar akan Cennetler 
hazırlamıştır. Orada ebediyen kala-
caklar. İşte en büyük başarı (da,) 
budur.1 

 

                                                         
1 Bu ayet-i kerime Şiilerin ilk üç Halifeye ettikleri itirazları ve onlara sövmelerini red-
detmektedir. Bu ayetin açık olarak ifade ettiğine göre Yüce Allah (c.c.) hicret edenlerle 

onlara yardımcı olan bütün eshaplar hakkında “ ” yani: 
“Allah onlardan razı oldu ve onlar da O’ndan razı oldular” demiştir. Yüce Allah’ın (c.c.) 
razı olduğu kimseler aleyhinde kötü söz sarfetmek inananlara yakışmaz. 
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101. Çevrenizdeki bedeviler arasın-
da münafık olanlar (da) vardır. Me-
dine ahalisinden (bazıları da öyle-
dir.) Onlar münafıklıkta direnmek-
tedirler. Sen onları bilmezsin. Biz, 
onları biliriz. Biz onları, iki kez 
azaba uğratacağız.1 Sonra daha (da) 
büyük bir azaba döndürülecekler. 

 

102. Diğer (bazıları) kendi suçlarını 
itiraf ettiler. Onlar iyi işleri, kötü 
işlerle karıştırdılar. Bakarsın Allah, 
merhametle kendilerine yönelir. 
Şüphesiz Allah, çok bağışlayan ve 
çok rahmet edendir.  

103. Sen onların mallarından sada-
ka kabul et. (Böylece) onları terte-
miz kılar ve onlara ilerleme yolları-
nı açarsın.2 (Ayrıca) onlara, (daima) 
dua et. Şüphesiz senin duaların 
onlar için huzur (vesilesi) olacaktır. 
Allah, en iyi işiten ve en iyi bilen-
dir. 

 

104. Onlar Allah’ın kullarının 
tevbelerini kabul ettiğini ve (onlar-
dan) sadakalar aldığını ve Allah’ın 
tevbeleri kabul eden ve çok rahmet 
eden olduğunu bilmediler mi? 

 

                                                         
1 İlk olarak Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) vefatından sonra baş kaldıran münafıklar Hz. Ebubekir (r.a.) 
vasıtasıyla cezalandırıldılar. Daha sonra onların kendilerine sığınak olarak gördükleri Hıristiyan-
lar da Müslümanlar’ın elinden cezalandırıldılar. 

2  “ ” kelimesi  ( ) kelimesinden türetilmiş olup, temiz tutmak anlamında kullanıldığı 
gibi ilerletmek anlamında da kullanılır. 
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105. De ki: “Hepiniz çalışmaya 
devam edin. Şüphesiz Allah, amel-
lerinizi görmektedir. (Keza,) O’nun 
Peygamber’i ve müminler (de.) Siz 
görünmeyen ve görüneni bilene 
döndürüleceksiniz. O, ne yaptıysa-
nız, onu size bildirecektir.”  

 

106. (Onlardan) bir kısım daha 
(vardır ki,) Allah'ın emrini bekle-
meye bırakılmışlardır. O, ister onla-
rı azaba uğratır, isterse onların 
tevbelerini kabul ederek, rahmetiyle 
onlara yönelir. Allah, her şeyi en iyi 
bilen ve hikmet sahibi olandır. 

 

107. Yalnız (inananlara) zarar ver-
mek, kâfirliği (yaymak) ve inanan-
lar arasında tefrika yaratmak, Allah 
ile Peygamberi’ne karşı önceden 
savaşan birisine tuzak temin etmek 
üzere bir mescit inşa edenler, ga-
yemiz ancak iyilik yapmaktı diye, 
mutlaka yeminler edecekler. Ancak 
Allah, onların kesinlikle yalancı 
olduklarına şahadet eder. 

 

108. (Ey Peygamber,) o (mescitte) 
hiç bir zaman durma! İlk günden 
beri takva üzerine kurulmuş olan 
bir mescit, (namaz kıldırmak) için 
içinde durmana, şüphesiz daha çok 
lâyıktır. Onun içinde, tertemiz ol-
mayı seven kimseler vardır. Allah 
(da,) tertemiz olmak isteyenleri 
sever.  
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109. Binasını Allah’ın takvası ve 
rızası üzerine kuran mı, yoksa bina-
sını yıkılmak üzere olan zayıf bir 
yarın kenarına kuran, sonra onunla 
beraber Cehennem ateşine yuvarla-
nan mı, daha iyidir? Allah, zalimler 
topluluğunu hidayete kavuşturmaz. 

 
110. Onların yaptıkları bina, yürek-
leri paramparça olup, (ölünceye) 
kadar kalplerinde hep bir kuşku 
olarak kalacak. Allah, her şeyi en 
iyi bilen ve hikmet sahibi olandır. 

 
B.14  

111. Şüphesiz Allah, müminlerden 
canları ve mallarını, onlara Cennet 
(vaadiyle) satın almıştır. Onlar Al-
lah yolunda savaşırlar, (düşmanla-
rını) öldürürler ve kendileri (de) 
öldürülürler. (Bu O’nun,) Tevrat, 
İncil ve Kur’an’da (beyan ettiği) 
vaattir. Kim, Allah’tan daha çok 
verdiği sözü yerine getirendir? O 
halde, O’nunla yaptığınız bu alışve-
rişten dolayı sevinin. En büyük 
başarı (da,) işte budur.  

 

112. Tevbe edenler, ibadet edenler, 
(Allah’a) hamd edenler, (O'nun 
yolunda) yolculuk edenler, rükû 
edenler, secde edenler, iyiliği em-
redenler ve kötülükten alıkoyanlar 
ve (de) Allah’ın sınırlarını koruyan-
lar, (gerçek mümindirler.) Bu mü-
minlere müjde ver. 
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113. Cehennemlik oldukları belli 
olduktan sonra, akrabaları bile olsa-
lar, müşriklerin bağışlanmalarını 
talep etmek, Peygamber ve inanan-
lar için mümkün değildir. 

 

114. İbrahim’in babası için mağfiret 
dilemesi, kendisine verdiği bir söz-
den dolayı idi. Ancak onun Allah’a 
düşman olduğu kendisine belli 
olunca, ondan uzaklaştı. Şüphesiz 
İbrahim, çok yumuşak kalpli ve 
akıllı bir kimseydi. 

 

115. Bir kavime doğru yol göster-
dikten sonra, korunmaları için ge-
reken şeyleri (de) kendilerine açık-
layıncaya kadar, onların sapık ol-
duklarına hüküm vermek, Allah’ın 
şanına aykırıdır. Şüphesiz Allah, 
her şeyi çok iyi bilendir. 

 

116. Göklerin ve yerin hükümranlı-
ğı, şüphesiz Allah’ındır. O (hem) 
diriltir, (hem) öldürür. Allah’tan 
başka bir dostunuz ve bir yardımcı-
nız yoktur. 

 

117. Şüphesiz Allah, Peygamber’e 
ve aralarından bir topluluğun kalp-
leri eğrilmek üzereyken sıkıntılı 
saatinde kendisine uyan Muhacirler 
ile Ensâr'ın tevbelerini kabul ede-
rek, onlara rahmetle yönelmiştir. 
Sonra (Allah, kalpleri eğrilmek 
üzere olanlara da) lütfetti. Şüphesiz 
O, (müminlere) çok şefkat eden ve 
çok rahmet edendir.  
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118. Geride bırakılmış olan o üç 
(kişiye de, Allah lütfetti). Yeryüzü 
(bütün) genişliğine rağmen onlara 
dar gelince ve canları kendilerini 
sıkmaya başlayınca, Allah’ın (ga-
zabından) kurtulmak için O’ndan 
başka hiçbir sığınağın (da) olmadı-
ğını anlayınca, tevbe etsinler diye 
(Allah,) onlara rahmetle yöneldi. 
Şüphesiz Allah, tevbeleri kabul 
eden ve çok rahmet edendir.1  

B.15  

119. Ey inananlar! Allah’ın takva-
sını benimseyin ve doğrularla bir-
likte olun. 

 

120. Medine ahalisinin ve onların 
etrafındaki (kırsal bölgelerde yaşa-
yan) bedevilerin, Allah’ın Peygam-
beri’ni yalnız bırakıp geri kalmala-
rı, onun canına hiç aldırış etmeyip, 
yalnız kendi canlarını sevmeleri, 
hiç (de) caiz değildi. Çünkü Allah 
yolunda çektikleri susuzluk yahut 
yorgunluk veya açlık, (keza) kâfir-
leri kızdıracak bir adım atmaları, 
(aynı şekilde) düşmana karşı (sa-
vaşta) bir zafer kazanmaları (gibi 
hiçbir amel) yoktur ki, ona mukabil 
kendilerine sevap yazılmış olmasın. 
Şüphesiz Allah, iyi işler yapanların 
mükâfatını asla zayi etmez. 

 

                                                         
1 Hz. Resûlüllah (s.a.v.) Tebük savaşı için yola çıkınca, Ka’b bin Malik, Hilâl bin Umeyye ve 
Merare bin Rabiyye, savaşa katılmayıp Medine’de kaldılar. Hz. Resûlüllah (s.a.v.) savaştan dö-
nünce, yalan yanlış bahane uyduran münafıklara bir ceza vermediği halde, bu üç kişiye ceza verdi 
ve Müslümanlar’ın onlarla alakalarını kesmelerini emretti. Daha sonra ayet-i kerimede beyan 
edildiği gibi, Yüce Allah (c.c.) onları affetti. 
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121. Onlar (Allah yolunda,) az veya 
çok bir harcama yapmazlar yahut 
bir vadiyi aşmazlar ki, (bu) kendile-
ri için yazılmış olmasın. (Böylece) 
Allah, yaptıkları en iyi amellere 
göre onlara karşılık verir.  

122. Müminlerin hepsinin (dini 
öğrenmek için) yola çıkmaları 
mümkün değildi. Onların her guru-
bundan bir topluluk, dini iyice öğ-
renmek ve geri döndüklerinde onlar 
(da helâk olmaktan) korunabilsinler 
(diye) kavimlerini uyarmak için, 
neden yola çıkmadı? 

 

B.16  

123. Ey inananlar! Kâfirlerden en 
yakınlarınızla savaşın. Onlar sizde 
güç (ve sertlik) hissetsinler. Al-
lah’ın takvayı benimseyenlerle 
beraber olduğunu bilin. 

 

124. Ne zaman bir sûre indirilirse, 
onlardan bazı (münafıklar,) “Bu 
aranızdan hanginizin imanını arttır-
dı?”derler. İnananlar var ya, işte (bu 
sûre) onların imanını (daha da) 
artırmıştır ve onlar (gelecek hak-
kında) müjdeler alırlar. 

 

125. Ancak kalplerinde hastalık 
olanlarınsa (bu sûre,) pislikleri üs-
tüne daha (da) pislik katar ve onlar, 
kâfir olarak öleceklerdir. 
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126. Yılda bir yahut iki kere sınan-
dıklarını görmüyorlar mı? Ancak 
yine (de) tevbe etmezler ve öğüt 
almazlar. 

 

127. Ne zaman bir sûre indirilirse, 
onlardan bazıları diğerlerine bakar-
lar, “Biri sizi görüyor mu?” (der-
ler.) Sonra (meclisten) dönüp gider-
ler. Allah (da) kalplerini (ters) dön-
dürmüştür, çünkü onlar hiç anlama-
yan bir kavimdir. 

 

128. (Ey müminler!) Şüphesiz size, 
aranızdan bir Peygamber geldi. 
Sizin sıkıntıya düşmeniz, ona çok 
ağır gelir. Bütün gönlü ile sizin için 
hayırlar ister. İnananları çok sever 
ve (onlara) çok merhametlidir. 

 

129. Eğer yine (de) yüz çevirirlerse, 
de ki: “Allah bana yeter. O’ndan 
başka ibadete lâyık olan yoktur. 
Ben, yalnız O'na güvenirim. O, 
yüce arşın Rabbidir.” 
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Sûre: 10 

YÛNUS SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 11 

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yüz on ayet-
tir. 

Daha önce Bakara ile Âl-i İmran sûrelerinde “ ” (Elif-Lâm-Mim) 
mukattaât harfleri zikredilmiştir. Yûnus sûresinde ise, bundan farklı olarak 
“Mim” harfi yerine, “Ra” harfi zikredilmiştir. Buna göre bu sûrenin başlangı-
cında yer alan “ ” (Elif-Lâm-Ra) mukattaât harfleri, “Ben Allah’ım (c.c.). Ben 
görürüm,” olarak tercüme edilebilir. 

Bu sûrenin ana konusu, Hz. Yûnus’un (a.s.) içinden geçtiği sınavdır. 
Onun için bu sûrenin ismi de, “Yûnus sûresi” dir. Hemen başlangıçta yer aldığı 
şekilde Yüce Allah (c.c.), insanlar arasından birisine vahiy indirmemiz onlar 
için şaşırtıcı mıdır, diye sormuştur. Bunun cevabı ise, sorunun içinde mevcuttur. 
İnsanların hayreti, aslında onların kendi nefislerinin şahitlik ettiği durumlarıdır. 
Onlar, tamamen maddi unsurlara yönelmişlerdir. Onun için Yüce Allah (c.c.), 
kendilerine vahyini indirmemektedir. Bu gerçekten dolayı da onlar, Yüce Al-
lah’ın (c.c.) artık kimseye vahiy indirmeyeceğini zannederler. 

Allah (c.c.), bu kâinatı yaratmıştır ve her duruma uygun güzel bir plan 
hazırlamıştır. O yüceler yücesi Allah (c.c.), kâinatın yaratılmasını boşa çıkar-
mayacaktır. Bu planın da, bir son noktası vardır. O da, Hz. Muhammed-i Musta-
fa (s.a.v.) gibi bir şefaatçinin doğuşudur. Bu yüce şahsiyet Allah’ın (c.c.) izniy-
le, yalnız kendi ümmeti arasında bulunan müstahak kullar hakkında şefaat et-
mekle kalmayacak, aksine geçmiş tüm ümmetlerin iyi kulları hakkında da şefaat 
edecektir. 

Hz. Resûlüllah (s.a.v.), bu sûrede bir güneşe benzetilmiştir. Bu güneşin 
nuruyla, dünyadaki yaşam sistemi feyiz almaktadır. Aynı güneşin feyziyle, gece 
karanlıklarında onun nurunun feyzini yeryüzüne ulaştıracak olan, bir dolunay da 
doğacaktır. 

Bu maddi dünyada, hayret verici bir gerçek göze çarpmaktadır. Ayın ay-
dınlığı ile bazı sebzeler o kadar hızlı büyürler ki, onların büyümesi sırasında 
çıkan sesin bile duyulması mümkündür. Buna bir örnek olarak bilim adamları, 
salatalıkların büyüme hızı neticesinde, insan kulağının da duyabileceği bir sesin 
çıktığını, belirtirler. Hem gündüzü, hem de geceyi hayat vesilesi olarak yaratan-
sa, yalnız Allah’tır (c.c.). 
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Yûnus sûresinde, bu dünyada azaptan tamamen kurtarılmış olan bir ka-
vimden de bahsedilmiştir. Onlara azap görecekleri önceden bildirilmiş olduğu 
halde, onlar tevbelerine devam etmişlerdir ve sonuçta kendilerine bildirilen 
azaptan da böylece kurtarılmışlardır.  

Bu sûrenin ardından gelen Hûd sûresinde ise, peygamberlerini inkâr ettik-
leri için, tamamen helâk edilen kavimlerden bahsedilmiştir.   
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Yûnus Sûresi 
 
1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  
2. Ben, her şeyi en iyi gören Al-
lah’ım.1 Bu (da,) hikmet dolu 
Kitab’ın ayetleridir. 

 

3. Aralarından birine, insanları uyar 
ve inananlara, Rableri Katında çok 
yüce bir mertebenin var olduğunu 
müjdele, diyerek vahyetmemiz, 
insanlara çok mu şaşırtıcı geldi? 
Kâfirler, bu kesinlikle apaçık bir 
sihirbazdır, dediler. 

 

4. Şüphesiz Rabbiniz gökleri ve 
yeri altı dönemde yaratan, Al-
lah’tır.2 Ardından O, arşta karar 
kıldı. O, her işi düzenleyip yürütür. 
O’nun izni olmadan kimse şefaatçi 
olamaz. Rabbiniz olan Allah, işte 
budur. O halde, (ancak) O’na ibadet 
edin. Artık öğüt almaz mısınız? 

 

5. Hepinizin dönüşü, (ancak) 
O’nadır. Bu, Allah’ın mutlaka ger-
çekleşecek olan vaadidir. O, inanan 
(ve yerli yerinde) iyi işler yapanlara 
tam olarak karşılık vermek üzere 
yaratmayı başlatır. Sonra (da) onu 
tekrarlar. İnkâr edenler için ise, 
inkâr etmelerinden dolayı, kaynar 
sudan içecek ve acı bir azap vardır. 

 
                                                         
1 Elif, Lam, Ra harfleri “ ” demektir. Ayrıca bkz. dipnot 2:2. 
2 Ayrıntılı bilgi için bkz. dipnot 7:55. 
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6. Yılların sayısını ve hesabı öğ-
renmeniz için, güneşi ışık kaynağı, 
ayı (da) nur olarak yaratan ve ona 
menziller tayin eden, O’dur. Allah 
onları ancak hak ile yaratmıştır. O, 
ilim sahibi kimseler için ayetleri 
ayrıntılı olarak açıklar. 

 

7. Şüphesiz gece ile gündüzün ardı 
ardına (ve değişerek) gelmesinde 
(ve) Allah’ın göklerde ve yerde 
yarattıklarında, takvayı benimse-
yenler için, mutlaka (birçok) delil-
ler vardır.  

8-9. Şüphesiz Bize kavuşmayı ümit 
etmeyip, dünya hayatından mem-
nun olan ve onunla yetinenler ile 
ayetlerimizden gafil olanlar var ya, 
yaptıklarından dolayı kalacakları 
yer (Cehennem) ateşi olanlar, ancak 
onlardır. 

 

10. Şüphesiz inanan (ve yerli yerin-
de) iyi işler yapanlara, imanlarından 
dolayı Rableri, başarı yolunu göste-
recektir. Nimetli Cennetler’deki 
ırmaklar (da,) onların (tasarrufu) 
altında akacaklar. 

 

11. Orada onların duası, “Ey Allah! 
Sen her türlü eksiklikten uzaksın,” 
birbirlerine iyi dilekleri (ise,) “Size 
daima selam olsun,” (ve) dualarının 
sonu (da,) “Her türlü hamd, âlemle-
rin Rabbi olan Allah’a mahsustur,” 
(olacak.)  
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B.2  

12. İnsanların hayrı çabuk istedikle-
ri gibi, Allah (da) onların kötülük-
lerinin karşılığını vermekte acele 
etseydi, yaşamları için verilen müh-
letin sonu (hakkındaki) karar kendi-
lerine bildirilmiş olurdu. (Ancak) 
Bize kavuşmayı ümit etmeyenleri, 
azgınlıklarında şaşkın bırakırız.  

13. Bir insana sıkıntı geldiğinde, 
yan yatarken veya otururken yahut 
ayaktayken, (hep) Bizi çağırır. Sı-
kıntısını uzaklaştırdığımızda (ise,) 
kendisine dokunan sıkıntının gide-
rilmesi için, sanki Bizi hiç çağır-
mamış gibi (dönüp gider.) Haddi 
aşanlara yaptıkları işler, işte böyle 
süslü olarak gösterilir. 

 

14. Şüphesiz sizden önce (birçok) 
zamanların (insanlarını,) zulmettik-
lerinde helâk ettik. Oysa peygam-
berleri, onlara apaçık delillerle 
gelmişlerdi. Onlar, zaten inanan 
değildiler. Biz suçlular topluluğunu, 
işte böyle cezalandırırız. 

 

15. Onlardan sonra nasıl davrana-
cağınızı görmek için, yeryüzünde 
onların yerine sizi getirdik. 
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16. Kendilerine apaçık ayetlerimiz 
okunduğunda, Bize kavuşmayı ümit 
etmeyenler, “(Ey Muhammed!) 
Bundan başka bir Kur’an getir veya 
(hiç olmazsa) bunu değiştiriver,” 
derler. De ki: “Kendiliğimden onu 
değiştirmem mümkün değil.  Ben 
ancak bana vahiy edilene uyarım. 
Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, 
şüphesiz büyük bir günün azabın-
dan korkarım.”  

 

17. De ki: “Eğer Allah dileseydi, 
bunu size okuyup anlatmazdım. O 
(da,) bunu size bildirmezdi. Nite-
kim bundan önce (de) ben, aranızda 
uzun bir müddet yaşadım. (Yine de) 
akıl etmez misiniz?”1   

18. Allah’a karşı yalan yere iftira 
eden ya (da) O’nun ayetlerini ya-
lanlayandan daha zalim kim olabi-
lir? Gerçek şu ki, suçlular asla başa-
rıya ulaşamazlar. 

 

19. Onlar Allah’ı bırakıp, kendile-
rine ne zarar veren, ne (de) yarar 
sağlayana taparlar. “Bunlar, Allah 
Katında bizim şefaatçilerimizdir,” 
derler. De ki: “Siz Allah’a, gökler-
de ve yerde (varlığını) bilmediği bir 
şeyi mi bildiriyorsunuz?” O, her 
türlü eksiklikten uzaktır, onların 
ortak koşmalarından (da) pek yüce-
dir.” 

 
                                                         
1 Bu ayet-i kerimede, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) doğruluğunun bir delili ileri sürülmüştür. Müşrik-
ler, (hâşâ!) Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) Kur’an’ı kendisinin uydurduğunu ileri sürüyorlardı. Bu ayet-
i kerimede bu suçlamaya karşı Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) peygamberliğini insanlara duyurmadan 
önce, uzun müddet onların arasında yaşadığı, fakat hiçbir zaman yalan söylemediğine işaret edil-
miştir. Kırk yaşına kadar hiç yalan söylememiş bir kimse, ondan sonra nasıl yalan söyleyebilir? 
İnkâr edenlerin mutlaka bunu düşünmeleri gerekir. 
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20. İnsanlar tek bir topluluktu. Son-
ra ayrılığa düştüler. Rabbinin önce-
den vermiş olduğu, (kaza ve kader 
ile ilgili) bir söz olmasaydı, görüş 
ayrılığına düştükleri konu hakkında 
aralarında (çoktan) karar verilmiş 
olurdu.  

21. Onlar, “(Bu Peygamber’e,) 
Rabbi tarafından bir mucize neden 
indirilmedi?” derler. De ki: “Şüphe-
siz gaybı bilmek, yalnız Allah’a 
aittir.  Onun için siz (de) bekleyin, 
ben (de) mutlaka sizinle beraber 
bekleyenlerdenim.”  

B.3  

22. Uğradıkları sıkıntıdan sonra in-
sanlara rahmetimizden (bir şeyler) 
tattırdığımız zaman, ayetlerimize 
karşı hemen bir düzen (kurmaya) 
koyulurlar. De ki: “Allah düzen 
(kurmak) konusunda hepsinden 
daha hızlıdır.” Şüphesiz elçilerimiz, 
kurduğunuz düzenleri yazmaktadır.  

23. Karada ve denizde sizleri yürü-
ten O’dur. Gemilerde olduğunuzda 
ve onlar, o (gemilerde) hoş bir rüz-
gârın esintisiyle yol alırken ve (de) 
onlarla övünürlerken, o (gemileri) 
şiddetli bir fırtına gelip (sarar.) 
Dalgalar her taraftan üzerlerine 
gelir. Onlar, her yönden kuşatıldık-
larını zannederler. İşte o zaman, 
dini ancak Kendisine has ederek, 
“Bizi bundan kurtarırsan, mutlaka 
Sana şükredenlerden olacağız.” 
diye Allah’a dua ederler. 
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24. (Allah) onları bu (felaketten) 
kurtarınca, (da) yeryüzünde haksız 
yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey 
insanlar! Şüphesiz sizin azgınlığı-
nız, ancak sizin aleyhinizedir. Siz-
ler, dünya hayatından çok az istifa-
de edeceksiniz. Sonunda dönüşü-
nüz, ancak Bizedir.  O zaman yap-
tıklarınızı size bildireceğiz. 

 

25. Şüphesiz dünya hayatı, gökten 
indirdiğimiz suya benzer. Sonra 
yerin bitkileri, ona karışırlar. (Hem) 
insanlar, (hem de) hayvanlar ondan 
yerler. Hatta toprak süslenip iyice 
güzelleştiği zaman, üstünde yaşa-
yanlar, artık onun kendi kontrolle-
rinde olduğunu zannederler. İşte o 
zaman emrimiz, gece yahut gündüz, 
kendisine gelir. Sanki dün orada 
hiçbir şey yokmuşcasına, Biz onu 
biçilmiş bir tarlaya çeviririz. Düşü-
nen insanlar için, ayetlerimizi işte 
böyle detaylı olarak anlatırız. 

 

26. Allah, barış evine çağırır. Dile-
diğine (de) doğru yolu gösterir. 

 

27. İyi işler yapanların karşılıkları, 
çok güzel olacaktır. Buna ilaveten 
(daha nice güzel nimetler de onlara 
verilecektir.) Onların yüzlerine ne 
bir kara leke, ne (de) zillet bulaşır. 
Cennetlik olanlar (da,) işte bunlar-
dır. Orada ebediyen kalacaklar.  
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28. Kötü işler yapanların, yaptıkları 
her kötülüğün karşılığı (da) ona 
göre olacak. Rezillik onları kapla-
yacak. Onları Allah’ın (azabından) 
kurtaracak hiç kimse olmayacak. 
Yüzleri sanki gecenin kapkaranlık 
birçok parçasıyla örtülmüş olacak. 
Cehennemlik olanlar (da,) işte bun-
lardır. Orada uzun süre kalacaklar. 

 
29. (Ey insanlar!) Onların hepsini 
toplayacağımız günü (hatırınızda 
tutun.) Sonra (da) şirk yapanlara, 
“Sizler ve ortak koştuklarınız yerle-
rinizde kalın,” diyeceğiz. Daha 
sonra (da) onları, birbirlerinden 
ayıracağız. (Allah’a koştukları) 
ortaklar diyecekler ki: “Siz asla 
bize tapmazdınız.”  

30. “Sizinle bizim aramızda, Al-
lah’ın şahit olması yeterlidir. Bize 
tapmanızdan kesinlikle habersiz-
dik.”   
31. İşte orada herkes, kendisi için 
önceden (yaptığının farkına vara-
cak.) Onlar, gerçek sahipleri olan 
Allah’a döndürülecekler. Uydur-
dukları her şey kendilerinden kay-
bolup gidecek.  

B.4  

32. De ki: “Gökten ve yerden size 
kim rızık verir? Kulaklar ve gözler 
(üzerinde güç) sahibi olan, kimdir? 
Diriyi ölüden kim çıkarır? Ölüyü 
(de) diriden  (kim) çıkarır? Bütün 
(kâinatın) nizamını yöneten kim-
dir?” Onlar mutlaka “Allah’tır!” 
diyecekler. Böylece de ki: “Öyleyse 
takvayı benimsemez misiniz?” 
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33. Gerçek Rabbiniz olan Allah, 
ancak O’dur. Haktan (ayrıldıktan) 
sonra, sapıklıktan başka, geriye ne 
kalır ki? Öyleyse sizler, (türlü türlü 
yönlere) nasıl döndürülüyorsunuz?  

34. Böylece Rabbinin itaat dışına 
çıkanlar hakkında, “Onlar asla inan-
mayacaklar,” (diye) sözü, yerine 
gelmiştir.  
35. De ki: “Ortak koştuklarınız 
arasında yaratılışı başlatan, sonra 
onu tekrarlayan var mı?” Sen onlara 
de ki: “Yaratılışı başlatan, sonra 
(da) onu tekrarlayan, yalnız Al-
lah’tır. Öyleyse nereye döndürülüp 
(götürülüyorsunuz)?” 

 

36. De ki: “Ortak koştuklarınızdan, 
(insanları) hakka kavuşturan var 
mı?” De ki: “(İnsanları) hakka ka-
vuşturan, ancak Allah’tır. Öyleyse 
hakka kavuşturan (Yüce Allah’ın 
buyrukları) mı, yoksa yönlendiril-
medikçe, kendi başına doğru yola 
gidemeyen mi, uyulmaya daha lâ-
yıktır? Peki, size ne oldu? Ne biçim 
kararlar veriyorsunuz?” 

 
37. Onların çoğu, (kendi) zanların-
dan başka bir şeye uymazlar. Şüp-
hesiz zan, hakkın yerini (zerre ka-
dar) tutmaz. Şüphesiz Allah, onla-
rın bütün yaptıklarını çok iyi bilir. 

 
38. Bu Kur’an’ın, Allah’tan başkası 
tarafından uydurulması asla müm-
kün değildir. Aksine bu, kendisin-
den önce gelen (İlâhi kelâmı) tasdik 
eder ve (İlâhî) Kitap’ta (bulunan 
hükümlerin de) ayrıntılarını açıklar. 
(Onun,) âlemlerin Rabbi tarafından 
(olduğuna) hiç şüphe yoktur. 

 



Cüz: 11 
 

YÛNUS SÛRESİ Sûre: 10      

  353 

39. O, bunu (kendisi) uydurdu mu 
diyorlar? De ki: “Eğer doğru iseniz, 
bunun gibi tek bir sûre getirin ve 
Allah’tan başka çağırabildiklerinizi 
(de yardımınıza) çağırın.” 

 

40. Aslında onlar, bilgisine tam 
olarak sahip olmadıkları bir şeyi 
yalanlarlar. Onun anlamları (da,) 
kendilerine henüz açılmamıştır. 
Onlardan öncekiler (de) aynı şekil-
de yalanlamışlardı. Ancak bak, o 
zalimlerin sonu nasıl oldu? 

 

41. Onlardan bir kısmı buna inanır, 
bir kısmı (da) inanmazlar. Rabbin, 
karışıklık çıkaranları çok iyi bilir. 

 
B.5  

42. Eğer seni yalanlarlarsa, de ki: 
“Benim yaptıklarım, ancak benim 
için (yararlı veya zararlıdır.) Sizin 
yaptıklarınız (da, ancak) sizin için 
(yararlı veya zararlıdır.) Benim 
yaptıklarımdan siz sorumlu değilsi-
niz. Sizin yaptıklarınızdan (da,) ben 
sorumlu değilim. 

 

43. Onlardan, senin sözlerine (her 
zaman) kulak verenler (de) vardır. 
Sen aklını hiç kullanmayan sağırla-
ra, (sözünü) dinletebilir misin?  

44. Onlardan, sana bakanlar (da) 
vardır. Sen (kalpleri) görmeyen 
körlere, yol gösterebilir misin? 

 

45. Şüphesiz Allah, insanlara asla 
zulmetmez. Ancak insanlar, kendi 
canlarına zulmederler.  
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46. Allah’ın onları toplayacağı gün, 
(dünyada) gündüz bir saat kalmış 
gibi (hissedecekler. O gün) onlar, 
birbirlerinin (durumunu) öğrene-
cekler. Allah’ın huzuruna çıkmayı 
yalanlayan ve hidayet verilmemiş 
olanlar (ise,)  daima hüsrana uğrar-
lar. 

 

47. Onları tehdit ettiğimiz (azabın) 
bir kısmını, senin (hayatında) göste-
rirsek veya senin ruhunu kabzettik-
ten sonra (onlara azap gönderirsek, 
yine de durumlarını sana bildiririz.) 
Sonra onlar, Bize dönecekler. Al-
lah, onların tüm yaptıklarını çok iyi 
bilir.1 

 

48. Her kavime, (mutlaka) bir pey-
gamber (gönderilmiştir.) Peygam-
berleri onlara gelince, aralarında 
adaletle hüküm verilir. Onlara, asla 
zulmedilmez. 

 

49. “Eğer doğru iseniz, bu verilen 
söz ne zaman gerçekleşecek?” der-
ler. 

 

50. De ki: “Allah’ın dilediğinden 
başka, ben kendime bile, ne bir 
zarar verebilirim, ne (de) yarar sağ-
layabilirim.” Her kavim için tayin 
edilen bir süre vardır. Onların süre-
si dolduğunda, ne bir an gerisinde 
kalabilirler, ne (de) ötesine geçebi-
lirler. 

 

                                                         
1 Bu ayet-i kerimeden anlaşıldığına göre, bir peygamberin önceden verdiği haberlerin hepsi onun 
kendi hayatında gerçekleşmez. Fakat bir kısmı şüphesiz onun hayatında, diğerleri de onun vefa-
tından sonra gerçekleşir. Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) indirilen Kuran-ı Kerim’de, önceden verilen 
haberlerin bir kısmı Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) hayatında gerçekleşti. Bu durum Hz. Resûlüllah’ın 
(s.a.v.) vefatından sonra da devam etti ve Kıyamet’e kadar da aynen devam edecektir. 



Cüz: 11 
 

YÛNUS SÛRESİ Sûre: 10      

  355 

51. De ki: “Söyleyin, gece veya 
gündüz, O’nun azabı (ansızın) size 
gelirse, suçlular neye dayanarak 
ondan kaçmak için acele edecek-
ler?” 

 

52. (Azaba) uğradıktan sonra mı, 
ona inanacaksınız? (O zaman size,) 
“Şimdi mi (inanıyorsunuz?) Oysa 
önceden onun çabuk gelmesi için 
ısrar ederdiniz,” (denilecek).  

53. Sonra (da) zulmedenlere, “Kalı-
cı azabı tadın! Size yaptıklarınızın 
dışında bir ceza mı verilmektedir?” 
denilecek. 

 
54. Onlar sana, “O (azap) gerçekten 
(gelecek) mi?” diye sorarlar. Sen 
onlara de ki: “Evet! Rabbime 
andolsun ki, o (azap) gerçekten 
(gelecek.) Siz (Allah’ı asla) çaresiz 
duruma düşüremezsiniz.” 

 

B.6  

55. Eğer yeryüzündeki her şey, 
zulmetmiş birisinin olsaydı, mutla-
ka onu feda edip, (kendini kurtar-
maya çalışırdı.) Onlar azabı göre-
cekleri zaman, pişmanlıklarını giz-
leyecekler. Aralarında insafla hü-
küm verilecek ve onlara (da) zul-
medilmeyecek. 

 
56. İyi dinleyin! Şüphesiz göklerde 
ve yerde bulunanların hepsi Al-
lah’ındır. Şunu (da) bilin ki, Al-
lah’ın verdiği söz mutlaka gerçek-
leşecektir. Ancak onların çoğu, 
(bunu) bilmezler.  
57. (Yalnız) O, hayat verir ve (O,) 
öldürür. Hepiniz O’na döndürüle-
ceksiniz. 
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58. Ey insanlar! Rabbiniz tarafın-
dan (baştanbaşa) bir öğüt, kalpler-
deki  (hastalıklara) bir şifa, mümin-
lere bir hidayet ve bir rahmet olan 
(Kitap,) size gelmiştir. 

 
59. De ki: “(Bunun hepsi) Allah’ın 
lütfundan ve O’nun rahmetindendir. 
İşte, ancak bununla sevinmelidirler. 
Bu onların topladıklarından daha 
iyidir.”   “”  

60. De ki:  “Allah’ın size indirdiği 
rızkın, bir kısmını helâl, bir kısmını 
(da) haram kıldığınızı, hiç düşün-
dünüz mü?” De ki: “(Buna) Allah 
mı izin verdi? Yoksa Allah’a karşı 
yalan mı uyduruyorsunuz?”  

61. Allah’a karşı yalan uyduranların 
düşünceleri, Kıyamet günü ne ola-
cak? Şüphesiz Allah, insanlara bü-
yük lütuflarda bulunandır. Ancak 
onların çoğu şükretmezler. 

 
B.7  

62. Herhangi bir işle meşgul oldu-
ğun, bu Kur’an’dan bir bölüm oku-
duğun, ve (sizlerin de) bir iş ile 
meşgul olduğunuz hiçbir zaman 
yok ki, onlara daldığınızda Biz, 
üzerinize gözetleyici olmayalım. 
Ne yerde, ne (de) gökte, zerre kadar 
(bile) bir şey, Rabbinden gizli kal-
maz. Ondan daha küçük ya (da) 
daha büyük (her şey,) apaçık bir 
Kitap’ta (yazılıdır.) 

 



Cüz: 11 
 

YÛNUS SÛRESİ Sûre: 10      

  357 

63. İyi dinleyin! Allah’ı gerçekten 
sevenlere, ne bir korku (musallat) 
olur, ne (de) onlar kaygılanırlar. 

 
64. (Onlar) inanıp, takvayı benim-
semiş olanlardır.  
65. Onlara, (bu) dünya hayatında 
(da,) ahirette (de,) müjde vardır. 
Allah’ın sözlerinde hiçbir değişiklik 
yoktur. İşte en büyük başarı (da,) 
ancak budur.  

 
66. Onların (hiçbir) sözü, seni üz-
mesin. Şüphesiz üstünlük tamamen 
Allah’ındır. O, her şeyi en iyi du-
yan ve en iyi bilendir.  

67. İyi dinleyin! Şüphesiz göklerde 
ve yerde bulunanlar Allah’ındır. 
Allah’tan başkasını çağıranlar, as-
lında O’na ortak koştuklarına değil 
(de,) ancak kendi zanlarına boyun 
eğerler. Onlar, ancak asılsız söz 
uydururlar. 

 
68. Size geceyi dinlenmeniz için, 
gündüzü (ise) aydınlatan olarak 
yaratan, ancak O’dur. Şüphesiz 
bunda, (söz) dinleyenler için (bir-
çok) alâmetler vardır. 

 
69. “Allah evlat edindi,” derler. 
(Asla!) O, paktır. Hiçbir şeye muh-
taç olmayan (da,) O’dur. Göklerde 
ve yerde ne varsa, (hepsi) 
O’nundur. Bu (iddianız hakkında,) 
elinizde bir delil (de) yoktur. Allah 
aleyhinde, bilmediğiniz (bir söz) 
mü söylüyorsunuz? 
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70. De ki: “Allah’a karşı yalan uy-
duranlar, asla başarıya ulaşmazlar.”  

 
71. (Onlara) dünyadan, (yalnız belli 
bir süre için küçük) bir fayda var-
dır. Sonra dönüşleri, ancak Bizedir. 
Sonra (da) Kâfirlik ettikleri için 
onlara, çok şiddetli azap tattıraca-
ğız.  

B.8  

72. Sen, onlara Nuh’un haberini 
okuyup (anlat.) O, kavmine dedi ki: 
“Ey kavmim! Eğer benim merte-
bem ve Allah’ın ayetleriyle size 
nasihat etmem, gücünüze gidiyorsa, 
(bilin ki) ben, ancak Allah’a güve-
nirim. Olanca gücünüzü ve (Al-
lah’a) ortak koştuklarınızı toplayın. 
Gücünüzün (sağlamlığından) hiç 
şüpheniz kalmasın. Sonra onu bana 
uygulayın ve bana hiç mühlet (de) 
vermeyin.”  

 

73. “Eğer yüz çevirirseniz, sizden 
bir karşılık (da) istemem. Bana 
mükâfat (vermek,) Allah’tan başka 
kimseye düşmez. Bana, (tam olarak 
O’na) itaat edenlerden olmam em-
redildi.”  

74. (Bunun üzerine) onu yalanladı-
lar. (Sonra) Biz onu ve onunla be-
raber gemide bulunanları kurtardık. 
Onları, (öncekilerin) yerine getir-
dik. Ayetlerimizi yalanlayanları (da 
suda) boğduk. İşte bak! O (azaptan) 
uyarılanların akıbeti nasıl oldu? 
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75. (Nuh’tan) sonra, (nice) pey-
gamberleri kavimlerine gönderdik. 
Onlara apaçık delillerle geldiler. 
Ancak onlar, daha önce yalanladık-
larına inanacak değildiler. İşte Biz, 
haddi aşanların kalplerini böylece 
mühürleriz. 

 

76. Onlardan sonra, Musa ve Ha-
run’u ayetlerimizle Firavun ve onun 
ileri gelenlerine gönderdik. Ancak 
onlar (da) kibirlendiler. Zaten onlar 
suçlu bir kavimdi. 

 

77. Katımızdan kendilerine hak ge-
lince, “Hiç şüphesiz bu, apaçık bir 
sihirdir” dediler. 

 

78. Musa onlara, “Hak size geldik-
ten sonra, onun hakkında (böyle) 
mi söylüyorsunuz? Bu, bir sihir mi? 
Oysa sihirbazlar asla başarıya ula-
şamazlar,” dedi. 

 

79. (Onlar) dediler ki: “Atalarımızı 
üzerinde bulduğumuz (inançtan) 
bizi döndüresin ve yeryüzünde 
büyüklük ikinizde olsun diye mi, 
sen bize geldin? Biz, asla size ina-
nacak değiliz.”  

80. Firavun, “Bana her usta sihirba-
zı getirin,” dedi. 
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81. Sihirbazlar gelince Musa onla-
ra, “Atmak istediğinizi atın,” dedi. 

 

82. Onlar atınca (da) Musa dedi ki: 
“Ortaya koyduğunuz, ancak bir 
aldatmacadır. Allah, onu mutlaka 
boşa çıkartacaktır. Şüphesiz Allah, 
fesatçıların amellerini (asla) başarı-
ya eriştirmez.”  

83. Suçlular beğenmeseler (de,) 
Allah kelimeleriyle hak olanı ger-
çekleştirir. 

 

B.9  

84. Firavun ve onun ileri gelenleri-
nin, kendilerini fitneye sokacakları 
korkusu ile, kavminin (az sayıda) 
gencinden başka, kimse Musa’ya 
inanmadı. Şüphesiz Firavun, yeryü-
zünde taşkınlık eden biriydi ve 
kesinlikle haddi aşanlardandı. 

 

85. Musa dedi ki: “Ey kavmim! 
Allah’a inanıyorsanız (ve gerçek-
ten) O’na itaat edenlerseniz, yalnız 
O’na güvenin.”  

86. Bunun üzerine dediler ki: “Biz 
yalnız Allah’a güveniriz. Ey Rab-
bimiz! Bu zalimler topluluğu için 
bizi deneme (vesilesi) yapma.”  

87. “Rahmetinle, bizi (bu) kâfirler 
topluluğundan koru.”  
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88. Biz (de) Musa ve kardeşine 
vahyedip, “Kavminiz için Mısır’da 
evler hazırlayın. Evlerinizi (de) 
Kıble’ye doğru yapın. Namazı 
(dosdoğru) kılın. Müminlere müjde 
verin,” (dedik.)1 

 

89. Musa dedi ki: “Ey Rabbimiz! 
Sen, Firavun ve onun ileri gelenle-
rine, (bu) dünya hayatında ziynet 
(eşyalarını) ve malları verdin. Ey 
Rabbimiz! Bunun neticesinde onlar, 
(insanları) Senin yolundan saptırır-
lar. Ey Rabbimiz! Onların mallarını 
mahvet ve kalplerine ağır bir sıkıntı 
indir. Onlar, acı bir azabı görmeden 
(asla) inanmayacaklar.2  

90. (Bunun üzerine Yüce Allah,) 
“İkinizin duası kabul edildi. Onun 
için sebat gösterin. Bilmeyenlerin 
yoluna (da) uymayın,” dedi.  

91. Biz, İsrâiloğulları’nı denizin 
diğer tarafına geçirdik. Firavun ve 
askerleri (ise) azgınlık ve aşırılık 
içinde peşlerine düştüler. (Firavun) 
boğulma (tehlikesiyle) karşılaşınca, 
“İsrâiloğulları’nın inandığı (o kud-
ret sahibi Allah’tan) başka hiç bir 
İlâh olmadığına inanıyorum ve 
(içten) itaat edenlerden oluyorum,” 
dedi. 

 

                                                         
1 Arkeologlar Mısır’da İsrailoğulları’nın yere gömülmüş evlerini ortaya çıkarmışlardır. Onların 
hepsi Kıble’ye doğru yapılmıştır. Bu gerçek “Kitab-ı Mukaddes”te zikredilmemiştir. Hz. Mu-
hammed-i Mustafa’nın (s.a.v.) kendiliğinden onu düşünebilmesi de imkânsızdır. Batılı oryanta-
listlerin (doğu bilimciler) Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) isnat ettikleri, “kendisi bütün bilgileri Kitab-ı 
Mukaddes’ten toplamıştır,” suçlaması da, böylece asılsız çıkmıştır. Ayetten anlaşıldığına göre Hz. 
Resûlüllah (s.a.v.) Kuran-ı Kerim’i kendisi uydurmamıştır. Aksine o kesin olarak Yüce Allah 
(c.c.) tarafından kendisine vahyedilmiştir. 

2  Bu manalar için bkz: İmlâ Ma Menne Bihirrahman. 
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92. (Biz, dedik ki:) “Şimdi mi (ina-
nıyorsun?) Oysa önceden (hep) 
itaatsizlik ettin ve sen fesatçılar-
dandın.”  

93. Öyleyse bugün Biz, senden 
sonra (gelenlere) bir ibret olasın 
diye, cesedini (korumakla,) sana (az 
bir) necat vereceğiz. Şüphesiz in-
sanların çoğu, mucizelerimizden 
habersizlerdir.1 

 

B.10  

94. Şüphesiz Biz, İsrailoğulları’na 
her türlü güzelliğe sahip bir yer 
ihsan ettik ve onları tertemiz şeyler-
le rızıklandırdık. Onlara (gerçek) 
ilim gelinceye kadar ihtilâfa (da) 
düşmediler. Şüphesiz Rabbin, ihti-
lâfa düştükleri hakkında, aralarında 
Kıyamet günü hüküm verecektir.  

95. Sana indirdiğimizden dolayı 
herhangi bir şüphen varsa, senden 
önce (gönderilen) Kitab’ı okuyanla-
ra sor. Şüphesiz en mükemmel 
hakikat, Rabbin tarafından sana 
gelmiştir. Onun için şüphe edenler-
den olma.2 

 

                                                         
1 Bu ayet-i kerime, bu Yüce Kitab’ın, gaybı bilen Allah (c.c.) tarafından indirildiğini bir kere daha 
ispatlamıştır. Hz. Resûlüllah (s.a.v.) zamanına kadar Firavun’un naaşının korunmuş olduğundan 
kimsenin haberi yoktu. Bugün artık arkeoloji uzmanları, Hz. Musa’ya (a.s.) karşı gelen Fira-
vun’un naaşını ortaya çıkarmışlardır. Bu cesetten anlaşıldığına göre Firavun, boğulmadan kurta-
rılmış ve daha sonra altmış sene sakat olarak yatağında kalmıştır. Sonunda doksan yaşında ölmüş-
tür. (Geniş bilgi için bkz.:Ian-Wilson: Exodus Enigma 1985) 
2 Bu ayette, Kuran-ı Kerim’i okuyan her insan kastedilmiştir. Yoksa, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) 
Kuran-ı Kerim hakkında zaten bir şüphesi olamazdı. Kendisinin “Evvel-ül Müslimin” (inananla-
rın ilki) olduğu bildirilmiştir. (6:164) 
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96. Allah’ın ayetlerini yalanlayan-
lardan olma! Yoksa hüsrana uğra-
yanlardan olursun. 

 
97. Şüphesiz (cezalandırılmalarına) 
Rabbin tarafından karar verilmiş 
olanlar, (kesinlikle) inanmayacak-
lar.  

98. Kendilerine her türlü mucize 
gelse bile, acı azabı görmeden (asla 
inanmayacaklar.) 

 
99. Yûnus’un kavminden başka 
iman eden ve imanı kendisine fayda 
veren bir kasaba (halkı) neden çık-
madı? Onlar inandıklarında, bu 
dünya hayatında aşağılatıcı bir aza-
bı Biz, kendilerinden uzaklaştırdık. 
Sonra (da) onlara, belli bir süreye 
kadar geçim temin ettik. 

 
 

100. Rabbin isteseydi, yeryüzünde-
kilerin hepsi topluca inanırlardı. 
(Allah kimseyi zorlamazken,) mü-
min olsunlar diye insanları, sen mi 
zorlayacaksın? 

 

101. Allah’ın izni olmadan, kimse 
iman edemez. O, aklını kullanma-
yanların (yüzlerine, kalplerinde 
bulunan) pisliği bulaştırır.  

102. De ki: “Göklerde ve yerde 
neler (olup bittiğine) bir baksanı-
za!” Ne (müjde) haberleri, ne (de) 
uyarı (sözleri,) inanmamakta ısrar 
edenlere fayda vermez. 
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103. Onlar, kendilerinden önce 
gelip geçenlerin günlerinin benze-
rinden başka bir şey mi bekliyorlar? 
De ki: “Öyleyse bekleyin. Şüphe-
siz, ben (de) sizinle beraber bekle-
yenlerdenim.”  

104. Sonra (azap gelip çattığında,) 
Biz peygamberlerimizi ve (onlara) 
inananları kurtarırız. Müminleri 
kurtarmamız, üstümüzde bir yü-
kümlülüktür. 

 

B.11  

105. De ki: “Ey insanlar! Eğer di-
nim hakkında (bir) şüpheniz varsa, 
(iyi dinleyin!) Ben, Allah’tan başka 
taptıklarınıza asla tapmam. Ben, 
ancak ruhlarınızı kabzeden Allah’a 
ibadet ederim. Bana inananlardan 
olmam emredildi.” 

 

106. “Her türlü eğrilikten uzak 
kalarak, dikkatini daima dine ver ve 
Allah’a ortak koşanlardan olma,” 
(diye verilen buyruğu da herkese 
iletmem, bana emrolundu.)  

 

107. Allah’ı bırakıp, sana ne fayda 
sağlayan, ne (de) zarar vereni ça-
ğırma! Eğer (öyle) yaparsan, o za-
man şüphesiz zalimlerden olursun. 
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108. Eğer Allah sana bir zarar verir-
se, onu O’ndan başka giderecek 
kimse yoktur. Eğer O, sana bir iyi-
lik (yapmak) isterse, O’nun lütfunu 
(da) engelleyecek kimse yoktur. O, 
kullarından dilediğine ihsan eder. 
O, çok bağışlayan ve çok rahmet 
edendir.  

109. De ki: “Ey insanlar, Rabbiniz 
tarafından size hak geldi. Hidayeti 
kabul eden, ancak kendi nefsinin 
(yararı için) onu kabul etmiş olur. 
Kim saparsa, sapıklığı (ancak) ken-
di aleyhinde benimsemiş olur. Ben 
üzerinizde bekçi değilim.”  

 

110. Sana vahiy olunana uy! Allah 
hüküm verinceye kadar sabret. O, 
bütün hüküm verenlerin en hayırlı-
sıdır.  
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Sûre: 11 

HÛD SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 11  

Bu sûre Mekke’de nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yüz yirmi dört 
ayettir. 

Bu sûrenin daha önceki Yunus sûresiyle olan alakası, geçen sûrenin ta-
nıtımında beyan edilmiştir. Bu sûrenin önemli bir konusu da, 

“ ” 
ayet-i kerimesidir.1 Bu ayet-i kerimeye göre Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) çok ağır 
bir sorumluluk verilmiştir. Zaten onun için Hz. Resûlüllah (s.a.v.), “

”, yani Hûd sûresi beni yaşlandırdı, diye buyurmuştur. Bu sûrede 
inkârlarından dolayı helâk edilen kavimlerden bahsedilmiştir. Onlara duyduğu 
üzüntü de, Hz. Resûlüllah üzerinde çok olumsuz etkiler doğurmuştur. 

Bu sûrede on sekizinci ayette, Hz. Resûlüllah (s.a.v.) hakkında, Hz. 
Musa’nın (a.s.) bir şahadetinden de bahsedilmiştir. Keza, Hz. Resûlüllah’tan 
(s.a.v.) sonra da bir şahidin geleceğinden de haber verilmiştir. Burûc sûresinde 

de, “ ”2 kelimeleriyle bu şahitten bahsedilmiştir. Yani gelecekte 
çok yüce bir şahit, Hz. Resûlüllah (s.a.v.) lehinde şahadet edecek ve onun doğ-
ruluğunu beyan edecektir. 

Bu sûrenin yüz yirmi birinci ayet-i kerimesinde, Yüce Allah’ın (c.c.) 
peygamberlerin başlarından geçen olayları, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) kalbini 
sağlamlaştırmak için beyan ettiği anlatılmıştır ve bunların hepsinin, Hz. 
Resûlüllah’ın (s.a.v.) kalbini incitmek üzere açıklanmadığına atıfta bulunulmuş-
tur. 
  

                                                           
1 Bkz. 11:113 
2 Bkz. 85:4 
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Hûd Sûresi 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Ben, her şeyi (en iyi) gören Al-
lah’ım.1 Bu Kitab’ın ayetleri sağ-
lam kılınmıştır. Sonra (da) hikmet 
sahibi ve daima her şeyden haber-
dar olan (Allah) tarafından, apaçık 
beyan edilmiştir. 

 

3. (Bu ayetler,) Allah’tan başkasına 
ibadet etmeyin (diye, sizleri uyar-
maktadır.) Şüphesiz ben, O’nun 
(Katından) sizler için bir uyaran ve 
müjde verenim.  

4. (Keza) Rabbinizden bağışlanma-
yı dileyin, sonra (da) tevbe ederek 
O’na yönelin (diye, sizlere duyur-
mak için gönderildim.) O, belli bir 
süreye kadar size (en) güzel geçim 
sağlayacaktır. Her fazilet sahibine 
Kendi lütfunu verecektir. Eğer yüz 
çevirirseniz, şüphesiz çok büyük bir 
günün azabının size gelmesinden 
korkarım. 

 

5. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O, 
istediği her şeyi (yapmaya) daima 
gücü yetendir. 

 

6. İyi dinleyin! Şüphesiz onlar, 
O’ndan gizlenmek için gönüllerin-
deki düşmanlığı saklarlar. İyi dinle-
yin! Onlar elbiselerini giyerken, O 
onların gizlediklerini ve açığa vur-
duklarını bilir. Şüphesiz O, gönül-
lerde (bulunanları) çok iyi bilir. 

 
                                                           
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. dipnotlar 2:2 ve 10:2. 
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Cüz: 12   

7. Yeryüzünde rızkı Allah’a ait 
olmayan hiçbir canlı yoktur. O, 
onun geçici olarak (da,) daimi ola-
rak (da) kalacağı yeri bilir. Bütün 
(bunlar,) apaçık bir Kitap’ta (mev-
cuttur.)  

8. Gökleri ve yeri altı dönemde 
yaratan, ancak O’dur. O’nun arşı su 
üzerindedir.1 (Bu,) hanginizin amel 
(bakımından) en iyi olduğunu orta-
ya çıkarmak içindir. Sen onlara, 
“Siz öldükten sonra, şüphesiz tekrar 
diriltilip kaldırılacaksınız,” dersen, 
inkâr edenler mutlaka, “Bu (iddia,) 
apaçık bir aldatmacadan başka bir 
şey değildir,” diyecekler. 

 

9. Eğer Biz, tayin edilen süreye 
kadar onlardan azabı geciktirirsek, 
onlar mutlaka, “Bunun (gelmesine) 
engel olan nedir?” diyecekler. İyi 
dinleyin! O (azap) onlara geldiği 
gün, onlardan asla uzaklaştırılma-
yacak ve alay ettikleri (de) kendile-
rini kuşatacaktır.  

B.2  

10. Eğer Biz insana, Katımızdan 
herhangi bir rahmeti tattırır, sonra 
onu kendisinden geri çekersek, 
şüphesiz o pek umutsuz (ve) nankör 
olur. 

 

                                                           
1 Arştan murat hükümranlık yahut onun usulleridir. Su kelimesi Kuran-ı Kerim’de İlâhi vahiy için 
de kullanılır. Yüce Allah (c.c.) yeryüzündeki hayatı, suya dayalı olarak yaratmıştır. Aynı şekilde 
manevi hayat da peygamberlere indirilen İlâhi vahiye dayanmaktadır. Ayrıca bkz. dipnot 7:55. 
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11. Eğer herhangi bir sıkıntıya uğ-
radıktan sonra, kendisine (büyük 
bir) nimet tattırırsak, o mutlaka, 
“Bütün sıkıntılar (artık) benden 
gitti,” diyecektir. Şüphesiz o, şıma-
rık (ve) böbürlenen bir kimsedir.  

12. Ancak sabredip iyi işler yapan-
lar, (bundan) müstesnadırlar. Ken-
dilerine mağfiret ve büyük mükâfat 
(mukadder) olanlar (da,) onlardır.  

13. (Kâfirler) sana vahyolunanın bir 
kısmını, (insanlara ulaştırmayıp) 
terk edeceğini bekliyorlarsa, (bu 
imkânsızdır.) “Ona neden bir hazi-
ne indirilmedi yahut onunla birlikte 
neden bir melek gelmedi,” diye 
itiraz etmelerinden, senin için sı-
kılmaktadır. Şüphesiz sen ancak bir 
uyarıcısın. Allah, her şeyin üzerine 
gözeticidir.  

14. Onlar, (bu Kitab’ı) kendisi uy-
durdu mu derler? De ki: “(Sözü-
nüzde) doğruysanız, öyleyse siz 
(de) kendi tarafınızdan ona benzer, 
uydurulmuş on sûre getirin. Al-
lah’tan başka çağırabildiklerinizi 
(de yardıma) çağırın.” 

 

15. Eğer size olumlu bir cevap 
vermezlerse, bilin ki (bu kelâm) 
Allah’ın ilmiyle indirilmiştir ve 
(de) O’ndan başka ibadete lâyık 
olan yoktur. Öyleyse tam olarak 
itaat edenler olacak mısınız?  
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16. Kim, dünya hayatını ve ziyneti-
ni isterse, Biz onların amellerinin 
karşılığını tam olarak bu (dünyada) 
kendilerine veririz. Onlara, bu 
(dünyada) haksızlık yapılmayacak-
tır.  

17. Ahirette (Cehennem) ateşinden 
başka bir şeyleri olmayanlar (da,) 
işte ancak onlardır. Onların burada 
emek verdikleri (sanayi işleri) boşa 
çıkacak ve yaptıkları (da tamamen) 
geçersiz olacaktır.  

18. Rabbi tarafından apaydın bir 
delile dayanan (birisi, sahtekâr olur 
mu?) Kendisinden sonra (onu doğ-
rulayan) bir şahidi (de) gelecektir. 
Kendisinden önce (de, insanlara) 
öncülük (eden) ve rahmet (olan) 
Musa’nın Kitab’ı (mevcuttur. Bu 
Peygamber’in muhatapları, sonun-
da) onu kabul edecekler. (Değişik) 
hiziplerden kim onu inkâr ederse, 
(Cehennem) ateşi kendisinin 
vadedilen yeri olacaktır. Bunun 
hakkında, (asla) şüphe içinde kal-
ma. Bu Rabbin tarafından (gelen 
bir) haktır. Ancak insanların çoğu 
inanmazlar.1 

 

19. Allah’a yalan uydurandan daha 
zalim kim olabilir? Bu gibi insanlar 
Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar 
ve bütün şahitler, “İşte Rablerine 
karşı yalan söyleyenler bunlardır,” 
diyecekler. İyi dinleyin! Allah’ın 
laneti (bu) zalimlerin üzerinedir. 

 
                                                           
1 Bu ayet-i kerimede, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) doğruluğunun kesin bir delili ileri sürülmüştür. 
Ayet-i kerimeye göre Hz. Muhammed-i Mustafa’nın (s.a.v.) elinde doğru olduğuna şahadet eden 
ve birçok delili ihtiva eden Kur’an-ı Kerim vardır. Kendisinden önce de Hz. Musa’nın (a.s.) Kita-
bı, yani Tevrat, onun doğruluğu konusunda şahadet etmektedir. Keza kendisinden sonra (da) bir 
şahit, yani Vadedilen Mesih ve Mehdi gelerek, Yüce Allah’tan (c.c.) aldığı vahiylerle, Hz. Mu-
hammed-i Mustafa (s.a.v.) lehinde şahadet edecektir. Böyle birisi nasıl yalancı olabilir? 
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20. Bunlar, Allah’ın yolundan (in-
sanları) alıkoyarlar ve onu eğrilt-
mek isterler. Ahireti inkâr edenler 
(de) ancak onlardır. 

 

21. (İlâhî cemaatleri) yeryüzünde 
asla aciz kılamayan (da,) bunlardır. 
Allah’ı bıraktıktan sonra, kendileri-
ne hiç kimse dost olmaz. Bunların 
azapları (da) çoğaltılacak. (Onlar) 
ne duyabilecekler, ne (de) görebile-
cekler. 

 

22. İşte canlarını hüsrana uğratanlar 
onlardır. (Allah’a) karşı uydurduk-
ları (da ellerinden) kaçıp gidecek. 

 

23. Ahirette en çok hüsrana uğra-
yanlar (da,) elbette onlardır. 

 

24. İman edip, (yerli yerinde) iyi 
işler yapanlar ve Rablerine yöne-
lenler ise, işte Cennetlik olanlar, 
(ancak) bunlardır. Orada ebediyen 
kalacaklar. 

 

25. (Bu) iki tarafın durumu, kör ve 
sağır (ile) gören ve duyan gibidir. 
Her ikisinin durumu bir olur mu? 
Yine (de) öğüt almayacak mısınız? 
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B.3  

26. Şüphesiz Biz, Nuh’u kavmine 
(peygamber olarak) gönderdik. (O 
dedi ki:) “Şüphesiz ben sizin için 
apaçık bir uyarıcıyım.”  

27. “Allah’tan başkasına ibadet 
etmeyin. Şüphesiz ben, (başınıza) 
acı bir günün azabının (gelmesin-
den) korkarım.”   

28. Bunun üzerine, onun kavmin-
den (onu) inkâr eden ileri gelenler, 
“Biz seni kendimiz gibi, (sadece) 
bir insan olarak görüyoruz. Görü-
nürde (de,) aramızdan rezil insanlar 
dışında, kimsenin sana tabi olduğu-
na tanık değiliz. Sonra sizin, bizden 
bir üstünlüğünüzü (de) görmüyo-
ruz. Aksine, yalancılar olduğunuzu 
düşünüyoruz.” dediler. 

 

29. (Nuh) dedi ki: “Ey kavmim! 
Düşünsenize, eğer Rabbim tarafın-
dan apaçık bir delile sahipsem ve 
(Allah) Katından bana bir rahmet 
vermişse, ama o sizden saklı tutul-
duysa, istemediğiniz halde, onu size 
zorla mı kabul ettireceğiz?” 

 

30. “Ey kavmim! Bunun için sizden 
mal istemiyorum. Mükâfatım, Al-
lah’tan başkasına ait değildir. Bana 
inananları (da,) asla kovacak deği-
lim. Şüphesiz onlar, Rablerinin 
yakınlığını elde edecekler. Ancak 
ben, sizin cahilce hareket eden bir 
kavim olduğunuzu görmekteyim.” 
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31. “Ey kavmim! Eğer onları ko-
varsam, Allah’tan (gelecek cezaya 
karşı,) bana kim yardım edecek? 
Yine (de) nasihat almayacak mısı-
nız?” 

 

32. “Ben size, Allah’ın hazineleri 
bendedir demiyorum. Gaybı (da) 
bilmiyorum. Ben, bir meleğim (de) 
demiyorum. Gözlerinizin hor gör-
düklerine, Allah hiç bir iyilik nasip 
etmeyecek (de) demiyorum. Kalp-
lerindekini (en) iyi, (ancak) Allah 
bilir. Eğer ben (de, sizin söylediği-
nizi söylesem,) şüphesiz zulmeden-
lerden olurum.” 

 

33. Onlar dediler ki: “Ey Nuh! Sen 
bizimle tartıştın. Tartışmayı (da) 
çok uzattın. Eğer doğruyu (söyle-
yenlerden) isen, korkuttuğun azabı 
bize getir.” 

 

34. Nuh dedi ki: “Eğer isterse, onu 
size getirecek olan, ancak Allah’tır. 
Siz, asla O’nu aciz kılamazsınız.” 

 

35. “Eğer Allah sizi helâk etmek 
isterse, ben (ne kadar) size nasihat 
etmek istesem (de,) nasihatim size 
(asla) fayda vermeyecektir. O, sizin 
Rabbinizdir ve ancak O’na döndü-
rüleceksiniz.” 

 

36. Onu kendi mi uydurdu diyorlar? 
De ki: “Ben bunu uydurmuş olsay-
dım, suçumun vebali (de) bana 
olurdu. Ben sizin işlemekte olduğu-
nuz suçlardan uzağım.” 
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B.4  

37. Nuh’a şöyle vahyedildi: “Kav-
minden (şimdiye kadar) inanmış 
olanlar dışında, artık kimse (sana) 
asla inanmayacak. Onun için, yap-
tıklarından dolayı hiç üzülme.” 

 

38. “Gözlerimizin önünde ve vah-
yimize göre gemiyi yap. Zulmeden-
ler hakkında bana hiçbir şey söyle-
me. Onlar, mutlaka (suda) boğula-
caklar.”  

 

39. O, gemiyi yapmaya devam etti. 
Kavminin ileri gelenleri yanından 
geçerken, kendisiyle alay ederlerdi. 
O dedi ki: “Siz bizimle alay ediyor-
sanız, sizin alay ettiğiniz gibi, şüp-
hesiz biz (de) sizinle alay edece-
ğiz.” 

 

40. “Kime rezil edici azabın gele-
ceğini ve kalıcı bir azabın (ise) 
kime ineceğini, yakında anlayacak-
sınız.”  

41. Sonunda emrimiz gelince ve 
pınarlar fışkırınca, Biz (Nuh’a) 
dedik ki: “Bu (gemiye) her çeşit 
(ihtiyaç duyulan hayvanlardan er-
kek ve dişi olarak) ikişer (tane) 
bindir.1 Önceden (helâk olacağı 
konusunda) karar verilenin dışında, 
kendi ev ahalini ve (sana) inanmış 
olanları (da bindir.)” Zaten kendisi-
ne, pek az kişi dışında, kimse 
inanmamıştı. 

 

                                                           
1 Bu ayetten anlaşıldığına göre, her hayvan değil, sadece insanların ihtiyaç duyduğu hayvanların 
çiftleri gemiye alınmıştı. Aksi takdirde o gemi, yalnız hayvanlar için bile yeterli olamazdı. 
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42. (Nuh) dedi ki: “Buna binin. 
Onun hareket etmesi ve demir at-
ması, Allah’ın adının (bereketiyle) 
olacaktır. Şüphesiz Rabbim, çok 
bağışlayan ve çok rahmet edendir.”  

 

43. (Gemi) dağlar gibi dalgalar 
içinde onları götürürken, Nuh başka 
bir yerde olan oğluna, “Oğlum gel, 
bizimle beraber bin ve kâfirlerden 
olma,” diye seslendi. 

 

44. (Oğlu), “Ben hemen, sudan beni 
koruyacak bir dağa sığınırım,” dedi. 
(Nuh) dedi ki: “Bugün hiç kimse, 
O’nun kararından (kimseyi) kurta-
ramaz. Ancak O’nun merhamet 
ettiği (kurtulacaktır.)” İkisinin ara-
sına bir dalga girdi ve o boğulan-
lardan oldu. 

 

45. Denildi ki: “Ey yeryüzü, suyunu 
çek ve ey gök, sen (de yağmuru) 
dindir!” Su çekilip (kurutuldu) ve 
(gemi) Cudi (dağı) üzerinde durdu. 
“Zalimler topluluğu helâk olsun,” 
denildi. 

 

46. Nuh Rabbine seslendi ve “Ya-
rabbi! Şüphesiz oğlum, ailemden-
dir. Senin sözün mutlaka doğrudur. 
Sen hüküm verenlerin, (en iyi ve en 
doğru) hüküm verenisin,” dedi. 
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47. (Yüce Allah) dedi ki: “Ey Nuh! 
O, kesinlikle senin ailenden değildi. 
Şüphesiz o, iyi olmayan işler (ya-
pan birisiydi.) Onun için bilgisine 
sahip olmadığın bir şeyi, Ben’den 
isteme. Şüphesiz Ben, cahillerden 
olmayasın diye, sana nasihat ediyo-
rum.” 

 
48. (Nuh) dedi ki: “Yarabbi, gerçek 
bilgisine sahip olmadığım bir şey 
hakkında soru sormaktan, sana 
sığınırım. Eğer (geçmiş kusurumu) 
bağışlamazsan ve bana merhamet 
etmezsen, hüsrana uğrayanlardan 
olurum.”  

49. (Bunun üzerine kendisine,) “Ey 
Nuh! Sana ve beraberindeki üm-
metlerden olanlara Katımızdan 
(verilen) selâmet ve (her türlü) be-
reketlerle (gemiden) in.1  (Kendile-
rine bu geçici dünyanın) geçimini 
sağlayacağımız (diğer) ümmetler 
(de) olacaktır. Sonra onlara, Katı-
mızdan acı bir azap erişecektir,” 
denildi. 

 

50. Bunlar sana vahyettiğimiz,  
gayptan (olan önemli) haberlerdir. 
Daha önce sen (de) kavmin (de,) 
bunları bilmiyordunuz. Onun için 
sabret. Şüphesiz (iyi) sonuç (ancak) 
takvayı benimseyenlerindir. 

 
B.5  

51. Âd (kavmine de,) kardeşleri 
Hûd’u (peygamber olarak gönder-
dik.) O (da onlara dedi ki:) “Ey 
kavmim! Allah’a ibadet edin. Sizin 
için O’ndan başka ibadete lâyık 
olan yoktur. Sizler (ise) ancak iftira 
edenlersiniz.”  

                                                           
1 “Ümmetler” kelimesinden anlaşıldığına göre, burada Hz. Nuh’un (a.s.) şeriatının uzun zaman 
devam ettiğine işaret edilmiştir. Onun şeriatı devam ederken, birçok ümmet oluşmuş ve de dağıl-
mıştır. 
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52. “Ey kavmim! Bunun için sizden 
bir mükâfat istemem. Benim mükâ-
fatım, beni Yaratan’dan başkasına 
ait değildir. Yine (de) aklınızı kul-
lanmaz mısınız?” 

 

53. “Ey kavmim! Rabbinizden ba-
ğışlanmayı dileyin, sonra tevbe 
ederek, O’na (yönelin.) O, size 
bolca yağmur yağdıran bulutlar 
gönderecek ve gücünüze (de) güç 
katacaktır. Suçlu olarak (Allah’tan) 
yüz çevirmeyin.”  

  

54. Onlar dediler ki: “Ey Hûd! Sen 
bize apaçık bir delil getirmedin. 
Biz, (yalnız) senin sözünle tanrı-
larımızı terk edecek değiliz ve sana 
(da) inanacak değiliz.” 

 

55-56. “Biz, tanrılarımızdan bazıla-
rı senin üzerinde kötü bir etki oluş-
turmuştur, demekten başka bir söz 
söylemeyiz.” O dedi ki: “O’nu bı-
rakıp, Kendisine ortak koştukları-
nızdan uzak olduğuma Allah’ı şahit 
tutarım ve siz (de buna) şahit olun. 
Hepiniz birlik olup, bana karşı 
planlar kurun. Sonra bana, hiç müh-
let (de) vermeyin.” 

 

57. “Şüphesiz ben, (yalnız) benim 
(de) Rabbim, sizin (de) Rabbiniz 
olan Allah’a güvenirim. Yürüyen 
hiçbir canlı yoktur ki, O kendisini 
alnındaki (saçlardan) kavramış 
olmasın.1 Şüphesiz Rabbim, doğru 
yol üzerinde (olanlarla birlikte) 
olur.” 

 

                                                           
1 Yani, her canlı Yüce Allah’ın (c.c.) elindedir. 
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58. “Yine (de) yüz çevirirseniz, 
benimle birlikte size gönderilen 
talimatı, artık size ulaştırmış bulu-
nuyorum. Rabbim, yerinize başka 
bir kavmi getirecektir. O’na hiç bir 
zarar veremezsiniz. Şüphesiz Rab-
bim, her şeye gözeticidir.”  

 

59. (Azap hakkındaki) emrimiz 
gelince, Biz Rahmetimizle Hûd’u 
(ve) kendisiyle birlikte inananları 
koruduk. Onları, çok şiddetli azap-
tan kurtardık. 

 

60. Âd (kavmi) işte budur! Onlar, 
Rablerinin ayetlerini inkâr ettiler ve 
O’nun peygamberlerine karşı gel-
diler. Her asi ve (hakka) düşman 
olan kimsenin buyruğuna uydular. 

 

61. Bu dünyada (da,) Kıyamet günü 
(de) lanet onların peşlerine takıldı. 
İyi dinleyin! Şüphesiz Âd (kavmi,) 
Rablerini inkâr etti. İyi dinleyin! 
Hûd’un kavmi Âd’a, lanet (mukad-
der kılındı.) 

 

B.6  

62. Semûd (kavmine,) kardeşleri 
Salih’i (gönderdik.) O dedi ki: “Ey 
kavmim! Allah’a ibadet edin, 
O’ndan başka bir İlâhınız yoktur. 
Sizi yerden kaldırıp, (yüce merte-
beye) yükselten ve sizi orada yer-
leştiren, O’dur. Onun için, O’ndan 
bağışlanmayı dileyin ve tevbe ede-
rek O’na (yönelin.) Şüphesiz Rab-
bim yakındır, (duaları) kabul eden-
dir.”  
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63. Onlar dediler ki: “Ey Salih! 
Sen, bundan önce aramızda (gele-
cek için) bir umut kaynağıydın. Sen 
bizi, atalarımızın taptıklarına tap-
maktan alıkoymak mı istiyorsun? 
Şüphesiz bizler, bizi çağırdığın şey 
hakkında rahatsız edici bir şüphe 
içindeyiz.”  

 
64. O dedi ki: “Ey kavmim söyle-
senize! Eğer Rabbim tarafından 
bana ihsan edilen apaçık bir delil 
üzerindeysem ve O, Katından (özel) 
bir rahmetiyle bana lütfettiyse, (bu-
na rağmen) O’na itaatsizlik eder-
sem, Allah’a karşı, kim bana yar-
dım edecek? (O zaman,) ancak beni 
zarara uğratmak dışında bir katkınız 
(da) olmayacak.” 

 

65. “Ey kavmim! Bu Allah (yolun-
da vakfedilmiş) dişi devedir. Sizin 
için bir alâmettir. Allah’ın topra-
ğında (serbestçe dolaşıp,) otlasın 
diye onu bırakın. Ona bir kötülük 
yapmayın, yoksa tez bir azap sizi 
yakalayacaktır.”  

66. (Bunun üzerine) onlar, (dişi 
devenin ayak) bileklerini kestiler. 
(Salih) onlara dedi ki: “Evlerinizde 
(topladığınız mallardan) üç gün 
faydalanın. (Bilin ki) bu, yalanlan-
mayacak bir sözdür.” 

 

67. (Azap hakkındaki) emrimiz 
gelince Biz, Salih’i ve onunla bir-
likte inananları, (her türlü) felâket-
ten, (özellikle) o günün rezilliğin-
den, Rahmetimizle kurtardık. Şüp-
hesiz Rabbin, (her türlü) güce sa-
hiptir, her şeyden üstündür.  

68. (Nihayet) zulmedenleri korkunç 
bir ses yakaladı. Sabah olduğunda 
evlerinde yere yapışmış bir vaziyet-
te, (yığılıp) kaldılar.  
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69. Sanki içlerinde hiç yaşa-
mamışlardı. Dinleyin! Semûd 
(kavmi,) Rablerinin (nimetlerine) 
nankörlük etti. İyi dinleyin! Semûd 
kavmi lanetlenmiştir.   

B.7  

70. Şüphesiz elçilerimiz, İbrahim’e 
müjde ile geldiler. Onlar, “(Bizden 
sana) selam (olsun!)” dediler. O (da 
onlara) “(Size daima) selam (ol-
sun!)” dedi ve çok geçmeden (on-
lara) kızartılmış bir buzağı getirdi. 

 

71. Sonra ellerinin (yemeğe) uzan-
madığını görünce, (dost olmayan) 
yabancılar olduklarını sezdi ve 
onlardan dolayı korku hissetti. (Bu-
nun üzerine) onlar, “Korkma, biz 
Lût’un kavmine gönderildik,” dedi-
ler.  

72. Onun karısı (da) yanı başında 
ayakta durmaktaydı. (Bu konuşma-
ları duyunca) biraz ürktü.1 Bunun 
üzerine Biz, (kendisine) İshâk ve 
İshâk’tan sonra Yakub’un (doğaca-
ğını) müjdeledik. 

 

73. O dedi ki: “Eyvah ben mi (ço-
cuk) doğuracağım? Oysa ben, yaşlı 
bir kadınım. Bu kocam (da) ihtiyar-
dır. Bu şüphesiz tuhaf bir şeydir!”  

74. Onlar dediler ki: “Allah’ın 
hükmüne mi şaşıyorsun? Ey (bu) 
evdekiler, Allah’ın rahmeti (ve her 
türlü) bereketi üzerinize olsun. 
Şüphesiz O, çok övgüye lâyık olan-
dır ve çok yüceliğe sahiptir.”  

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede “Dahika” kelimesi geçmektedir. Genelde bu kelimenin anlamı gülmektir. 
Bazı müfessirler ise, bu kelimeyi âdet döneminin başladığı şeklinde yorumlamaktadırlar. 
“Dahika” kelimesinin bir anlamı da “ürkmek”tir. Bir önceki ayet göz önünde bulundurulursa, 
burada ürkmek anlamı daha uygundur. (Bkz. Akrab-ül Mevarid) 
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75. İbrahim’in korkusu gidip, müj-
deyi (de) alınca, Lût’un kavmi hak-
kında Bizimle tartışmaya başladı. 

 

76. Şüphesiz İbrahim, çok halim, 
yumuşak kalpli ve (daima huzuru-
muzda) eğilen bir kimseydi. 

 

77. “Ey İbrahim, bundan vazgeç. 
Şüphesiz Rabbinin kararı çıkmıştır 
ve onlara geri çevrilemeyecek bir 
azap, (mutlaka) gelecektir.” 

 

78. Elçilerimiz Lût’a gelince, onlar 
yüzünden üzüldü ve onlardan dola-
yı (da) canı sıkıldı. “Bu sıkıntılı bir 
gündür,” dedi. 

 

79. Kavmi (öfkelenip,) koşarak 
yanına geldiler. (Onlar,) önceden 
beri (böyle korkunç) kötülükler 
yaparlardı. O, dedi ki: “Ey kavmim! 
Bunlar benim kızlarım. Bunlar siz-
ce (de) çok temizdirler. Öyleyse 
Allah’ın takvasını benimseyin. 
Misafirlerimin yanında beni rezil 
etmeyin. Aranızda aklı başında bir 
kimse yok mu?”1 

 

                                                           
1 Bazı müfessirlerin tefsirine göre Hz. Lût (a.s.) kavmine hâşâ, kendi kızlarıyla ilişki kurarak 
şehvetlerini gidermelerini önerdi. Böyle bir tefsir, bir peygamberin şanına yakışmaz. (Bazıla-
rına göre de Hz. Lût (a.s.), bütün kavmin kızları benim kızlarımdır; gidin onlarla şehvetinizi 
giderin dedi.) Bu tefsirler asla doğru değildir. Aslında Hz. Lût’un (a.s.) kavmi, kendisinin 
yabancılardan yardım alarak, onlar aleyhinde bir plan kuracağından ve böylece kendilerine 
zarar vereceğinden korkuyorlardı ve Hz. Lût’un (a.s.) yabancılarla alaka kurmasını sevmi-
yorlardı. Hz. Lût (a.s.) kendi kızlarının o kavim arasında bulunduğunu (Doğuş; 19:15) hatır-
latarak kavmine güvence verdi. Benim kendi kızlarım burada evliyken, ben bu kavim aley-
hinde nasıl bir plan kurabilirim diyerek, onlara güvence vermeye çalıştı. 
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80. Onlar, “Kızlarının üzerinde hiç 
bir hakkımızın olmadığını ve ne 
istediğimizi (de) şüphesiz biliyor-
sun,” dediler. 1  

81. (Lût) dedi ki: “Keşke size karşı-
lık vermeye gücüm olsa. (Bu olma-
dığı için, ben de) kuvvetli bir gü-
venceye yöneleceğim.” 

 

82. (Bunun üzerine Lût’un misafir-
leri,) “Ey Lût! Şüphesiz bizler Rab-
binin elçileriyiz. Onlar, sana asla 
erişemezler. Onun için sen, ailenle 
birlikte gecenin bir bölümünde çık 
git. Aranızdan kimse dönüp, ardına 
bakmasın. Ancak karın (geride 
kalacaktır.) Şüphesiz onlara gelecek 
olan (azap,) ona (da) gelecektir. 
Onlara vadolunan vakit sabahtır. 
Sabah yakın değil midir?” dediler. 

 

83. Emrimiz gelince, (yerleşimin) 
altını üstüne getirdik. O (yerleşi-
min) üzerine birbiri ardınca, kil 
taşları yağdırdık. 

 

84. (Bu taşlar) Rabbinin Katında, 
(onlar için) işaretlenmişti. Bu 
(azap,) zalimlerden uzak değildir. 

 

                                                           
1 Yani, onlar bizim de kızlarımızdır. Onlara bir itirazımız yoktur. Biz yalnız senin yabancı misa-
firlerinin gelmesinden rahatsızlık duyuyoruz. Onların buraya gelmelerini istemiyoruz. 
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B.8  

85. Medyen1 (halkına da,) kardeşle-
ri Şuayb’ı (peygamber olarak gön-
derdik.) O dedi ki: “Allah’a ibadet 
edin, O’ndan başka hiçbir İlâhınız 
yoktur. Ölçü ve tartıyı eksik yap-
mayın. Ben sizi refah (içinde) gö-
rüyorum. Ancak (aynı zamanda) 
ben, sizi mutlaka saracak bir günün 
azabından (da) korkuyorum.” 

 

86. “Ey kavmim! Ölçü ve tartıyı 
insaflı olarak, tam tutun. İnsanlara 
eşyalarını eksik vermeyin. Fesatçı 
olarak yeryüzünde kargaşalık çı-
karmayın.” 

 

87. “(Gerçek) müminseniz, (bilin 
ki) Allah’ın (elinizde) bıraktığı 
(mal,) sizin için daha hayırlıdır. 
Ben, sizler üzerinde bir koruyucu 
değilim.” 

 

88. Onlar, “Ey Şuayb! Bize ataları-
mızın taptıklarını bırakmayı, malla-
rımız hakkında istediğimizi yap-
maktan (vazgeçmeyi,) sana na-
mazın mı emrediyor? Muhakkak ki 
sen, (kendince) çok zekisin (ve) 
aklıselim sahibisin,” dediler. 

 

                                                           
1 Medyen, İbrahim’in (a.s.) üçüncü eşi Ketura’dan oğludur. (Bkz. Kitab-ı Mukaddes; Tekvin; 
25:1,2) Onun soyundan gelenlere de Medyen’liler adı verilmiştir. Yaşadıkları yerleşime de bu 
sebeple Medyen adı verilmiştir. Bu yerleşim, Arap yarımadasında Akabe körfezinde bulunuyordu. 
Musa (a.s.) Firavun’dan kaçarak buraya sığınmış ve hayatının bir kısmını da burada geçirmiştir. 
Bu konunun detayları için bakınız: 28:24-30 ayetler. 
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89. O, dedi ki: “Ey kavmim söyle-
senize! Eğer ben, Rabbim tarafın-
dan apaçık bir delil üzerindeysem, 
O bana Katından güzel bir rızık 
veriyorsa, (yine de ben sizin istedi-
ğinizi mi yapmalıyım?) Size yasak 
ettiklerimi, kendim yapmak niye-
tinde değilim. Elimden geldiğince 
(sizi) ıslah etmek dışında, bir arzum 
(da) yoktur. Benim başarılı olmam, 
Allah’ın (lütfu ve rahmeti) sayesin-
dedir. Ben, ancak O’na güvenirim 
ve O’na yönelirim.”  

90. “Ey kavmim! Bana olan düş-
manlığınız, Nuh’un kavmi veya 
Hûd’un kavmi ya da Salih’in kav-
minin uğradığı felâket gibi bir felâ-
ketin başınıza gelmesine sebep 
olmasın. Lût’un kavmi (de) sizden 
pek uzak değildir.”1 

 

91. Rabbinizden bağışlanmayı dile-
yin. Sonra (büsbütün) O’na yönelin. 
Şüphesiz Rabbim, çok rahmet eden 
ve çok sevendir.”  

92. Onlar dediler ki: “Ey Şuayb! 
Söylediklerinin çoğunu anlamıyo-
ruz. Şüphesiz seni aramızda (pek) 
zayıf görüyoruz. Kabilen olmasay-
dı, seni taşlayarak öldürürdük. Sen, 
bizden (daha) üstün değilsin.” 

 

                                                           
1 Bu ayet-i kerime Şuayb’ın (a.s.) Nuh (a.s.), Hûd (a.s.), Salih (a.s.) ve Lût’tan (a.s.) daha sonra 
gelmiş olduğunu göstermektedir. Ancak o, Musa’nın (a.s.) döneminin öncesinde yaşamıştır. Ayet-
i kerimede de Musa’nın (a.s.) kavminin başına gelenlerden bu sebeple bahsedilmemiştir. 
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93. O dedi ki: “Ey kavmim! Benim 
kabilem, sizce Allah’tan daha mı 
güçlüdür? Siz O’nu, değersizmişçe-
sine arkanıza atmışsınız. Şüphesiz 
Rabbim, bütün yaptıklarınızı ku-
şatmıştır.” 

 

94. “Ey kavmim! Siz kendi yeriniz-
de (yapacağınızı) yapın. Ben (de bir 
şeyler) yapmaya devam edeceğim. 
Artık rezil edici bir azabın kime 
geleceğini, kimin (ise) yalancı ol-
duğunu, yakında öğreneceksiniz. 
(Artık) bekleyin, ben (de) sizinle 
beraber bekleyeceğim.” 

 

95. (Azap) emrimiz gelince, Şuayb 
ve onunla birlikte inananları rahme-
timizle necata kavuşturduk. Zulme-
denleri (ise) sesli bir azap yakaladı. 
Onlar evlerinde yere yapışmış ola-
rak kaldılar. 

 

96. Sanki içlerinde hiç yaşamamış-
lardı. İyi dinleyin! Semûd (kavmi-
nin) lanetlendiği gibi Medyen (hal-
kı da) lanetlenmiştir.  

B.9  

97-98. Biz şüphesiz Musa’yı ayetle-
rimiz ve apaçık bir delil ile Firavun 
ve kavminin ileri gelenlerine gön-
derdik. Onlar, Firavun’un emrine 
uydular. Oysa Firavun’un emri asla 
dürüstçe değildi. 
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99. O, Kıyamet günü kavminin 
önünde yürüyecek ve onları (Ce-
hennem) ateşine götürecektir. Götü-
rülecekleri yer (de), oraya gidecek-
ler (de,) ne kötüdürler.  

100. Bu (dünyada da,) Kıyamet 
günü (de) lanet onları takip edecek-
tir. Onlara bağışlanacak bu ödül, ne 
kötüdür!1 

 

101. Bunlar (yıkılmış) yerleşimlerin 
haberlerinin bir kısmıdır. Biz onu 
sana anlatmaktayız. Bunlardan 
bazıları hâlâ ayaktadır. (Bazılarının 
ise kökü) kazınmıştır.  

102. Biz onlara zulmetmedik. An-
cak onlar kendilerine zulmettiler. 
Rabbinin (azap) emri gelince, Al-
lah’tan başka çağırdıkları tanrıları, 
kendilerine hiç yarar sağlamadı ve 
onları felâkete sürüklemek dışında, 
işlerine (de) yaramadı. 

 

103. Yerleşimlerin (halkı) zulmet-
tiklerinde onları yakaladığı zaman, 
Rabbinin yakalayışı, işte böyledir. 
Şüphesiz O’nun yakalaması çok acı 
ve çok şiddetli olur. 

 

104. Ahiret azabından korkan için, 
bunda şüphesiz (bir ibret) nişanesi 
vardır. O (bütün) insanların bir 
araya getirileceği bir gündür. O, 
(herkesin) göreceği bir gündür. 

 
                                                           
1 Arapça’da “ ” kelimesi bir padişah tarafından verilen ödül demektir. (Bkz: Akrab-ül 
Mevarid) Bu ayet-i kerimede Hz. Musa’nın (a.s.) kavmine verilen ceza, bir yergi şeklinde ödül 
kelimesiyle açıklanmıştır. 
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105. Biz, onu ancak belli bir süreye 
kadar erteliyoruz.  

106. O gün gelince, (Yüce Allah’ın) 
izni dışında hiç kimse konuşamaya-
caktır. Onların bazıları bedbaht, 
(bazıları ise) bahtiyar olacaklar.  

107. Bedbaht olanlar, ateş içinde 
olacaklar. Orada solukları, (çektik-
leri sancıdan dolayı bazen) derin, 
(bazen de) hıçkırık (gibi) olacaktır.  

108. Onlar,  gökler ve yer var oldu-
ğu müddetçe orada kalacaklar. An-
cak Rabbinin dilediği, (bundan) 
müstesnadır. Şüphesiz Rabbin, her 
istediğini kesinlikle gerçekleştiren-
dir.  

109. Mutlu kılınanlar, gökler ve yer 
var olduğu müddetçe Cennet’te 
kalacaklar. Ancak Rabbinin diledi-
ği, (bundan) müstesnadır. (Bu ardı 
arkası) kesilmeyecek bir bağıştır.1 

 

110. Bunların taptıklarının (batıl 
olduğundan) herhangi bir şüphe 
duyma. Bunlar, daha önce ataları-
nın taptıklarından farklı tapmazlar. 
Biz onların paylarını, hiç eksiltme-
den tam olarak kendilerine verece-
ğiz. 

 

                                                           
1 Arapça’da “ ” kelimesi “Ebediyen” demek olduğu gibi, aynı zamanda bu kelime “çok uzun 
müddet” anlamında da kullanılır. (Bkz: İmla Ma Menne Bihirrahman.) Ayet-i kerime içinde 
geçtiği şekilde, Cehennem ile ilgili yalnız “ ” denmiş olmasına rağmen, Cennet hak-

kında “ ” kelimeleri ilave edilmiştir. Bundan da Cennet’in ebedi olduğu, ancak 
Cehennem’in ebedi olmayıp geçici olduğu anlaşılmaktadır. 
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B.10  

111. Biz şüphesiz Musa’ya Kitap 
(olarak Tevrat’ı) verdik. Fakat onun 
hakkında ihtilaf edildi. Eğer Rabbin 
tarafından önceden bir buyruk 
geçmemiş olsaydı, şüphesiz arala-
rında karar verilmiş olurdu. Onlar, 
onun hakkında kesinlikle rahatsız 
edici bir şüpheye düşmüşlerdir. 

 

112. Şüphesiz Rabbin, kendilerine 
yaptıklarının karşılığını kesinlikle 
tastamam verecektir. Şüphesiz O, 
bütün yaptıklarından daima haber-
dardır.  

113. Onun için, (ey Peygamber!) 
Sen ve seninle beraber (Bize) yöne-
lenler, hepiniz sana emrolunduğu 
gibi doğru yola bağlı kalın ve sınırı 
aşmayın. Şüphesiz O, bütün yaptık-
larınızı çok iyi görendir. 

 

114. Zulmetmeyi (adet haline getir-
miş) olanlara meyletmeyin, yoksa 
(Cehennem) ateşi size erişir. O 
zaman, Allah’tan başka dostlarınız 
olmayacaktır. (Hiç bir taraftan) size 
yardım (da) edilmeyecektir.  

115. Gündüzün iki tarafında ve 
gecenin (değişik) vakitlerinde, na-
mazı dosdoğru kıl. Şüphesiz iyilik-
ler, kötülükleri yok eder. İşte (bu 
talimat, Yüce Allah’ı) daima hatır-
layanlar için bir nasihattir. 

 

116. Keza sebat göster. Çünkü Al-
lah, iyi işler yapanların mükâfatını 
asla zayi etmez. 
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117. Sizden önceki zamanlarda, 
Bizim necat verdiğimiz birkaçı 
dışında, yeryüzünde (insanları) 
fesat (çıkarmaktan) alıkoyan akıl 
sahibi kimseler, neden çıkmadı? 
Zulmedenler ise, kendilerine bah-
şedilen bolluğun zevkine kapıldılar. 
Onlar (zaten) suçlu (kimselerdi.) 

 
118. İnsanları ıslah (işlerini) yap-
maktayken, Rabbin yerleşimleri 
zulmederek helâk edecek değildir. 

 
119. Eğer Rabbin, (yalnız) kendi 
isteğini uygulasaydı, bütün insanla-
rı tek bir ümmet yapardı. Ancak 
(Allah böyle yapmadığı için,) onlar 
(daima birbirleriyle) ihtilâf edecek-
ler. 

 

120. Ancak Rabbinin rahmet ettik-
leri onların dışındadır. Zaten O, (bu 
rahmete nail olmaları için) kendile-
rini yarattı. Rabbinin, “Cehennemi, 
(ihtilâflara sebep olan) bütün cin1 
ve insanlarla mutlaka doldura-
cağım,” sözü (kesinlikle) tamamla-
nacaktır. 

 

121. Kalbini sağlamlaştırmak için, 
peygamberlerin bütün önemli ha-
berlerini sana anlatırız. Bu (haber-
lerde) sana hak ve nasihat gelmiştir. 
(O,) müminlere (görevlerini) hatır-
latandır. 

 

122. Sen inanmayanlara de ki: “Siz 
kendi yerinizde çalışın. Şüphesiz 
biz (de) çalışanlarız.” 

 

                                                           
1 Cinler hakkında geniş bilgi için bkz. dipnot 6:101 
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123. “Siz (de) bekleyin. Şüphesiz 
biz (de) bekleyenleriz.”  

124. Göklerin ve yerin gaybı, yalnız 
Allah’a aittir. Bütün konular (so-
nuçta) O’na döndürülür. Onun için, 
(ancak) O’na ibadet et ve (sadece) 
O’na güven. Rabbin, yaptıklarınız-
dan asla habersiz değildir.  
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Sûre: 12 

YUSUF SÛRESİ 
(Hicretten Önce İndirilmiştir) 

Cüz: 12  

Yusuf sûresi Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yüz 
on iki ayettir. 

Bu sûre de “ ” (Elif, Lâm, Ra) mukattaât harfleriyle başlamaktadır. 
Bunların anlamları, daha önce Yunus sûresinde beyan edilmiştir. Bu sûrede Hz. 
Resûlüllah (s.a.v.) için çok sevindirici ve güzel bir hadiseden bahsedilmiş ve 
böylece onun, Hûd sûresinde yer alan olaylar neticesinde duyduğu üzüntü de 
giderilmiştir. Sûrede zikredilen “Kasas”tan murat hikâyeler olmayıp, aksine 
geçmişte yaşanmış olan bazı olaylardır. Araştırıldığında, bunların doğru olduk-
ları kesinlikle ispatlanacaktır.  

Bu sûrenin başında, Hz. Yusuf’un (a.s.) bir rüyasından bahsedilmiştir. O 
rüyada, daha sonra Hz. Yusuf’un (a.s.) hayatında vuku bulacak hadiselerin zikri 
mevcuttur. Hz. Yakup (a.s.) bu rüyayı dinlediğinde, Hz. Yusuf’un (a.s.) kendi 
kardeşleri tarafından tehlikeye sokulacağı ve zarar göreceği yorumunu yapmış-
tır. Bu yüzden de Hz. Yusuf’un (a.s.) o rüyayı kardeşlerine bildirmemesini, ona 
nasihat etmiştir.  

Bu sûre, Hz. Yusuf’a (a.s.) bahşedilen rüyaları yorumlama ilmi ile ilgi-
lidir. Mesela onunla birlikte cezaevinde bulunan iki mahkûmun gördükleri rüya-
lar, Hz. Yusuf (a.s.) tarafından yorumlanmıştır ve aynen de gerçekleşmiştir. 
Böylece Hz. Yusuf’un (a.s.) kurtulacağını söylediği esir, daha sonra hükümda-
rın gördüğü rüyanın yorumunun da, Hz. Yusuf (a.s.) tarafından yapılmasına 
vesile olmuştur. Hükümdarın yanındaki bilgi sahibi kimseler, onun rüyasını, 
ancak nefsi kuruntuları olarak tabir etmişlerdi. Ancak Hz. Yusuf’un (a.s.) yoru-
mu neticesinde, Mısır ve etrafında yaşayan fakirler açlıktan kurtuldular ve tam 
yedi sene boyunca yiyecek bulabildiler. Aksi takdirde onlar, muhakkak ölüp 
yok olurlardı. Bunun sonucunda, Hz. Yusuf (a.s.), bizzat bütün devlet mallarını 
kontrol edip, düzenlemekle görevlendirildi. Böylece hem ana-babası, hem de 
kardeşleri onun himayesine katıldılar ve onun uğruna Yüce Allah’ın (c.c.) 
önünde secdeye kapandılar. 

Bunlar tarihi hadiselerdir. Hz. Resûlüllah (s.a.v.), kendi başına bunlar-
dan hiçbir şekilde haberdar olamazdı. Zaten onun için Yüce Allah (c.c.), bu 
hadiseler yaşanırken sen onlar arasında bulunmuyordun, aksine tüm bilgilere 
sahip olan Allah (c.c.) sana bütün o hadiselerden haber vermiştir, diye buyur-
muştur. 

Bu sûrenin sonunda, o olayların hikâyeler olmadığı açıklanmıştır. Akıl 
sahibi insanlar için, onlarda gizli birçok ibret mevcuttur. Şüphesiz Yusuf sûresi, 
insanın dikkatini baştanbaşa o ibretlere çekmektedir.  
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Yusuf Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Ben, her şeyi en iyi gören Al-
lah’ım.1 Bunlar, (gerçekleri) aydın-
latan Kitab’ın ayetleridir. 

 

3. Akıl edesiniz diye, Biz onu 
Arapça Kur’an olarak indirdik.2 

 

4. İspatlanmış tarihi gerçeklerin en 
iyisini anlatmak üzere Biz, bu 
Kur’an’ı sana vahyettik. Oysa sen 
bundan önce, (bu gerçeklerden) 
haberi olmayanlardandın. 

 

5. Hani Yusuf babasına demişti ki: 
“Ey babacığım, şüphesiz ben on bir 
yıldızı, güneşi ve ayı (rüyamda) 
gördüm. Onları, benden dolayı 
secde edenler (olarak) gördüm. 

 

6. O, dedi ki: “Ey sevgili oğlum, 
rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa 
sana karşı bir tertip hazırlarlar. 
Şüphesiz şeytan insanın apaçık bir 
düşmanıdır.” 

 
                                                           
1  Geniş bilgi için bkz. dipnotlar 2:2 ve 10:2. 
2  Arapça, kendi manalarını çok iyi açıklayan, Kur’an ise çok okunan anlamlarına işaret etmekte-
dir. 
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7. “Böylece Rabbin seni seçecek ve 
meselelerin iç yüzüne vakıf olma 
ilmini sana ihsan edecek. Daha 
önce iki büyükbaban, İbrahim ile 
İshâk’a (nimetini) tamamladığı 
gibi, sana ve Âl-i Yakub’a (da) 
nimetini tamamlayacaktır. Şüphesiz 
Rabbin, her şeyi en iyi bilen ve 
hikmet sahibi olandır.” 

 
B.2  

8. Şüphesiz Yusuf ile kardeşlerinin 
(başlarından geçenlerde, hakkı) 
soruşturanlar için nice deliller var-
dır.  

9. Hani (Yusuf’un kardeşleri birbir-
lerine) demişlerdi ki: “Yusuf ve 
kardeşi, babamızca bizden daha 
sevilenlerdir. Oysa bizler güçlü bir 
topluluğuz. Şüphesiz babamız, (bu 
hususta) apaçık yanılgı içindedir.” 

 

10. “(Onun için) Yusuf’u öldürün 
yahut başka bir yere (götürüp) atın. 
(Böyle yaparsanız) babanızın te-
veccühü size kalır. Bundan sonra 
(tevbe edip,) salih bir topluluk olur-
sunuz.” 

 

11. Aralarından konuşan biri dedi 
ki: “Yusuf’u öldürmeyin. Mutlaka 
bir şey yapacaksanız, kullanılma-
yan bir kuyunun dibine atın. Ker-
vanın biri (de) onu (görüp) alır.” 

 

12. (Onlar babalarına gidip) dediler 
ki: “Ey babamız, sen Yusuf hak-
kında bize neden güvenmiyorsun?  
Şüphesiz biz onun iyiliğini içtenlik-
le isteriz.” 
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13. “Yarın onu bizimle beraber 
gönder. Orada rahat yer, (içer) ve 
oynar. Şüphesiz biz, onun koruyu-
cuları oluruz.”  

14. (Yakub) dedi ki: “(Yanınızda) 
onu götürmeniz, şüphesiz beni en-
dişelendirir. Siz ondan habersizken 
bir kurtun (gelip,) onu yemesinden 
korkarım.” 

 

15. Onlar, “Biz güçlü bir topluluk 
olduğumuz halde onu kurt yerse, 
(andolsun ki) biz, mutlaka hüsrana 
uğrayan kimseler oluruz,” dediler.  

16. Onu alıp götürdükleri ve bir 
kuyunun dibine atmak için hemfikir 
olduklarında, Biz ona, “(Bir gün) 
bu (kötü) işlerini onlara bildirecek-
sin. Onlar (kim olduğunu) anlama-
yacaklar.” diye vahyettik. 

 

17. Onlar, yatsı vaktinde ağlayarak 
babalarına geldiler.  

18. “Ey babamız! (İnan ki) biz ko-
şup yarışarak uzaklaştık. Yusuf’u 
(da) eşyalarımızın yanında bıraktık. 
Bunun üzerine kurt (gelip,) onu 
yemiş. Biz her ne kadar doğru söy-
leyenler olsak (da,) sen bize inan-
mazsın.”  

19. Onun gömleğine sahte kan (bu-
laştırıp) getirdiler. O, (ona bakarak) 
dedi ki: “(Hayır! Bu doğru değil!) 
Aslında nefisleriniz, (çirkin) bir 
olayı size cazip göstermekte. (Be-
nim için en uygunu,) güzelce sab-
retmektir. Anlattıklarınız karşısında 
yardım istenecek olan, ancak Al-
lah’tır.”  
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20. (Bu esnada) oraya bir kervan 
geldi. Onlar, su getiren (adamlarını) 
gönderdiler. O, kovasını (kuyuya) 
indirdi. (Kervandakilere,) “Size bir 
müjdem (var.) Bu bir delikanlıdır,” 
dedi. Onlar, onu ticari mal olarak 
sakladılar. Allah, yaptıklarını çok 
iyi biliyordu.  

21. Onu ucuz bir fiyata, (yani) bir-
kaç dirheme sattılar. (Paranın az 
olması,) onların umurunda (bile) 
değildi.1  

B.3  

22. Mısır (ahalisinden Yusuf’u) 
satın alan, karısına dedi ki: “Onun 
kalacağı yeri itibarlı kıl. Bakarsın 
bize fayda sağlar yahut (da) onu 
evlat ediniriz.” Böylece Biz, Yu-
suf’u o memlekete yerleştirdik. 
(Bunu da,) meselelerin içyüzüne 
vakıf olma ilmini kendisine öğret-
mek için (yaptık.) Allah sözünü 
gerçekleştirmek konusunda mutlak 
güce sahiptir, ama insanların çoğu 
(bu gerçeği) bilmezler. 

 

23. Olgunluk çağına eriştiğinde, 
Biz ona hikmet ve ilim ihsan ettik. 
(Gerçekten) iyi işler yapanları Biz, 
böyle mükâfatlandırırız.  

24. Kaldığı evdeki kadın, nefsine 
aykırı (olarak) onu baştan çıkarmak 
istedi ve evin kapılarını (da) kapat-
tı. Sonra, “Bana gel,” dedi. O, 
“(Böyle bir şey yapmaktan) Allah’a 
sığınırım. Şüphesiz O, benim Rab-
bimdir. Bana iyi bir yer ihsan etti. 
Zalimler asla başarıya ulaşamaz-
lar,” dedi.  

                                                           
1 Yani onların asıl gayesi para hevesi olmayıp, Yusuf’u memleketlerinden uzaklaştırmaktı. 
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25. Kadın, onun hakkında kesin 
karar vermişti. O (da kaçmaya) 
kesin karar vermişti. Eğer Rabbinin 
apaçık bir delilini görmemiş olsay-
dı, (böyle bir karar veremezdi.) 
Onun üzerinden (her türlü) kötülük 
ve hayâsızlığı uzak tutalım diye, 
(aynen) böyle oldu. Şüphesiz o, 
bizim temiz kılınmış kullarımız-
dandı.1 

 

26. İkisi (birden) kapıya koştular. 
Kadın arkasından (onu çekerek,) 
gömleğini yırttı. (Oraya vardıkla-
rında,) kapının yakınında kadının 
kocasını buldular. Kadın, “Karına 
kötülük (yapmak) isteyenin cezası, 
hapsedilmek ya (da) eziyet verici 
azaptan başka ne olabilir?” dedi. 

 

27. (Yusuf,) “(Aslında) o benim 
nefsime aykırı (olarak,) beni baştan 
çıkartmak istedi,” dedi. O kadının 
ailesinden bir şahit, (şöyle) şahitlik 
etti: “Eğer bu adamın gömleği ön-
den yırtılmışsa, kadın doğru söyle-
mektedir ve o adam yalancılardan-
dır.” 

 

28. “Eğer bu adamın gömleği arka-
dan yırtılmışsa, o zaman kadın ya-
lan söylemektedir ve o adam doğru-
lardandır.”  

29. (Kocası Yusuf’un) gömleğinin 
arkadan yırtılmış olduğunu görünce 
(karısına,) dedi ki: “Bu (olay) sizin 
hilenizden (ileri gelmiştir.) Şüphe-
siz siz kadınların hilesi çok büyük 
olur.” 

 

                                                           
1 Ayet-i kerimedeki “ ” kelimelerini, “Yusuf da kötülüğe niyetlendi,” diye çevirmek yanlış-

tır. Daha sonra  “ ” kelimelerinden açıkça anlaşıldığına göre, Hz. Yusuf (a.s.) o 
kadından korunmaya kesin kararlıydı. Ancak eğer Rabbinin burhanını görmüş olmasaydı, o za-
man böyle bir karar veremezdi. Hz. Yusuf (a.s.) çocukluğundan beri Yüce Rabbinin (c.c.) birçok 
burhanını, yani hakkı batıldan ayıran delilini görmüştü. Onun için kötülük yapmasına, asla imkan 
yoktu. 
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30.  “Ey Yusuf! Sen bu kadının 
(kötülüğünden) yüz çevir. (Ey Ka-
dın!) Sen (de) günahın için mağfiret 
dile. Şüphesiz sen suçlulardansın.”  

B.4  

31. O şehrin (bazı) kadınları (birbir-
lerine) dediler ki: “Aziz’in karısı 
kendi kölesini, isteğine aykırı (ola-
rak) baştan çıkarmak istiyor. O, 
sevgisiyle kadının yüreğine işlemiş. 
Şüphesiz biz, o (kadının) apaçık bir 
sapıklık içinde olduğunu görüyo-
ruz.” 

 

32. O, bu (kadınların) sinsi konuş-
malarını duyunca, kendilerini (bir 
ziyafete) çağırdı. Onlara oturmak 
için özel bir yer hazırladı. Onlardan 
her birine birer bıçak verdi. (Yu-
suf’a,) “Karşılarına çık!” dedi. On-
lar gördüklerinde kendisini çok 
yüce mertebede buldular ve (şaş-
kınlıktan) ellerini kestiler.1 Dediler 
ki: “Hâşâ! Bu adam yalnız Allah 
için (kötülük yapmaktan) uzak 
durmuştur. Bu insan değildir. Bu 
ancak yüce bir melektir.”  

33. Kadın dedi ki: “Beni hakkında 
kınadığınız adam, işte budur. Nef-
sine aykırı olarak onu baştan çı-
karmak istedim, ancak o (kendini 
bundan) sakındı. Eğer kendisine 
emrettiğim şeyi yapmazsa, mutlaka 
hapse atılacak ve zillete uğrayan-
lardan olacak.” 

 

                                                           
1 Yani hayretle parmaklarını ısırdılar, yahut elde edemeyecekleri kadar çok üstün oldu-
ğunu gördüler. “ ” kelimesi de bu manayı desteklemektedir. 
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34. (Yusuf,) “Ey Rabbim! Hapisha-
ne benim için, bunların beni çağır-
dıkları şeyden daha hoştur. Hilele-
rini benden uzaklaştırmazsan, onla-
ra meyleder, cahillerden olurum,” 
(diye dua etti.) 

 

35. Rabbi duasını kabul buyurdu ve 
onların hilelerini ondan uzaklaştır-
dı. Şüphesiz O, (duaları) en iyi 
işiten ve (insanların hallerini) en iyi 
bilendir. 

 

36. Daha sonra (onun suçsuzluğuna 
dair bazı) belirtileri görmeleri neti-
cesinde, onu belli bir süre için hap-
setmeyi kesinlikle (uygun) gördü-
ler.  

B.5  

37. Onunla birlikte, hapishaneye iki 
genç daha girdi. Onlardan biri, 
“Şüphesiz ben (rüyamda) kendimi 
(üzüm) sıkıyor gördüm,” dedi. Öte-
ki genç ise, “Ben (rüyamda) başı-
mın üzerinde ekmek taşıdığımı, 
kuşların (da) ondan yediklerini 
gördüm,” dedi. (Her ikisi Yusuf’a), 
“Bize bunun yorumunu bildir. Şüp-
hesiz biz, seni ihsan edenlerden 
görüyoruz,” (dediler.)  

38. O, dedi ki: “Size verilecek ye-
mek ikinize gelecek ya, o size gel-
meden önce, onun yorumunu ikini-
ze bildirmiş olacağım. Bu (rüyaları 
yorumlamak,) Rabbimin bana öğ-
rettiği ilim (sonucudur.) Ben, Al-
lah’a inanmayan ve ahireti inkâr 
eden bir kavmin diniyle ilişkimi 
kesmiş bulunuyorum.” 

 



Cüz: 12 
 

YUSUF SÛRESİ Sûre: 12      

  399 

39. “Ben, atalarım İbrahim, İshâk 
ve Yakub’un dinini benimsedim. 
Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamız 
mümkün değildir. Bu, Allah’ın bize 
ve (mümin) insanlara olan 
lütfundandır. Ancak insanların çoğu 
şükretmezler.” 

 

40. “Ey benim iki hapishane arka-
daşım! Aralarında ayrılığa düşen 
tanrılar mı daha iyi, yoksa tek ve en 
yüce üstünlük sahibi olan Allah 
mı?” 

 

41. “O’nu bırakıp, ancak siz ve 
atalarınızın (kendi uydurduğunuz 
tanrılara) taktığı (bazı) isimlere 
tapıyorsunuz. Allah, onlar lehinde 
kesin bir delil (de) indirmemiştir. 
Allah dışında kimse karar (verme 
yetkisine) sahip değildir. O, Kendi-
sinden başkasına ibadet etmemenizi 
emretmiştir. Ebedi olan ve ebedi 
kılan din, (işte) budur. Ancak insan-
ların çoğu (onu) bilmezler.” 

 

42. “Ey benim iki hapishane arka-
daşım! İkinizden ilkine gelince, o 
efendisine şarap içirecek. Diğerine 
gelince, o çarmıha gerilecek. Böy-
lece kuşlar onun başından (didikle-
yerek) yiyecekler. İkinizin bana 
sorduğunuz hakkında karar veril-
miştir.” 
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43. (Yusuf,) onlardan kurtulacağını 
zannettiği birine, “Sen, efendinin 
yanında benden bahset,” dedi. An-
cak şeytan ona, efendisine (Yu-
suf’tan) söz etmeyi unutturdu. Böy-
lece Yusuf, birkaç yıl hapishanede 
kaldı.  

B.6  

44. Kral (mahiyetindekilere) dedi 
ki: “Ben (rüyamda) yedi semiz 
ineği, yedi zayıf ineğin yediğini, 
yedi (taptaze) ve yeşil başak ile bir 
kaç (da) kuru başak gördüm. Ey 
(memleketin) ileri gelenleri! Eğer 
rüyayı yorumlayabilirseniz, bana 
rüyamın tabirini bildirin.” 

 

45. Onlar, “Bunlar karmakarışık 
(nefsani) rüyalardır. Biz böyle nef-
sani rüyaların tabirini bilmeyiz,” 
dediler. 

 

46. İki mahkûmdan kurtulmuş olan, 
bir müddet sonra (Yusuf’u) hatırla-
dı ve dedi ki: “Ben onun yorumunu 
size bildiririm. Onun için beni (Yu-
suf’a) gönderin.”  

47. “Yusuf! Ey doğru insan! Yedi 
semiz ineği yedi zayıf ineğin yeme-
si, yedi (taptaze) ve yeşil başak ile 
birkaç (da) kuru başak hakkında bir 
açıklama yap ki, insanlara geri dö-
neyim (ve) onlar (rüyanın tabirini) 
anlasınlar.” 
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48. (Yusuf) dedi ki: “Yedi yıl sü-
rekli olarak yoğun çabalarla ekin 
ekeceksiniz. Bu (süre esnasında) 
yiyeceğiniz az miktarın dışında, 
biçtiğinizi başağında bırakın.” 

 

49. “Sonra bunun akabinde, yedi 
darlık yılı gelecek ki, sakladığınız 
az bir miktar dışında, o (yıllar) için 
önceden biriktirdiğinizi tüketecek-
tir.” 

 

50. “Bunun ardından (ise) öyle bir 
yıl gelecek ki, insanlara yağmur 
yağdırılacak (ve bolluğa kavuşup 
meyve) suyu çıkaracaklar.1”  

B.7  

51. Kral dedi ki: “Onu bana geti-
rin.” Elçisi (Yusuf’a) gelince, (Yu-
suf) ona dedi ki: “Efendine geri git 
ve ona ellerini kesen kadınların 
durumu nedir? diye sor. Rabbim 
onların hilelerini çok iyi bilir.” 

 

                                                           
1 Ayet-i kerimedeki “ ” kelimesi suya kavuşturulacak; üzerine yağmur yağdırılacak 
manasında kullanıldığı gibi, yalvarıp yakararak ettikleri dua kabul edilecek anlamında da 
kullanılır. Yüce Allah’ın (c.c.) bir ismi “Müsteğas” dır ( ). Bu da O’nun insanların 
Kendisine ağlayarak ve yalvararak ettikleri duaları kabul eden olmasındandır. Ayet-i keri-
mede geçen “ ” kelimesi, üzümü sıkarak meyve suyunu çıkaracaklar demektir. Ancak 
onun bir anlamı da, “insanlar birbirlerine hediyeler verecekler,” şeklindedir. Uzun bir kurak-
lıktan sonra insanların bayram yapmaları ve birbirlerine hediye vermeleri doğaldır. 



Cüz: 13 
 

YUSUF SÛRESİ Sûre: 12      

  402 

52. O (kral kadınlara,) “Yusuf’un 
isteğine aykırı olarak onu baştan 
çıkarmak istediğinizde, sizin mese-
leniz neydi?” diye sordu. Kadınlar 
“Hâşâ! O, yalnız Allah için (kötü-
lük yapmaktan) uzak durdu. Biz 
onun hiçbir kötülüğünü görmedik,” 
dediler. Aziz’in karısı dedi ki: 
“Şimdi gerçek ortaya çıktı. Onun 
nefsine aykırı olarak, onu baştan 
çıkarmaya çalışan bendim. O, şüp-
hesiz doğrulardandır.” 

 

53. (Yusuf dedi ki:) “Bu (sözü söy-
lemekteki) gayem, o yokken benim 
ona hıyanet etmediğimi, Allah’ın 
(da) hıyanet edenlerin hilesini başa-
rıya ulaştırmadığını (herkesin) bil-
mesidir.” 

 

Cüz: 13   

54. “Ben nefsimin (her türlü hata-
dan) uzak olduğunu söylemem. 
Şüphesiz (insanın) nefsi, Rabbimin 
rahmet ettiği kimsenin dışında, 
herkese kötülüğü emretmekte pek 
cesurdur. Rabbim muhakkak (ku-
surları)  çok örten ve çok rahmet 
edendir.” 

 

55. Kral, “(Yusuf’u) bana getirin. 
(Bazı özel görevler için) onu yanı-
ma alayım,” (diye) emir verdi. 
Onunla konuştuğunda dedi ki: “Bu-
günden itibaren yanımızda itibarlı 
bir mevki sahibi ve güvenilir biri-
sin.”  

56. (Yusuf), “Beni, memleketin 
hazineleri üzerinde görevli kıl. 
Çünkü ben (hazineleri) çok iyi ko-
ruyan ve çok bilgi sahibiyim” dedi.  
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57. Böylece Biz Yusuf’a, o memle-
kette yetkili bir mevki ihsan ettik. 
Orada istediği yerde kalırdı. Biz 
dilediğimiz kimseye (bu dünyada) 
rahmetimizden (bir pay) nasip eder 
ve iyi işler yapanların mükâfatını 
zayi etmeyiz.  

58. İnanıp (da) takvayı benimseyen-
ler için, ahiretin mükâfatı daha 
hayırlıdır. 

 

B.8  

59. Yusuf’un kardeşleri geldiler ve 
onun huzuruna çıktılar. O, onları 
tanıdı. Ancak onlar onu tanıyamadı-
lar.  

60. Onların malzemelerini hazırla-
tıp dedi ki: “Babanızdan olan kar-
deşinizi bana getirin.1 Görmüyor 
musunuz? Ben ölçüyü tastamam 
veririm ve konuk ağırlayanların en 
iyisiyim.” 

 

61. “Eğer onu bana getirmezseniz, 
(bilin ki) bende ölçüp size verilecek 
bir şey olmayacaktır, (o zaman) 
bana hiç yaklaşmayın.”  

62. Onlar (da,) “Onun için babasını 
kandırmaya çalışacağız ve muhak-
kak (bu işi) yapacağız,” dediler. 

 

                                                           
1 Yakub’un (a.s.) on iki oğlu vardı. Bunlardan Yusuf (a.s.) ve Bünyamin’in (a.s.) anne-
leri birdi. Diğer oğulları ise başka hanımlardandı. Bu sebeple ayet-i kerimede “babanız-
dan olan kardeşiniz” ifadesi kullanılmıştır. 
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63. Yusuf (emrindeki) gençlerine 
dedi ki: “Paralarını eyer torbalarına 
koyun ki, ailelerine dönünce belki 
(bu iyiliğin değerini) bilirler ve 
belki (de) yine gelirler.” 

 
64. Babalarına geri döndüklerinde 
dediler ki: “Ey babamız, ölçek (ile 
verilen tahıl) bize yasak edildi. 
Onun için kardeşimizi bizimle be-
raber gönder ki, (tahılı) ölçerek 
alabilelim. Şüphesiz biz, mutlaka 
onun koruyucuları olacağız.”  

65. (Yakub) dedi ki: “Size güvenip 
onu teslim edebilir miyim? (Böyle 
yaparsam, onun neticesi) daha önce 
size güvenip kardeşini teslim etti-
ğimde (ortaya çıkan neticeden fark-
lı) olabilir mi? O bakımdan Allah 
en iyi koruyandır ve O, merhamet 
edenlerin en çok merhamet edeni-
dir.” 

 

66. Eşyalarını açınca, paralarını 
kendilerine geri verilmiş buldular. 
Dediler ki: “Ey babamız! Biz bun-
dan başka ne isteriz? Bakın işte, 
paramız bize geri verilmiş. (Karde-
şimiz bizimle beraber giderse,) hem 
ailemize erzak getiririz, hem (de) 
kardeşimizi koruruz. Bir deve yükü 
(de) fazladan alırız. (Bize karşılık-
sız olarak verilecek böyle bir deve) 
yükü, (büyük) bir nimettir.”   

67. Babaları dedi ki: “Sizin kuşa-
tılmanız hariç, onu mutlaka bana 
getireceğinize dair, Allah (adına 
yemin ederek) kesin söz vermezse-
niz, onu asla sizinle göndermem.” 
Onlar kendisine (Allah adına yemin 
ederek,) kesin söz verince o, “Allah 
söylediklerimize şahittir,” dedi. 
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68. O, dedi ki: “Ey çocuklarım! 
(Yalnız) bir kapıdan girmeyin, ak-
sine farklı kapılardan girin. Buna 
rağmen ben, sizi asla Allah’ın (ka-
derinden) kurtaramam. Hüküm 
(vermek) sadece Allah’a aittir. Ben, 
ancak O’na güvenirim. Bütün gü-
venenler (de,) ancak O’na güven-
melidirler.” 

 
69. Onlar, babalarının emrettiği gibi 
(farklı kapılardan şehre) girince, 
(bu emrin esas gayesi de yerini 
bulmuş oldu.) O, onları asla Al-
lah’ın (kaderinden) kurtaramazdı. 
Ancak (bu,) Yakub’un gönlünde 
(bulunan) bir istek idi. (Böylece) 
onu gerçekleştirmiş oldu.1 Şüphesiz 
o, ilim sahibiydi, çünkü Biz ona 
ilim öğretmiştik. Ancak insanların 
çoğu, (bu gerçeği) bilmezler.  

B.9  
70. Onlar Yusuf’un karşısına çıktık-
larında, o kardeşine yanı başında 
yer verdi ve “Şüphesiz ben, senin 
(kaybolan) kardeşinim. O bakım-
dan, onların yaptıklarından dolayı 
üzülme,” dedi.  
71. Malzemeleriyle birlikte onları 
(yolcu etmek üzere) hazırladığında, 
(farkında olmayarak) su kabını 
kardeşinin eyer torbasına koyuver-
di.2 Bir duyurucu “Ey kervandaki-
ler, sizler kesinlikle hırsızsınız,” 
diye seslendi.  

                                                           
1 Hz. Yakub (a.s.) Bünyamin’in diğer kardeşlerinden önce Hz. Yusuf (a.s.) ile buluşmasını isti-
yordu. Oğullarının değişik kapılardan şehre girmesi ile Hz. Yakub’un (a.s.) bu isteği gerçekleşmiş 
oldu. 
2 Bu ayet-i kerimede Yusuf’un (a.s.) su kabını bile bile kardeşinin çuvalına koyduğu ve bu kan-
dırmaca ile kardeşinin yanında kalmasını sağladığı gibi yorumlar yapılmaktadır. Bu tamamen 
asılsızdır. Bir peygamber böyle bir hile yapmaz. Aslında Hz. Yusuf (a.s.) hizmetçileri ile konu-
şurken dalgınlıkla su kabını kardeşinin çuvalının içine koyuverdi ve çuvalı diken kişi de fark 
etmeden çuvalın ağzını dikti. Bu, ayette de geçtiği gibi, Hz. Yusuf’un (a.s.) değil Yüce Allah’ın 
(c.c) bir planıydı. (ayet 77) 
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72. (Yusuf’un kardeşleri görevlile-
re) yönelerek, “Ne kaybettiniz?” 
dediler. 

 

73. Onlar, “Kralın tahıl ölçeğinin 
kaybolduğunu görüyoruz.1 Onu 
(bulup) getirene, bir deve yükü 
(ağırlığında tahıl) mükâfat olarak 
verilecek,” dediler. (Duyurucular-
dan biri,) “Ben buna kefilim,” (de-
di.) 

 

74. (Yusuf’un kardeşleri) dediler ki: 
“Allah adına yemin ederiz ki, bizim 
memlekette karışıklık çıkarmaya 
gelmediğimizi ve hırsızlar olmadı-
ğımızı mutlaka bilirsiniz.” 

 

75. (Görevliler,) “Eğer yalancı ol-
duğunuz (ispatlanırsa,) bunun için 
ceza ne olacak?” dediler.2 

 

76. (Yusuf’un kardeşleri,) “Cezası, 
(çalınan kap) kimin eyer torbasında 
bulunursa, (bu çirkin işin) karşılığı 
(da) bizzat (kendisi) olacaktır. Biz 
zalimleri böyle cezalandırırız,” 
dediler. 

 

77. (Duyurucu Yusuf’un öz) karde-
şinin çuvalına bakmadan önce di-
ğerlerinin çuvallarından başladı. 
Sonra (da) kardeşinin çuvalından 
(su kabını) çıkardı. Böylece Yusuf 
için Biz, bir tedbir hazırladık. Aksi 
takdirde Allah istemedikçe, kralın 
yasası çerçevesinde kardeşini (asla) 
alıkoyamazdı.3 Biz, kimi istersek 
onu mertebece yükseltiriz. Her ilim 
sahibinin üzerinde (ise,) âlim olan 
vardır. 

 
                                                           
1 Ayet-i kerimede geçen “ ” kelimesi Arapça’da su kabı anlamında kullanıldığı gibi, ölçek 
anlamında da kullanılmaktadır. 
2 Yani hırsızlığın cezası ne olacak? 
3 Bu ayet-i kerimeden anlaşıldığına göre, Hz. Yusuf (a.s.) kardeşinin çuvalına su kabını kasten 
değil aksine yanlışlıkla koymuştur ve bu yanlışlık da Yüce Allah’ın (c.c.) tedbiri neticesinde 
cereyan etmiştir. Kısacası Hz. Yusuf (a.s.) bir hile yapmamıştır. Aksine İlâhî tedbir neticesinde o, 
kardeşinin kendi yanında kalmasını sağlamıştır. 
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78. (Yusuf’un kardeşleri) dediler ki: 
“Eğer o hırsızlık yaptıysa, daha 
önce onun bir kardeşi (de) hırsızlık 
yapmıştı.” Bunun üzerine Yusuf 
(sırrını) kalbinde sakladı ve onu 
onlara açıklamadı. (Ancak kendi 
kendine,) “Sizler en aşağı mertebe-
desiniz. İleri sürdüğünüzü, en iyi 
Allah bilir,” dedi.  

79. Onlar, “Ey yetki sahibi! Onun 
kesinlikle çok yaşlı bir babası var-
dır. Bundan dolayı onun yerine 
bizden birini alıkoy. Şüphesiz biz 
seni iyilik edenlerden görüyoruz.” 
dediler. 

 

80. O dedi ki: “Biz malımızı kimde 
bulduysak, ondan başkasını yaka-
lamaktan Allah’a sığınırız, yoksa 
şüphesiz zulmedenler oluruz.”  

B.10  

81. Ondan umutlarını kesince, isti-
şare etmek üzere bir kenara çekildi-
ler. Büyükleri dedi ki: “Babanızın 
Allah adına (yeminle) sizden kesin 
bir söz aldığını, (daha) önce Yusuf 
hakkında (da) haddi aştığınızı bil-
miyor musunuz? Onun için babam 
bana müsaade etmedikçe veya Al-
lah benim hakkımda bir hüküm 
vermedikçe ben asla bu memleket-
ten ayrılmam. O, hüküm verenlerin 
en iyisidir.” 

 

82. “Babanıza geri dönün ve ey 
babamız, şüphesiz (küçük oğlun) 
hırsızlık yapmıştır. Biz bildiğimiz-
den başka bir şeye şahitlik etmiyo-
ruz. Gözle görünmeyene koruyucu 
olamazdık, deyin” 
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83. “Onun için aralarında bulundu-
ğumuz yerleşimin (halkına) ve bir-
likte geldiğimiz kervana (da) sor. 
Şüphesiz biz, doğru söyleyenleriz.”  
84. (Yakup) dedi ki: “Hayır, (ola-
maz.) Aslında nefsiniz (büyük bir) 
meseleyi size (sıradan ve) küçük 
göstermiştir. Onun için iyice sab-
retmekten (başka ne yapabilirim?) 
Bakarsınız Allah, onların hepsini 
bana getirir. Şüphesiz O, (her şeyi) 
en iyi bilen ve hikmet sahibi olan-
dır.” 

 

85. (Böylece) onlardan yüz çevirdi 
ve (bir tarafa çekilerek,) “Ey (Rab-
bim!) Yusuf’a olan üzüntüm ile 
Sana yalvarıyorum,” (diye dua et-
meye koyuldu.) Gözleri üzüntüden 
yaşlarla doldu. O, (kederini hep) 
gizlerdi.1  

86. Onlar, “Allah (adına) yemin 
ederiz ki, sen (üzüntüden) hastala-
nıncaya yahut helâk olanlara karı-
şıncaya kadar, Yusuf’u (daima) 
anacaksın,” dediler. 

 

87. (Yakub) dedi ki: “Ben kederim 
ve üzüntüm hakkında yalnız Al-
lah’a feryat ederim. Ben, Allah 
tarafından sizin bilmediklerinizi 
bilirim.”  

88. “Ey evlatlarım! Gidin, Yusuf ve 
kardeşini arayın. Allah’ın rahmetin-
den ümidinizi kesmeyin. Doğrusu 
kâfir olanlardan başkası Allah’ın 
rahmetinden ümidini kesmez.” 

 
                                                           
1 Bazı müfessirler “ ” kelimesini “gözleri bembeyaz kesildi, yani kör oldu” diye ter-
cüme ederler. Ancak Arapçada bu kelime “gözleri yaşlarla doldu” anlamında da kullanılır. Hz. 
İmam Razi (r.a.) bu kelimenin “çok ağlamak” anlamında bir kinaye olduğunu beyan etmiştir. 
Ayet-i kerimedeki “ ” kelimesi de, bu manayı desteklemektedir. 
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89. (Yusuf’un) huzuruna geldikle-
rinde dediler ki: “Ey yetkili kişi! 
Bizi ve bütün ailemizi darlık yaka-
ladı. Çok az parayla geldik. Onun 
için bize tam ölçü ile (tahıl) ver ve 
sadaka olarak (da) bize ver. Şüphe-
siz Allah sadaka verenlere (büyük) 
ecir verir.” 

 

90. O, dedi ki: “Siz Yusuf ve karde-
şine karşı, cahilken yaptıklarınızı 
biliyor musunuz?”  

 

91. Onlar, “Gerçekten sen Yusuf 
musun?” dediler. O, “Ben Yu-
suf’um ve bu (da) kardeşimdir. 
Allah bize lütfetti. Şüphesiz kim 
takvayı benimser ve sabrederse, 
Allah böyle iyilik edenlerin mükâ-
fatını hiçbir zaman boşa çıkarmaz,” 
dedi.  

92. Onlar, “Allah’a yemin ederiz ki, 
Allah seni kesinlikle bize üstün 
kıldı. Şüphesiz hatalı olanlar biz-
dik,” dediler.  

93. O, dedi ki: “Bugün sizin için 
kınama yoktur. Allah (da) sizi ba-
ğışlayacaktır. O bütün rahmet eden-
lerden en çok rahmet edendir.1”  

                                                           
1 Hz. Yusuf (a.s.) kendi kardeşlerini affetmiştir. Aynı şekilde Hz. Muhammed 
Resûlüllah (s.a.v.) Mekke’yi fethedince kendisine ve ashaplarına aşırı olarak zulmeden 
can düşmanlarını affetmiştir. Bundan da Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) ne kadar yüce şanlı 
olduğu anlaşılmaktadır. 
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94. “Bu gömleğimi beraberinizde 
götürün ve babamın önüne koyun. 
O, gerçeği anlayacaktır. Sonra (da) 
ailenizin tamamını bana getirin.1” 

 

B.11  

95. Kervan (Mısır’dan) yola çıktı-
ğında babaları, “Bana bunak dese-
niz (de,) ben kesinlikle Yusuf’un 
kokusunu alıyorum,” dedi. 

 

96. Onlar, “Vallahi sen mutlaka 
eski yanılgın içindesin,” dediler.  

97. (Yusuf’un bulunduğunu) müj-
deleyen (Yakub’a) geldiğinde, 
(gömleği) onun önüne koydu. Bu-
nun üzerine o, (her şeyi) anladı. 
“Ben size, Allah tarafından sizin 
bilmediklerinizi muhakkak bilirim, 
dememiş miydim?” dedi.  

98. (Yusuf’un kardeşleri,) “Ey ba-
bamız! Bizim için (Allah’tan) gü-
nahlarımızın bağışlanmasını dile. 
Şüphesiz hatalılar bizdik,” dediler.  

99. O, “Rabbimden muhakkak sizin 
için bağışlanmayı dileyeceğim. 
Şüphesiz O, çok bağışlayan ve 
rahmet edendir,” dedi.  

100. Onlar Yusuf’a geldiklerinde, 
(Yusuf) ana-babasına yanında yer 
verdi ve dedi ki: “Eğer Allah diler-
se Mısır’a emniyetle girin.” 

 
                                                           
1 Müfessirlerin açıkladığına göre Hz. Yusuf (a.s.) “Gömleğimi babamın yüzüne sürün” dedi. 
Kardeşleri böyle yapınca Hz. Yakub’un (a.s.) gözleri iyileşti ve o, görmeye başladı. Aslında Hz. 
Yusuf (a.s.) eski gömleğini kardeşlerine verdi ve onu babamın önüne koyun dedi. Babasının o 
gömleği görünce kendisinin sağ olduğunu anlayacağından emindi. 
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101. O, ana-babasını (saygıyla) 
tahta oturttu ve (hepsi) onun uğruna 
(Allah’a şükretmek için) secdeye 
kapandılar. O, dedi ki: “Ey babacı-
ğım! Daha önce (gördüğüm) rüya-
mın tabiri, işte budur. Rabbim şüp-
hesiz onu doğruladı ve bana büyük 
iyilikte bulundu. (Yani) şeytan be-
nimle kardeşlerimin arasını bozduk-
tan sonra, Rabbim beni hapishane-
den çıkardı ve sizleri çölden (bana) 
getirdi. Şüphesiz Rabbim, dilediği-
ne çok lütfedendir. O, muhakkak 
(her şeyi) en iyi bilen ve hikmet 
sahibi olandır.”  

102. “Yarabbi, bana saltanat (yetki-
lerinden) bir pay ihsan ettin ve me-
seleleri yorumlamayı (da) öğrettin. 
Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünya 
ve ahirette benim dostum (yalnız) 
Sensin. Bana, sana (tam olarak) 
itaat eden birisi olarak vefat ver, 
beni Salihler (zümresine) kat,” (di-
ye dua etti.)  

103. (Ey Resûlüm!) Sana 
vahyettiğimiz bu (beyan) gayb ha-
berlerindendir.1 Onlar kararlarında 
anlaştıklarında ve (senin aleyhinde) 
plan kurduklarında, sen yanlarında 
değildin.  

104. Sen ne kadar hevesle istesen 
(de,) insanların çoğu iman edenler 
olmayacaklar. 

 

                                                           
1 Yani bu yalnız geçmişin hikâyesi değildir. Aksine önceden verilen bir haber olup, Hz. Muham-
med Resûlüllah (s.a.v.) da buna benzer bir hadiseyle karşılaşacaktır. 
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105. Sen bu (hizmet) için onlardan 
hiçbir karşılık (da) talep etmiyor-
sun. Bu (Kitap) bütün âlemler için, 
ancak bir nasihattir.  

B.12  

106. Göklerde ve yerde birçok mu-
cize var. Onlardan yüz çevirerek 
yanlarından geçerler. 

 

107. Bu (insanların) çoğu ortak 
koşmadan, Allah’a inanmazlar. 

 

108. Onlar, kendilerine Allah’ın 
azabından kuşatıcı (bir musibetin) 
gelmesinden yahut tamamen haber-
sizlerken (inkılâp) saatinin ansızın 
gelip (çatmasından) emniyette mi-
dirler?  

109. De ki: “Benim yolum budur. 
Ben Allah’a çağırıyorum. Ben ve 
bana (içten) uyanlar, basiret üzerin-
deyiz.1  Allah (her türlü eksiklikten) 
uzaktır ve ben Allah’a ortak koşan-
lardan değilim.”  

 

110. Senden önce (de) Biz, kasaba-
lar halkından (bazı) adamlara vahiy 
edip, onları peygamber olarak gön-
derdik. Bunlar, yeryüzünde gezip 
kendilerinden önce (peygamberleri 
inkâr edenlerin) akıbeti nasıldı 
(onu) görmediler mi? Şüphesiz 
ahiret evi takvayı benimseyenler 
için daha iyidir. Yine (de) akıl et-
mez misiniz? 

 

                                                           
1 Yani biz uydurma hikâyelerle değil, delil ve idrak gücü ile iman ederiz. 
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111. Peygamberler, (onlardan) 
ümitlerini kestiğinde, onlar (da) 
kendilerine yalan söylendiğini dü-
şündüklerinde, (o peygamberlere) 
yardımımız gelip, yetişti.1  Biz di-
lediğimizi kurtardık. Bizim azabı-
mız suçlular topluluğundan (asla) 
geri çevrilemez. 

 

112. Onların tarihsel gerçeklerinin 
beyan edilişinde, akıl sahipleri için 
(çok büyük bir) ibret vardır. (Bu) 
uydurulmuş bir hikâye olmayıp, 
kendisinden önceki (İlâhi Kitap-
lar’ın verdiği) haberleri tasdik 
edendir. (Keza) her şeyin çok de-
taylı bir açıklamasıdır. (Ayrıca) 
iman eden topluluk için hidayet ve 
rahmettir. 

 

 

                                                           
1 “ ” kelimesinden insanların, “peygamberler bize yalan söylediler” şeklinde düşünmeleri 
söz konusudur. Ancak Allah’ın (c.c.) yardımı peygamberlere geldiğinde, o insanlar kendilerine 
yalan söylenmediğini kesinlikle anladılar. 
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Sûre: 13 

RA’D SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 13  

Ra’d sûresi Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte kırk 
dört ayettir.  

Sûrenin başında bulunan “Elif, Lam, Mim, Ra” mukataât harfleri, Yüce 
Allah’ın (c.c.) en fazla bilgiye sahip olduğunu, her şeyi de en iyi gördüğünü 
anlatmaktadır. 

Bu sûrede, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) bizzat bilmediği kâinata ait gizli 
sırlar, kendisine açıklanmıştır. Bununla, Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) daha önce 
bildirilen gerçeklerin de, bütün gaybları bilen Yüce Allah (c.c.) tarafından bildi-
rildiğine ve bunda asla bir şüphe olmadığına işaret edilmiştir. 

Kâinatın sırları arasından en temel gerçek, yer çekimi ile ilgilidir. Yüce 
Allah’ın (c.c.) bildirdiğine göre, yer ile gök kendi başlarına bulundukları ko-
numlarda durmazlar. Aksine bütün gök cisimleri ve gezegenler, insanların gö-
remedikleri bir çekim gücü sayesinde yerlerinde kalırlar. Bu çekim gücü saye-
sinde bütün gök cisimleri, sanki birer taşıyıcı direk üzerinde kendi konumların-
da durmaktadırlar. Gök bilimciler, bu çekim gücünü aynen böyle tariflerler. 

Bu sûrede aydınlanan ikinci önemli konu ise, Yüce Allah’ın (c.c.) temiz 
su ile yeryüzündeki her varlığına hayat vermesidir. Denizlerin suyu doğal olarak 
çok tuzludur. Bu sebeple onu tüketen karada yaşayan hayvanlar ve bitkiler, 
ondan hayat bulmak yerine, ölüme yakalanırlar. Bu sûrede, deniz suyunun tuz 
gibi unsurlardan temizlenip yüksek dağlara taşınması, daha sonra da o suyun 
tekrar yağmur olarak yağması ve böylece denize geri gitmesinden ve bu döngü 
sırasında ise her tarafa hayat vermesinden, bahsedilmiştir. Bu sistemin gökyü-
zünde oluşan şimşeklerle de çok detaylı bir ilişkisi vardır. Hepsi, denizden su-
yun buharlaşıp, yükselmesi sonucu oluşan olaylardır. Gökyüzünde bulutlarda 
biriken su, ancak şimşekler sayesinde damlalara dönüşerek yeryüzüne yağar. Bu 
çakan şimşekler ve sonucunda düşen yıldırımlar, son derece korkunçturlar. Öyle 
ki, bazı kimselere hayat vereceklerine, onları helâk bile ederler. Yıldırımlar 
düştüğünde, meleklerin bile Yüce Allah’ın (c.c.) korkusuna kapıldıkları beyan 
edilmiştir. Daha önce her insanı korumak için, önünde ve arkasında gizli koru-
yucuların bulunduğu, onların da Yüce Allah’ın (c.c.) kaderine göre insanları 
korudukları beyan edilmiştir. Bu çok derin ve çok bilgisel bir konudur. 

Bu sûrede, her varlığın çift olarak yaratıldığı da beyan edilmiştir. Şüp-
hesiz Araplar hurma ağacının çift olduğunu biliyorlardı, ama diğer ağaçlarla 
çiçeklerin de çifter çifter olduklarını hayal bile edemezlerdi. Böylece bu sûrede, 
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yepyeni bir konu dile getirilmiştir. Günümüz bilim adamları, bu konuyu derin-
lemesine anlamayı başarmışlardır. Öyle ki, onlara göre yalnız bitkiler çift olarak 
yaratılmamıştır, aynı şekilde moleküller ve hatta atomlar da çiftler halindedirler. 
Maddeye mukabil de karşı madde olduğu anlaşılmıştır. Eğer tüm kâinat yeterin-
ce küçülebilecek olsa, bu durumda onun olumlu maddeleri ile olumsuz madde-
leri bir araya gelip yok olacaktır. Böylece bu sûrede, yoktan yaratma felsefesi 
aydınlatılmıştır. 

Bu arada Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v), düşmanlarını susturmak için bir delil 
ileri sürülerek, bu yüce Peygamber (s.a.v.) ile ashaplarının toprağı genişlemek-
tedir ve düşmanlarının toprağı da daralmaktadır, denilmiştir. Bunlar nasıl yeni-
lebilirler? Daha sonra Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) teselli verilmiş ve ister İslâm 
dininin üstünlüğünü bizzat gör yahut görme, senin getirdiğin din mutlaka bütün 
dünyada üstün çıkacaktır denmiştir. 
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Ra’d Sûresi 

 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Ben, her şeyi en iyi bilen ve gö-
ren Allah’ım.1 Bunlar, (en mükem-
mel)  Kitab’ın ayetleridir. Rabbin 
tarafından sana indirilen kelâm, 
(tamamen) haktır. Ancak insanların 
çoğu inanmazlar. 

 

3. Allah gökleri, (onu taşıyan) gö-
rebileceğiniz sütunlar olmadan 
yükseltendir. Sonra O, arşta karar 
kıldı ve güneş ile ayı hizmetinize 
verdi. Her biri belli bir süreye ka-
dar, (belirlenmiş bir yol üzerinde) 
hareket etmektedir. (Allah,) her 
şeyi tedbir ile düzenler. Rabbinize 
kavuşacağınıza kesin olarak inan-
manız için O, ayetleri apaçık anla-
tır.  

4. Yeryüzünü genişleten, üzerinde 
dağlar ve nehirler meydana getiren, 
orada her çeşit meyveden (erkek ve 
dişi olarak) iki cins var eden, (an-
cak) O’dur. O, gece ile gündüzü 
örter. Şüphesiz bunda düşünen bir 
topluluk için, deliller vardır. 

 

                                                           

1 Bu mukataât harfleri “ ” kelimelerinin kısaltmasıdır. Geniş bilgi için bkz. 
dipnot 2:2. 
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5. Yeryüzünde birbirine bitişik 
toprak parçaları, üzüm bağları, ekin 
tarlaları, tek kökten çok gövdeli 
olan ve (de) çok gövdeli olmayan 
hurma ağaçları vardır. Hepsi aynı 
su ile sulanır. Biz, onlardan bazıla-
rını meyve bakımından, diğerlerine 
üstün kıldık. Bunda akıl sahibi in-
sanlar için, (birçok) deliller vardır. 

 

6. Eğer (hakkı inkâr edenlere) hay-
ret ediyorsan, (o halde) onların, 
“Biz ölüp toprak olduktan sonra, 
mutlaka yeni bir yaratılış içine mi 
gireceğiz?” demeleri (de) hayret 
vericidir. Rablerini inkâr edenler, 
işte bunlardır. Boyunlarında (de-
mir) halkalar olacaklar (da,) bun-
lardır. (Cehennem) ateşinde olanlar 
(da,) bunlardır. Orada uzun müddet 
kalacaklar.  

7. Onlar, iyi (bir mükâfattan) önce 
cezayı çabucak (getirmeni) isterler. 
Oysa onlardan önce (böylelerine) 
her (türlü) ibret (alınacak azaplar) 
gelmiştir. Şüphesiz Rabbin, zulüm-
lerine rağmen insanları çok bağış-
layandır. Rabbin ceza (vermekte 
de) çok şiddetlidir. 

 

8. İnkâr edenler, “Buna, Rabbi tara-
fından bir mucize neden indiril-
medi?” derler. Sen, ancak bir uyarı-
cısın. Her kavim için, (Allah tara-
fından) bir yol gösterici (gönderil-
miştir.)  



Cüz: 13 
 

RA’D SÛRESİ Sûre: 13      

  418 

B.2  

9. Allah, her dişinin (rahminde) ne 
taşıdığını, rahimlerin (kusurlu kılıp) 
ne eksilttiklerini ve ne artırdıklarını, 
(iyi) bilir. O’nun Katında her şey 
bir ölçüye göredir. 

 
10. O, gaybı (da,) mevcut olanı (da) 
bilendir. O, çok yüksek mertebeli 
ve çok yüce şanlıdır. 

 

11. Aranızdan sözü gizleyen (de,) 
açıkça söyleyen (de,) geceleyin 
saklanan (da,) gündüzün (açıkça) 
yürüyen (de, O’nun bilgisine göre) 
birdir. 

 

12. (Allah tarafından,) bu (Pey-
gamber’in) önünde ve arkasında 
yürüyen (melekler) topluluğu (gö-
revlendirilmiştir.) Onlar, Allah’ın 
emriyle onu korurlar. Şüphesiz 
Allah, bir kavmin durumunu, onlar 
nefislerindekini değiştirmedikçe 
asla değiştirmez. Allah bir kavmi 
azaba uğratmaya karar verirse, onu 
geri çevirmek (de) asla mümkün 
değildir. Onlar için, O’ndan başka 
bir yardımcı yoktur. 

 

13. (Hem) korku için, (hem de) 
umut için, size şimşeği (ve yıldırı-
mı) gösteren ve yüklü bulutları 
yükselten, O’dur.  

14. Gök gürültüsü hamd ile O’nu 
tespih eder. Melekler (de,) korkusu 
ile (O’nu tespih ederler.) Şimşekle-
ri, O gönderir. Onlarla dilediğini 
musibete uğratır. Onlar, Allah hak-
kında tartışırlar. Oysa O, azap ver-
mekte çok şiddetlidir. 
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15. Gerçek dua, yalnız O’na (edi-
lir). O’nun dışında çağırdıkları, 
onların (dualarına) hiç cevap ver-
mezler. Ancak onların (durumu,) su 
ağzına ulaşsın diye, her iki elini 
suya uzatan biri gibidir. Hâlbuki o 
(su) ona, asla erişmeyecektir. Kâfir-
lerin (yakararak) dua etmeleri, an-
cak boşa gidecektir. 

 

16. Göklerde ve yerde bulunanlar 
ve onların gölgeleri, sabahları ve 
akşamları isteyerek veya istemeye-
rek, hep Allah’a secde ederler. 

Secde Ayeti 
1  

17. Sen (onlara) “Göklerin ve yerin 
Rabbi kimdir?” diye sor. De ki: 
“Allah’tır.” (Yine) de ki: “Öyleyse 
sizler O’ndan başka, kendisine fay-
da (bile) etmeyen ve (bir) zarara 
(bile engel) olamayanları mı dost 
ediniyorsunuz?” (Keza) de ki: “Kör 
ile gören, bir olabilir mi? Veyahut 
karanlıklar ile aydınlık bir olabilir 
mi?” Yoksa onlar Allah’a, O’nun 
yaratması gibi yaratmış olan ortak-
lar mı koştular? Yaratılanlar (da) 
kendilerine, (birbirine) benzer mi 
göründü? De ki: “Her şeyin yaratı-
cısı, (ancak) Allah’tır. O, tektir (ve) 
her şeye tam olarak gücü yetendir.” 

 

                                                           
1 “Secde” kelimesi tam olarak itaat etmek demektir. Ayet-i kerimede bütün kâinatın Yüce Allah’ın 
(c.c.) yasalarına itaat ettiği bildirilmiştir. (Ayrıca Bkz: dipnot 7:207) 
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18. O, gökten su indirdi ve vadiler-
deki (dereler) kendi kapasitelerine 
göre aktılar. Sel üste çıkan köpüğü 
taşıdı. Mücevher veya (ev) eşyası 
yapmak üzere ateşte ısıtıp (erittikle-
ri maddelerde de,) ona benzer kö-
pük bulunur. İşte Allah, böylece 
hak ile batılın (farkını) örnekle 
açıklar. Köpük faydasız bir şey 
olarak atılır. İnsanlara fayda veren 
ise, yeryüzünde kalır. Allah (bütün 
konuları,) işte böylece örneklerle 
açıklar. 

 

19. Rablerinin (emrine) itaat eden-
lere büyük başarı vardır. (Emrine) 
itaat etmeyenler (ise,) yeryüzünde-
kilerin hepsi ve bir o kadar daha 
onların olsaydı, onun (tamamını) 
vererek kendilerini (azaptan) kur-
tarmaya çalışırlardı. (Sonunda) kötü 
bir hesaplaşmanın (mukadder) ol-
duğu kimseler, işte bunlardır. Kala-
cakları yer Cehennem’dir. Orası 
kalınacak yer olarak, ne kötüdür!  

B.3  

20. Rabbin tarafından sana indirilen 
(kelâmın) hak olduğunu bilen, kör 
bir kimse gibi olabilir mi? Şüphesiz 
aklı başında olanlar, ancak öğüt 
alırlar. 

 

21. Onlar Allah’a verdikleri sözü 
yerine getirirler ve bu (verdikleri) 
kesin sözü hiç bozmazlar. 
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22. Allah’ın düzeltilmesini emretti-
ği (ilişkileri) düzeltirler. Rablerin-
den korkarlar ve (sonucu) kötü olan 
hesaplaşmadan endişe ederler. 

 

23. Rablerinin hoşnutluğunu kazan-
mak için sebat gösterirler. Namazı 
dosdoğru kılarlar. Kendilerine ver-
diklerimizden hem gizli, hem açık 
olarak (yolumuzda) harcarlar. Kö-
tülüğü iyilikle giderirler. (Kalına-
cak) evin en iyi sonu, onlar için 
(mukadder) kılınmıştır.  

24. (O) ebedi Cennetler, (onların 
olacaktır.) Oraya onlar ve ataların-
dan, eşlerinden ve nesillerinden, 
kendilerini ıslah etmiş olanlar gire-
cekler. Melekler (de) her kapıdan 
onların (yanına) girecekler. 

 

25. Sabrettiğinizden dolayı, üzeri-
nize selam olsun! (Bu kalınacak) 
evin sonu, ne iyidir. 

 

26. (Ancak) Allah’a (verdikleri) 
sözü kesinleştirdikten sonra bozan-
lar, Allah’ın düzeltilmesini emretti-
ği (ilişkileri) kesenler ve yeryüzün-
de fesat çıkaranlar, işte kendilerine 
lanet mukadder olanlar onlardır. 
Onlar için kötü bir ev mukadderdir. 

 

27. Allah dilediği için rızkı bollaştı-
rır ve (dilediği için onu) daraltır. 
Onlar, yalnız bu dünya hayatıyla 
sevinirler. (Oysa) dünya hayatı, 
ahiret karşısında geçici eşyadan 
başka bir şey değildir.  
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B.4  

28. İnkâr edenler, “Neden buna, 
Rabbi tarafından bir mucize indi-
rilmedi?” derler. De ki: “Şüphesiz 
Allah istediğinin sapık olduğuna 
hükmeder. Ancak kim O’na eğilir-
se, onu hidayete erdirir.1 

 

29. (Onlar,) inanmış olanlar ve 
gönülleri Allah’ın zikriyle teselli 
bulanlardır. İyi dinleyin! Gönüller, 
(yalnız) Allah’ın zikriyle teselli bu-
lur. 

 

30. İnanıp (da, yerli yerinde) iyi 
işler yapanlara, imrenilecek bir 
durum ve en güzel dönüş yeri (mu-
kadder) kılınmıştır.  

31. Nitekim sana vahyettiğimizi 
onlara okuyasın diye seni, öncesin-
de (birçok) ümmetin geçmiş olduğu 
bir ümmete gönderdik. Hâlbuki 
onlar, Rahman’ı inkâr ediyorlar. De 
ki: “O, benim Rabbimdir. O’ndan 
başka ibadete lâyık olan yoktur. 
Ben, ancak O’na güvenirim ve (âci-
zane bir şekilde,) ancak O’na eğili-
rim.” 

 

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede Yüce Allah’ın (c.c.) ebedi bir sünneti açıklanmıştır. O,  doğru 
yoldan sapanları ve Kendisine dönmek istemeyenleri zorla doğru yola iletmez. Aksine 
onları oldukları gibi bırakır. Ancak Kendisine dönmek isteyenleri mutlaka doğru yola 
iletir. 
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32. Eğer onunla dağların yürütüle-
bildiği ya (da) yeryüzünün onunla 
yarılabildiği veya ölülere onunla 
söz söylenebildiği bir Kur’an ol-
saydı, (onlar yine de ondan şüphe 
ederlerdi.) Aslında karar tamamen 
Allah’ındır. Yoksa iman edenler, 
eğer Allah dileseydi tüm insanlara 
hidayet verirdi (gerçeğinden,) ha-
bersiz midirler?1 İnkâr edenlerin 
(yüreklerine) yaptıkları neticesinde, 
Allah’ın vaadi gelinceye kadar ür-
perti veren bir afet inmeye devam 
edecektir. Yahut (o afet azabı,) 
onların evlerinin yakınına inecek-
tir.2 Şüphesiz Allah, verdiği söze 
aykırı davranmaz.3 

 

B.5  

33. Senden önce (gelmiş) peygam-
berlerle (de) alay edildi. Bunun 
üzerine Ben, kâfirlere (belli bir 
zamana kadar) mühlet verdim. Son-
ra (da) onları yakaladım. (Verdi-
ğim) cezanın ne kadar (ibret verici) 
olduğuna (bir bak!) 

 

                                                           
1 “ ” kelimesinin bir anlamı da, haberdar olmaktır. (Bkz. Akrab-ül Mevarid) 
2 Yani kâfirler üst üste azapla karşılaşacaklar. Sonunda Mekke fethedilerek Müslüman-
lar’ın eline geçecektir. 
3 Bu ayet-i kerimede belirtildiği gibi, Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla dağları yerlerin-
den oynatabilmek, yeryüzünü yarabilmek yahut ölülerle konuşabilmek mümkün değil-
dir. Bütün bunlar, ancak Yüce Allah’ın (c.c.) emriyle mümkündür. Demek ki Hz. 
İsa’nın (a.s.) emriyle de bunların olması mümkün değildi. Orada da sadece Yüce Al-
lah’ın (c.c.) emri söz konusudur. 



Cüz: 13 
 

RA’D SÛRESİ Sûre: 13      

  424 

34. Herkesin yaptıklarını gözetle-
mek için (başında) bulunan (Allah, 
onlara hesap sormayacak mı? Buna 
rağmen) onlar, Allah’a ortaklar 
koştular. Sen onlara de ki: “O (sah-
te tanrıların) adlarını bir söyleyin! 
Yoksa sizler, yeryüzünde bulunup, 
O’nun bilmediği bir şeyi, O’na mı 
bildireceksiniz? Yoksa boş laflar mı 
savurup duruyorsunuz?” Aslında 
inkâr edenlerin sahtekârlıkları, ken-
dilerine güzel olarak gösterilmiştir.  
Onlar, doğru yoldan saptırıldılar. 
Allah’ın mahvettiğine, doğru yol 
gösterecek kimse yoktur.  

35. Onlara, dünya hayatında (da) 
bir azap (mukadderdir.) Ahiret aza-
bı ise, şüphesiz daha (da) ağır ola-
caktır. Onları, Allah’ın (azabından) 
koruyacak yoktur. 

 

36. (Allah’ın) takvasını benimse-
yenlere vadedilen Cennet’in örneği 
şöyledir; Onun içinde ırmaklar 
akar. Meyvesi (de,) gölgesi (de) 
daimidir. Takvayı benimseyenlerin 
sonu, (işte) böyledir. Kâfirlerin 
sonu ise (Cehennem) ateşidir. 

 

37. Kitap verdiklerimiz, sana indiri-
len (İlâhi kelâmla) sevinirler. Fakat 
(çeşitli) hiziplerden (bazıları,) onun 
bir kısmını inkâr ederler. De ki: 
“Bana ancak Allah’a ibadet etmem 
ve O’na (kimseyi) ortak koşmamam 
emrolundu. Ben, ancak O’nu çağırı-
rım ve dönüşüm (de) ancak 
O’nadır. 
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38. Böylece Biz onu, ayrıntılı (ve 
anlaşılır) bir hüküm olarak indirdik. 
Sana gelen bilgiden sonra (yine de 
kâfirlerin) heveslerine uyarsan, o 
zaman Allah’a karşı ne bir dostun, 
ne (de) bir koruyucun olmayacak. 

 

B.6  

39. Şüphesiz senden önce nice pey-
gamberler gönderdik ve onlara eşler 
ve çocuklar verdik. Hiç bir pey-
gamber (Allah’ın izni olmaksızın, 
kavmine bir) mucize getiremez. 
Mukadder kılınan her süre için, bir 
yazı bulunur. 

 

40. Allah, dilediğini yok eder yahut 
sabit kılar. (Bütün) ahkâmın aslı ve 
(kökü,) O’nun Katındadır. 

 

41. Onları tehdit ettiğimiz (azabın) 
bir kısmını senin (hayatında) göste-
rirsek ya (da) senin ruhunu kabze-
dersek, (her durumda) senin göre-
vin, ancak (emirlerimizi) ulaştır-
maktır. (Onlardan) hesap (sormak 
ise,) Bize aittir. 

 

42. Memleketi her taraftan giderek 
daralttığımızı görmüyorlar mı? 
Hükmü, (ancak) Allah verir. O’nun 
hükmünü durduracak kimse yoktur. 
O, hesap (sormakta) çok acele 
edendir.  
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43. Onlardan öncekiler (de peygam-
berlere karşı) nice tedbirler aldılar, 
(fakat hepsi boşa çıktı.) Onun için 
tedbir, tamamen Allah’ın elindedir. 
O, her insanın ne yaptığını bilir. 
Kâfirler (de, ahiret) evinin (en gü-
zel) sonucunun kimin olacağını 
yakında öğrenecekler. 

 

44. İnkâr edenler, “Sen (Allah tara-
fından) gönderilmiş birisi değil-
sin,”derler. Sen (onlara) de ki: “Be-
nimle sizin aranızda, şahit olarak 
Allah ve kendisinde Kitab’ın bilgisi 
bulunan kimse yeterlidir.”  
 



Cüz: 13 
 

İBRAHİM SÛRESİ Sûre: 14      

  427 

Sûre: 14 

İBRAHİM SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 13  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte elli üç 
ayettir. 

Bu sûre de mukataât harfleriyle başlamaktadır ve açıklaması Yunus 
sûresinin başlangıcında yer alan ile aynıdır. 

Bu sûrenin başlangıcında da, yine Kitap ve Kitab’ın indirilişinin hikmeti 
zikredilmiştir. İnsanlar karanlıklardan, aydınlığa çıkarılsınlar diye, bu Kitap Hz. 
Muhammed-i Mustafa’ya ( s.a.v.) indirilmiştir. Hz. Musa’ya (a.s.) da aynı gaye 
ile Kitap verildiği, anlatılmıştır. Daha sonra ise, Hz. Musa’nın (a.s.) kavmine 
yaptığı bir uyarıdan bahsedilmiştir ve eğer yeryüzünde yaşayanların hepsi beni 
inkâr ederlerse, Yüce Allah (c.c.) ona asla aldırış etmez, çünkü O, sizin inkâr 
edip etmemenizden uzaktır, diye buyrulmuştur. Siz Yüce Allah’ı (c.c.) methet-
mezseniz de, O bizzat övgüye sahip olandır. 

Daha sonra değişik peygamberler ve onların kavimlerinden bahsedil-
miştir. Onlar, peygamberlerin de kendileri gibi birer insan olduklarını düşün-
dükleri için, onları inkâr ettiler. Onların düşüncelerine göre, o peygamberlere 
birer insan olmaları sebebiyle asla vahiy inmesine mümkün değildir. 

Bu sûre yeni bir konudan, yani dinden dönenin öldürülmesi meselesin-
den bahsetmiştir. Dinden dönenin cezasının öldürülmek olduğuna inanmak, 
peygamberlere karşı olanların hepsinin ortak inancıdır denmiştir. Onlar her pey-
gamberin dinlerinden döndüğünü düşünerek, biz seni öldürürüz ya da ülkemiz-
den atarız diye, peygamberleri uyardılar ve kavminizin inancına geri dönün 
dediler. Yüce Allah (c.c), o peygamberlere vahyederek, sizleri öldürmeye çalı-
şanlar bizzat kendileri helâk edilecekler, diye buyurdu. Sahip oldukları toprakla-
rın da peygamberlere ve onların ümmetlerine verileceğini müjdeledi. 

Bu sûrede “Kelime” ile “Şecere”nin anlamları da beyan edilmiştir. “Şe-
cere-yi Tayyibe” pak insanlara yani peygamberlere işaret eder. Onların kökleri, 
görünürde yeryüzündedir. Ancak onlar manevi gıdalarını gökten, yani Yüce 
Allah’tan (c.c.) alırlar. İster ilkbahar, ister sonbahar, ne zaman olursa olsun, 
onlara bu manevi gıda her durumda bahşedilir. “Şecere-yi Habise”den murat 
peygamberlerin muhalifleridir. Onlar, kuvvetli kasırgalar neticesinde devrilen 
ağaçlar gibi, yeryüzünden silinip atılırlar. Kasırgalar o ağaçları yerden yere 
savurur durur. Peygamberlerin muhaliflerinin durumu da aynen böyle olur. On-
lar sıkça inançlarını değiştirip dururlar. Sonunda da yerle bir edilirler. 
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Daha sonra, Hz. İbrahim’in (a.s.) “Beytullah” ile ilgili duasından bahse-
dilmiştir. Beytullah civarında yaşayanlara, en uzak yerlerden her çeşit meyveler 
bahşedilsin diye, Yüce Allah’a (c.c.) dua edilmiştir. Bu dua aynen kabul edildi. 
Kureyş sûresinde kısaca zikredildiği gibi, orada yaşayanlara hem maddi, hem de 
manevi meyveler bahşedilmiştir. Manevi meyvelerin en büyüğü, Hz. Resûlüllah 
(s.a.v.) olarak tezahür etmiştir. Yani o, bütün insanlara İlâhî meyveler veren bir 
“Kelime-yi Tayyibe” olarak zuhur etmiştir. 

Bu sûrenin sonunda kâfirlere şöyle denmiştir: İslam dini yahut peygam-
berler aleyhinde ne kadar hile yapabilirseniz yapın. Hileleriniz, dağları bile yer-
lerinden söküp atabilecek kadar güçlü olsa da, yine de Yüce Allah’ın (c.c.) pey-
gamberlerini asla başarısız kılamazsınız. Burada dağların örnek olarak beyan 
edilmesinin sebebi Hz. Muhammed Resûlüllah’ın (s.a.v.) çok büyük ve yüce bir 
dağa benzeyen bir peygamber olarak tanıtılmasıdır.  

Sûre şu kelimelerle sona ermektedir: Hz. Resûlüllah’ı (s.a.v.) inkâr 
edenlerin yerleri ve gökleri değiştirilip, onların yerine yeni yer ve yeni gök ha-
zırlanacak, bunun sonucunda onlar öbek öbek daima galip ve üstün olan Al-
lah’ın (c.c.) huzuruna çıkacaklar.  
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İbrahim Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2-3. Ben her şeyi en iyi gören Al-
lah’ım.1 Bu Kitab’ı, Rablerinin 
emriyle insanları karanlıklardan 
aydınlığa çıkarıp, her şeyden üstün 
ve her türlü hamd sahibi, göklerde 
ve yerde ne varsa hepsi Kendisine 
ait olan Allah’ın yoluna (getirmen) 
için, sana indirdik. O’nu inkâr 
edenlerin şiddetli bir azap ile helâk 
olmaları (mukadderdir.) 

 

4. (Yani,) dünya hayatını ahiretten 
daha fazla sevenler ve (insanları) 
Allah’ın yolundan alıkoyanlar ve 
onun eğri (olmasını) isteyenler; işte 
en derin sapıklık içinde olanlar 
(da,) bunlardır. 

 

5. Biz her peygamberi, ancak kav-
minin diliyle (vahyedip) gönderdik 
ki, onlara (sözlerimizi) apaçık an-
latsın. Allah, istediğinin sapık ol-
duğuna hükmeder ve istediğini (de) 
hidayete erdirir. O, her şeyden üs-
tündür, hikmet sahibidir. 

 

                                                           
1 Geniş bilgi için bkz. dipnot 2:2. 
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6. Şüphesiz Musa’yı (da) ayetleri-
mizle gönderdik ve (ona şöyle bu-
yurduk:) “Kavmini karanlıklardan 
aydınlığa çıkar. Onlara Allah’ın 
günlerini hatırlat.1” Şüphesiz bunda 
tam olarak sabreden ve tam olarak 
şükreden herkes için, (birçok) nasi-
hatler vardır. 

 

7. Hani Musa kavmine dedi ki: 
“Allah’ın üzerinizdeki nimetini 
hatırlayın. Hani O, sizi Firavun’un 
kavminden kurtarmıştı. Onlar, siz-
leri şiddetli azaba uğratırlardı. 
Oğullarınızı öldürür, kadınlarınızı 
sağ bırakırlardı. Bunda, Rabbiniz 
tarafından sizin için büyük bir imti-
han vardı.” 

 

B.2  

8. Hani Rabbiniz, “Şükrederseniz, 
sizi mutlaka (daha da) çoğaltaca-
ğım, (ama) nankörlük ederseniz, 
şüphesiz azabım pek şiddetli olur,” 
diye ilan etmişti. 

 

9. Musa dedi ki: “Sizler ve yeryü-
zünde (yaşayan) bütün insanlar hep 
birlikte nankörlük etseniz (de,) 
şüphesiz Allah hiçbir şeye muhtaç 
olmayan ve her türlü hamda lâyık 
olandır.” 

 

                                                           
1 Yani Allah’ın (c.c.) nimetlerini ve (de) azabını onlara hatırlat. 
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10. Sizden önce (gelen) Nuh’un 
kavminin, Âd ile Semûd ve onlar-
dan sonrakilerin (kalpleri titreten) 
haberi, size gelmedi mi? Allah’tan 
başka kimse onları bilmez. Pey-
gamberleri onlara apaçık delillerle 
geldiler. (Ancak) onlar ellerini ağız-
larının üzerine koydular.1 “Biz si-
zinle birlikte gönderilen (talimatı) 
kesinlikle inkâr ederiz. Bizi çağır-
dığınız (söz) hakkında, muhakkak 
rahatsız edici bir şüphe içindeyiz,” 
dediler. 

 

11. Onların peygamberleri dediler 
ki: “Gökler ile yerin yaratıcısı olan 
Allah hakkında şüphede misiniz? 
O, günahlarınızdan bir kısmını ba-
ğışlamak2 ve belli bir süreye kadar 
size mühlet tanımak için, sizi çağı-
rıyor.” Onlar (da) dediler ki: “Sizler 
de bizim gibi insansınız. Atalarımı-
zın taptığı (putlardan) bizi vazge-
çirmek istiyorsunuz. O halde, bize 
apaçık bir mucize getirin.” 

 

                                                           
1 Bu kelimeler değişik manalarda yorumlanabilir. A) Kâfirler hayretle ellerini kendi 
ağızları üzerine koydular. B) Kâfirler ellerini peygamberlerin ağızları üzerine koydular 
ve böylece onların yoluna engel olmaya çalıştılar.  Her iki durumda da kâfirlerin, pey-
gamberlerin sözlerini kabul etmedikleri ve kendileriyle diyalogdan kaçındıkları anlaşıl-
maktadır. 
2 Kullarla ilgili olan günahlar, onlar affetmedikçe bağışlanmaz. Ayet-i kerimeye göre, 
bu gibi suçların direk olarak affedilmediği bildirilmiştir. Ancak onların affedilmesi için, 
Yüce Allah (c.c.) o günahları işleyenlerin kalplerinde af dileme duyguları yaratır. Bunun 
neticesinde onlar, haksızlık ettikleri kimselerden af dilerler. Diğer taraftan Yüce Allah 
(c.c.), zulmedilenlerin kalbinde de zalimleri affetme duygularını yaratır ve onlar kendi-
lerine haksızlık edenleri affederler. Böylece Allah (c.c.) da, o zalimleri affeder. 
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12. Peygamberleri onlara dediler ki: 
“Biz ancak sizin gibi insanlarız. 
Ancak Allah, kulları arasından di-
lediğine ihsanda bulunur. Allah’ın 
izni olmadan size mucize getirmek, 
elimizde değildir. Müminler ancak 
Allah’a güvenmelidirler.” 

 

13. “Biz neden Allah’a güvenmeye-
lim ki? Hâlbuki O, bize yollarımızı 
göstermiştir. Bize verdiğiniz eziyet 
karşısında, elbette sabretmeye de-
vam edeceğiz. Güvenenler, ancak 
Allah’a güvenmelidirler.”  

 
B.3  

14. Kâfir olanlar peygamberlerine, 
“Sizi memleketimizden mutlaka 
kovacağız yahut (da) dinimize mut-
laka geri döneceksiniz,” dediler. 
Bunun üzerine Rableri, (peygam-
berlere) şöyle vahyetti: “Biz, zalim-
leri mutlaka yok edeceğiz.” 

 

15. “Onlardan sonra, o memlekette 
muhakkak sizi ikâmet ettireceğiz. 
Bu (söz) huzurumda durmaktan 
korkan ve uyarımdan (da) endişe 
duyan bir kimse içindir.” 

 

16. Onlar zaferleri için dua ettiler. 
(Bunun sonucu hakka) başkaldıran, 
kibirlenip inat eden herkes, hüsrana 
uğradı. 

 

17. (Bu dünya azabından) sonra, 
(ona) Cehennem (azabı da) mukad-
derdir. Orada kendisine irinli su 
içirilecektir.  
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18. Onu azar azar içecek, ama onu 
rahat yutamayacaktır. Ölüm kendi-
sine her taraftan gelecek, ancak o 
ölmeyecektir. Bundan başka (da,) 
kendisi için ağır bir azap daha var-
dır.  

19. Rablerinin (buyruklarını) inkâr 
edenlerin yaptıkları işler, fırtınalı 
bir günde rüzgârın şiddetle savur-
duğu küle benzer. (Gelecekleri için) 
kazandıklarından hiçbir kısmı elle-
rine geçmeyecektir. En büyük sa-
pıklık, işte budur. 

 

20. Allah’ın göklerle yeri, hak (ve 
hikmet) ile yarattığını görmedin 
mi? İsterse sizi ortadan kaldırıp, 
yerinize yeni bir yaratık getirir. 

 

21. Bu (da,) Allah için zor değildir. 
 

22. Onlar, hep beraber Allah’ın 
huzuruna çıkacaklar. Aralarında 
zayıf (sanılanlar,) büyüklenenlere, 
“Şüphesiz bizler, arkanızdan yürü-
yenlerdik. Allah’ın azabından bir 
kısmını üzerimizden uzaklaştırabilir 
misiniz?” diyecekler.  Onlar (da,)   
“Allah bize hidayet verseydi, biz 
(de) mutlaka size hidayet verirdik. 
Artık sabırsızlık göstersek (de,) 
sabretsek (de,) bizim için birdir. 
Bizim için hiç kurtuluş yolu yok-
tur,” diyecekler.  
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B.4  

23. (Bütün) mesele hükme bağlan-
dığında, şeytan (insanlara) diyecek 
ki: “Şüphesiz Allah, size kesin bir 
söz verdi. Ben (de) size söz verdim. 
Ancak size (verdiğim sözü) tutma-
dım. Sizin üzerinizde (de) bir gü-
cüm yoktu. Ben sadece sizi çağır-
dım. Siz (de) kabul ettiniz. Onun 
için beni ayıplamayın. Aksine ken-
dinizi ayıplayın. (Şimdi) ne ben 
sizin imdadınıza yetişebilirim, ne 
(de) siz benim imdadıma yetişebi-
lirsiniz. Ben, daha önce beni Al-
lah’a ortak koştuğunuzu kesinlikle 
reddediyorum.” Zalimlere muhak-
kak acı bir azap (mukadderdir). 

 

24. İnanıp (da, yerli yerinde) iyi 
işler yapanlar, içinde ırmaklar akan 
bahçelere alınacaklar. Orada, Rab-
lerinin emriyle ebedi olarak kala-
caklar. Orada, “(Size) selam (ol-
sun,)” (diye) dua (edecekler.) 

 

25. Allah’ın temiz bir kelâmın mi-
salini, nasıl beyan ettiğini görmedin 
mi? O, temiz bir ağaç gibidir. Kökü 
sapasağlamdır ve (her) dalı (ise) 
gökyüzündedir. 
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26. Rabbinin izniyle her zaman 
(taze) meyvesini verir.1 Allah, nasi-
hat alsınlar diye, insanlar için mi-
saller beyan eder. 

 

27. Kötü bir kelâmın durumu (ise,) 
kötü bir ağaç gibidir. O, yerden 
sökülmüş ve hiçbir yerde duramaz 
haldedir. 

 

28. Allah, inananları kalıcı bir sözle 
dünya hayatında (da,) ahirette (de) 
sabit kılar. Allah, zalimlerin (de) 
sapık olduklarına hükmeder. Allah 
dilediğini yapar. 

 

B.5  

29-30. Allah’ın nimetini nankörlük 
ile değiştirenleri ve kavmini helâk 
evi (olan) Cehennem’e indirenleri 
görmedin mi? (Onlar) oraya gi-
recekler. (Orası) ne kötü bir kalına-
cak yerdir!  

31. Onlar (insanları) O’nun yolun-
dan saptırmak için, Allah’a ortaklar 
isnat ettiler. De ki: “(Geçici olarak) 
yararlanın. Sonunda gideceğiniz yer 
(Cehennem) ateşidir.” 

 

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede İslam dininin bir “Şecere-i Tayyibe” (temiz ağaç) olduğu beyan 
edilmiştir. Yani bu kutsal dinde Allah’a ermiş kişiler daima var olacaklardır. Ancak 
diğer dinler kuru bir ağaç gibidir ve artık taze meyve vermekten, yani evliyaullah yetiş-
tirmekten acizdirler. 
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32. (Ey Peygamber!) İnanmış olan 
kullarıma de ki: “Alışverişin ve 
dostluğun olmayacağı gün gelme-
den önce namazı dosdoğru kılsınlar 
ve kendilerine verdiğimiz rızıktan, 
gizlice (de,) açıkça (da) harcasın-
lar.”  

33. Allah göklerle yeri yaratan, 
bulutlardan su indirip, onunla çeşitli 
meyvelerden size rızık çıkarandır. 
Kendi emriyle denizde yürüsün 
diye, gemileri size karşılıksız veren, 
nehirleri (de yine) karşılıksız olarak 
hizmetinizde kılan, O’dur. 

 

34. İkisi (de) daima hareket halinde 
olan güneş ve ayı hizmetinizde 
kılan, gece ile gündüzü (de) hizme-
tinize sunan, O’dur  

35. Kendisinden istediğiniz her şeyi 
size verdi. Allah’ın nimetlerini 
saymaya (çalışırsanız, kesinlikle) 
onları sayamazsınız. Şüphesiz in-
san, pek zalimdir (ve) çok nankör-
dür.  

B.6  

36. Hani İbrahim (dua ederek) şöy-
le demişti: “Yarabbi, bu (Mekke) 
şehrini emniyetli kıl. Beni ve oğul-
larımı putlara tapmaktan uzak tut.” 
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37. “Yarabbi! Onlar, şüphesiz in-
sanlardan pek çoğunu (doğru yol-
dan) saptırmışlardır. Bana uyan 
kimse, şüphesiz bendendir. Ancak 
kim bana itaatsizlik ederse, şüphe-
siz (yalnız) Sen çok bağışlayan ve 
çok rahmet edensin.”  

38. “Ey Rabbimiz! Ben evladımın 
bir kısmını, Senin saygıdeğer evinin 
yanında hiç ekilemeyen bir vadiye 
yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı 
dosdoğru kılmaları için (böyle yap-
tım.) Sen, insanların gönüllerini 
onlara meylettir. (Sana daima) şük-
retsinler diye, onları (çeşitli) mey-
velerle rızıklandır.”  

 

39. “Ey Rabbimiz! Şüphesiz Sen, 
gizlediğimizi (de,) açığa vurduğu-
muzu (da) bilirsin. Yerde ve gökte 
hiç bir şey, Allah’tan gizlenemez.” 

 

40. “Yaşlılığa rağmen, bana İsmail 
ile İshâk’ı veren Allah, her türlü 
hamda lâyıktır. Şüphesiz Rabbim, 
duaları çok işitendir.” 

 

41. “Ey Rabbim! Beni ve nesilleri-
mi namazı dosdoğru kılanlar eyle. 
Ey Rabbimiz!  Duamı kabul bu-
yur!”  

42. “Ey Rabbimiz! Hesaplaşma 
günü (geldiğinde,) beni, ana-
babamı ve (bütün) müminleri bağış-
la.”  
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B.7  

43. Allah’ı zalimlerin yaptıkların-
dan habersiz sanma. O, gözlerin 
(hayretle) donup kalacağı güne 
kadar, onlara süre tanımaktadır. 

 

44. Onlar başlarını kaldırıp (korku-
dan) koşuşacaklar. Onların bakışları 
geri dönmeyecek ve gönülleri 
(umutlardan) bomboş olacak.  

45. İnsanları, kendilerine azabın 
geleceği gün hakkında korkut. 
Zulmetmiş olanlar, “Ey Rabbimiz, 
bize kısa bir süre için mühlet ver. 
Biz Senin davetini kabul edeceğiz 
ve resûllere tabi olacağız,” diyecek-
ler. Siz daha önce, kendinize (hiç) 
çöküş gelmeyeceğine yeminler 
etmiyor muydunuz? 

 

46. Hâlbuki (sizden önce,) kendi 
canlarına zulmedenlerin evlerini, 
(kendinize) ev edindiniz. Onlara 
nasıl muamele ettiğimiz (de,) size 
apaçık belli olmuştu. Biz sizin için 
her şeyi (açık olarak) beyan etmiş 
bulunuyoruz. 

 

47. Onlar, (ellerinden gelen) her 
plana başvurdular. (Kurdukları) her 
plan Allah Katında (saklıdır.) Plan-
ları dağları yerinden oynatacak olsa 
bile, (sana asla zarar veremezler.) 
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48. (Ey söz söylenen kimse!) Al-
lah’ın, Kendi peygamberlerine ver-
diği sözüne aykırı davranan oldu-
ğunu zannetme. Allah, şüphesiz her 
şeyden üstündür, (kötülüklerin) 
öcünü alandır. 

 

49. Yeryüzünün başka bir yeryüzü 
ile, keza göklerin (de) değiştirilece-
ği gün, (elbette gelecektir.) Onlar, 
tek ve her şeyden üstün olan Al-
lah’ın (huzuruna) çıkacaklar. 

 

50. O gün, suçluları zincirlere vu-
rulmuş göreceksin. 

 

51. Elbiseleri katrandan (yapılmış 
gibi simsiyah) olacak. Yüzlerini 
ateş kaplayacak. 

 

52. Bu, Allah’ın her insana yaptığı-
nın karşılığını vermesi için (gerçek-
leşecektir.) Şüphesiz Allah, çabuk 
hesap sorandır.  

53. Bu, insanlar için apaçık bir 
mesajdır. (Gayesi ise,) bununla 
onların uyarılmaları, onların O’nun 
tek ibadet edilen olduğunu bilmele-
ri ve akıl sahibi olanların (da) nasi-
hat almalarıdır. 
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Sûre: 15 

HİCR SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

 
Cüz: 13  

Hicr sûresi Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yüz 
ayettir. 

Bu sûre de “Elif, Lam, Ra” mukataât harfleri ile başlamıştır. Daha sonra 
da, bunlar tekrarlanmamıştır. 

Geçen sûrede zikredilen celâli ve cemâli, yani Allah’ın (c.c.) yüceliğini 
ve güzelliğini gösteren mucizeler neticesinde, bazen kâfirlerin de kalplerinin 
korkuya kapıldığı ve onların da gönüllerinde, keşke inananlardan olsaydık diye 
pişmanlık taşıdıkları, burada zikredilmiştir. Buna rağmen onlar, yine eski du-
rumlarına geri dönerler ve peygamberlerin üstün geleceklerini inkâr etmeseler 
de, durumlarını açıklamak üzere, gözlerinin büyülendiğini ileri sürerler. 

Ayrıca Yüce Allah (c.c.) yüce bir kudretle, düşman ne derse desin, şüp-
hesiz bu Kitab’ı Biz indirdik ve gelecekte de onu Biz korumaya devam edece-
ğiz, diye buyurmuştur. 

Daha sonra “Sûre-tül Burûc”u hatırlatan “Burûc”dan bahsedilmiştir. 
Böylece, Kur’an-ı Kerim’in koruyucusu Biz olacağız konusu, daha da açıklığa 
kavuşturulmuştur. Yani Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) hizmetinde olanlar ve onun 
âşıkları ya da manevi evlatları, Kur’an-ı Kerim’i korumak üzere Yüce Allah 
(c.c.) tarafından daima gönderileceklerdir. Hz. Resûlüllah’tan (s.a.v.) sonraki 
müceddidlerin her birinin, aynı görevle gönderildikleri bilinen bir gerçektir. 

Kur’an-ı Kerim’in anlamları asla tükenmez. Aynı şekilde Yüce Allah 
(c.c.), insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere de bitmez tükenmez hazineler 
hazırlamıştır. Duruma göre O, insanlara o hazinelerden yeni yeni nimetlerini 
sürekli ihsan eder. Enerji kaynaklarının durumu, bunun yüce bir örneğidir. Bir 
zamanlar insanlar, odunun biteceğinden korkarlardı. Sonra ise kömürün bitece-
ğinden korkmaya başladılar. Günümüzde de petrolün biteceğinden korkuyorlar 
ve petrol biterse, biz ne yapacağız diye kaygılanıyorlar. Ancak Yüce Allah 
(c.c.), petrolün tükenmesinden önce hiç bitmeyecek bir güç olan, nükleer enerji-
ye insanoğlunun dikkatini çevirmiştir. Eğer insanoğlu tam olarak ondan istifade 
etmeyi öğrenirse ve onun olumsuz etkilerinden korunmanın yollarını da araştı-
rıp bulursa, bu enerji kaynağı Kıyamet’e kadar hiç tükenmeyecektir. Kısacası 
Kur’an-ı Kerim’in manevi hazineleri gibi, insanoğlunun bekasının maddi hazi-
neleri de bitmez, tükenmezdir. 
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Bundan sonra, Kıyamet’e kadar insanoğlu için indirilecek olan bu iki 
çeşit hazineden dolayı, şeytanın vesveseler yaratacağından, bahsedilmiştir. Bu 
vesveseler zincirinin de, Kıyamet’e kadar devam edeceği bildirilmiştir. 

Ondan sonra Hz. İbrahim’den (a.s.) başka, bazı diğer peygamberler ve 
onların kavimlerinden bahsedilmiştir. Bu konuda, “Ashab-ül Eyke” ile “Ashab-
ül Hicr” adlı kavimlerin misallerinden söz edilmiştir. Yüce Allah (c.c.) eski 
zamanlarda olduğu gibi, peygamberlerin düşmanlarını yine helâk edecektir. İşte 
bu gerçeği ifade etmek üzere, geçmişte helâk edilen kavimlerin örnekleri tek tek 
anlatılmıştır. 

Bu sûrede, Hz. İbrahim’e (a.s.) bir çocuğun müjdesinin verildiğinden de 
bahsedilmiştir. Şüphesiz önceden verilen bu haber, Hz. İshâk (a.s.) ile Hz. 
Yakub’a (a.s.) da atfedilebilir. Ancak bu müjde, öncelikle Hz. İsmail’e (a.s.) 
atfedilmelidir. Unutulmamalıdır ki, Hz. İsmail’in (a.s.) neslinden Hz. Muham-
med Resulüllah (s.a.v.) dünyaya gelmiştir. 

Bu arada Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.), seninle alay edenlere aldırış etme; 
Biz bizzat haklarından geleceğiz ve ne zaman onların sözlerinden kalbin incine-
cek olursa, sabır göstererek Rabbini hamd etmeye devam et, diye teselli veril-
miştir.   
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Hicr Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Ben, her şeyi en iyi gören Al-
lah’ım.1 Bunlar, en mükemmel 
Kitap olan ve (manalarını) apaçık 
anlatan Kur’an’ın ayetleridir.  

Cüz: 14  
 

3. İnkâr edenler çoğu kez, “Keşke 
biz (de) itaat edenler olsaydık,” 
diye temenni ederler. 

 

4. Onları (oldukları gibi) bırak. 
Yiyip (içsinler) ve geçici olarak 
faydalansınlar. Boş ümitleri, onları 
gafil kılsın. Sonuçta onlar, yakında 
(gerçeği) öğrenecekler. 

 

5. Biz herhangi bir yerleşimi, onun 
hakkında (önceden) belli bir karar 
verilmedikçe yok etmedik. 

 

6. Hiçbir ümmet (yok olma) süresi-
ni, ne (kaçıp) aşabilir, ne (de) on-
dan geri kalıp (kurtulabilir.) 

 

7. Onlar dediler ki: “Ey kendisine 
zikir indirilen kimse! Sen gerçekten 
delisin.” 

 

8. “Eğer doğrulardansan, neden 
bize melekleri getirmiyorsun?”  

 

                                                           
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. dipnot 2:2. 
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9. Biz, melekleri ancak hak ile indi-
ririz. O zaman onlara, (asla) mühlet 
verilmez. 

 

10. Şüphesiz bu zikri, Biz indirdik. 
Bunun koruyucusu (da,) Biz olaca-
ğız.1 

 

11. Senden öncekiler arasından (da, 
insan) topluluklarına (peygamber-
ler) göndermiştik. 

 

12. Onlar, kendilerine gelen her 
peygamber ile mutlaka alay eder-
lerdi. 

 

13. İşte böylece Biz, bu (alay etme 
âdetini) suçluların kalplerine yerleş-
tiririz. 

 

14. Öncekilerin akıbeti geçmiş ol-
duğu halde, onlar bu (Peygamber’e) 
inanmazlar. 

 

15-16. Biz kendilerine semavi bir 
kapı açsak ve ondan yükseklere 
çıkmaya başlasalar (da,) gene onlar, 
“Şüphesiz gözlerimizin önüne per-
de indirildi. Hatta biz büyülenmiş 
bir topluluğuz,” derlerdi. 

 

                                                           
1 Kur’an-ı Kerim’in korunacağına dair Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) verilen söz ebedî olarak geçerli-
dir. Buna göre, ne zaman Kur’an-ı Kerim’e yanlış manalar isnat edilirse, Yüce Allah (c.c.) onun 
düzeltilmesi için, maneviyatta ermiş ve bilgi sahibi kıldığı kimseleri gönderir. 



Cüz: 14 
 

HİCR SÛRESİ Sûre: 15      

  444 

B.2  

17. Şüphesiz Biz, gökte (yıldızla-
rın) konumlarını yaratıp, onu gören-
ler için süslü kıldık. 

 

18. Keza onu, her kovulmuş şey-
tandan koruduk.  

19. Ancak kim, (İlâhî Vahyin) bir 
sözünü dinleyip çalarsa (ve ona 
yanlış mana vererek yayarsa,) onun 
peşine parlak bir alev1 düşer.  

20. Biz, yeryüzünü serdik. İçine 
(de) sağlam dağlar yerleştirdik. 
Orada her çeşit orantılı şeyi (yara-
tıp,) çoğalttık.  

21. Onda size ve rızıklarını sizin 
vermediğiniz (yaratıklara,) geçim 
kaynakları sağladık. 

 

22. Bizde, hazineleri mevcut olma-
yan tek bir şey yoktur. Ancak Biz, 
onu belli bir ölçüye göre indiririz. 

 

23. Biz, (su ile dopdolu) rüzgârları 
gönderdik. Onun neticesinde Biz, 
bulutlardan su indirdik ve onu size 
içirdik. Hâlbuki siz, onu (koruyup) 
biriktiremezdiniz. 

 

24. Şüphesiz Biz diriltiriz, Biz öl-
dürürüz ve (herkesin) vârisi (de,) 
Biziz. 

 

                                                           
1 Yani, atmosfere girip yanmaya başlayan meteor veya akanyıldız onun peşine takılır. Bunun bir 
anlamı, İlâhi Nur sahibi birinin, verilen yanlış manaları yok etmesidir. 
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25. Biz, şüphesiz aranızdan en öne 
geçenleri (de) biliriz ve şüphesiz 
geride kalanları (da) biliriz. 

 

26. Hiç şüphesiz Rabbin, onları 
toplayacaktır. Şüphesiz O, çok 
hikmet sahibi olan ve çok bilendir. 

 
B.3  

27. Biz, insanı çürümüş çamurdan, 
biçimlenmiş, ses veren kuru parça-
lardan yarattık. 

 

28. Daha önce cinleri1 (de,) ateşten 
oluşmuş, çok sıcak rüzgârdan yarat-
tık.2 

 

29. Hani Rabbin meleklere dedi ki: 
“Ben, çürümüş çamurdan, biçim-
lenmiş, ses veren (kuru) parçalar-
dan bir beşer yaratmak üzereyim.”  

30. “Onu tamamlayıp, içine kelâ-
mımı üflediğimde, kendisine (tam 
olarak itaat edip, Allah’a) secde 
edin.”  

31. Bunun üzerine bütün melekler, 
(onunla birlikte Allah’a) secde etti-
ler. 

 

                                                           
1 Ayrıca bkz. dipnot 6:101 
2 Burada iki önemli nokta dikkate şayandır: A) Yüce Allah (c.c.) insanoğlunun çamurdan yaratıl-
dığını belirtmemiştir. Aksine ses veren, kuru parçalara dönüşmüş, pis kokulu çürümüş çamurdan 
yaratıldığını açıklamıştır. Bu konu, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) zihninde kendiliğinden canlanamaz-
dı. Daha önceki “İlâhî Kitaplar’da da böyle bir ifade asla mevcut değildir. B) Bu ayetlerde beyan 
edilen ikinci konu, insanın yaratılmasından önce, cinlerin yaratılmış olmasıdır. Ayetlerde belirtil-
diğine göre cinler, gökyüzünden esen, ateş gibi sıcak rüzgârlarla yaratılmışlardır. Bunlardan 
bakteriler murattır. İnsanoğlunun yaratıldığı çamurun çürümüş olduğunun belirtilmesiyle de, 
bakterilerin varlığına işaret edilmiştir. Bakteriler olmadan, çamurun çürümesi mümkün değildir. 
Bundan yüzlerce sene önce, hiçbir insan bu bilgilere sahip değildi. Ancak bugün, bu gerçekler 
çağımızın bilim adamları tarafından kabul edilmiştir. Bu konuların Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiş 
olması, onun “İlâhî Kelâm” olduğunu kanıtlamaktadır. 
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32. İblis hariç. O, (Allah’a içten) 
secde edenlerle beraber olmayı 
reddetti.” 

 

33. (Bunun üzerine Allah,) “Ey 
İblis! Ne oldu sana? Neden (Allah’a 
içten) secde edenlerle beraber bu-
lunmuyorsun?” diye sordu.  

34. (İblis) dedi ki: “Çürümüş ça-
murdan biçimlenmiş, ses veren 
kuru parçalardan yarattığın bir be-
şerin (yolunu tutup, itaatle) secde 
edecek değilim.” 

 

35. (Allah) dedi ki: “Buradan çık 
git! Artık sen, şüphesiz kovuldun.”  

36. “(Her amelin) karşılığının veri-
leceği güne kadar lanetim üzerin-
dedir.”  

 

37. (İblis) dedi ki: “Ey Rabbim! 
Tekrar kaldırılacakları güne kadar, 
bana mühlet ver.” 

 

38-39. (Allah,) “Vakti belirli bir 
güne kadar mühlet verilenlerden-
sin,” dedi. 

 

40. (İblis) dedi ki: “Ey Rabbim! 
Sapık bir kimse olduğuma hüküm 
verdiğin için, ben (de) onlara mut-
laka bu dünyada (kalmayı) güzel 
göstereceğim ve (kesinlikle) hepsini 
(doğru yoldan) saptıracağım.” 

 

41. “(Ancak) onların arasından 
seçkin kulların (bundan) müstesna-
dır.” 

 

42. (Yüce Allah) dedi ki: “Bu doğru 
yolu (göstermek,) Bana aittir.”  
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43. “Kullarım üzerinde asla bir 
üstünlüğün olmayacak. Ancak sa-
pıklar arasından, (kendiliğinden) 
sana tabi olanlar hariçtir.”  

44. “Şüphesiz Cehennem, onların 
tamamına (vadedilen) yerdir.”  

45. “Onun yedi kapısı vardır. Her 
kapı için, o (sapıklardan) bir kısım 
tahsis edilmiştir.” 

 
B.4  

46. Şüphesiz takvayı benimseyen-
ler, bahçeler ve pınarlar arasında 
(yaşıyor) olacaklar. 

 

47. (Onlara,) “Oraya selametle, kor-
kusuzca girin,” (denilecek.)  

48. Onların gönüllerindeki her türlü 
kini çıkarıp (atacağız. Onlar) kar-
deşler (olarak, Cennet’te) tahtlar 
üzerinde karşılıklı (oturuyor) ola-
caklar. 

 

49. Orada onlara, yorgunluk do-
kunmayacak ve onlar oradan çıka-
rılmayacaklar. 

 

50. (Ey Peygamber!) Kullarıma, 
yalnızca Benim çok bağışlayan ve 
çok rahmet eden olduğumu, söyle. 

 

51. Keza, ancak Benim azabımın, 
pek şiddetli bir azap olduğunu (da 
bildir.) 

 

52. Onlara, İbrahim’in misafirlerin-
den (de) bahset.  

53. Hani onlar yanına gelip, “(Sana) 
selam (olsun!)” dediklerinde, (İbra-
him onlara,) “Şüphesiz biz,  sizin 
(gelmenizden) dolayı korku içinde-
yiz,” dedi. 
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54. Onlar dediler ki: “Korkma! 
Şüphesiz Biz sana, çok ilim sahibi 
bir oğul müjdeliyoruz.” 

 

55. (İbrahim,) “İhtiyarlık beni yaka-
ladığı halde, bana müjde mi veri-
yorsunuz? Peki, neye dayanarak 
(bu) müjdeyi veriyorsunuz?” dedi.  

56. (Onlar) dediler ki: “Sana, (an-
cak) hak ile müjde verdik. Onun 
için umutsuzlardan olma.” 

 

57. (İbrahim) dedi ki: “Sapıklar 
dışında, Rabbinin rahmetinden kim 
umudunu keser?”  

 

58. Sonra (o,) “Ey (Allah’ın) elçile-
ri, (görevlendirildiğiniz) önemli 
işiniz nedir?” dedi. 

 

59. (Onlar) dediler ki: “Şüphesiz 
biz, suçlu bir kavime, (onları yok 
etmek üzere) gönderildik.” 

 

60. “Ancak Lût’a uyanlar (bunun) 
dışındadır. Biz onların hepsini, 
kesinlikle kurtaracağız.” 

 

61. “(Ancak) karısı hariç. Tahmi-
nimize göre, o geride kalıp (yok 
olanlar) arasında bulunacak.”  

 
B.5  

62-63. Gönderdiğimiz kimseler Âl-i 
Lût’a gelince, o dedi ki: “Siz, bura-
nın yabancısısınız.” 
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64. Onlar dediler ki: “Aslında biz 
sana, bunların şüphe ettikleri (azap) 
hakkında haber vermeye geldik.” 

 

65. “Sana hak ile geldik ve biz mu-
hakkak doğruyuz.”  

66. “Gecenin bir bölümünde ailenle 
birlikte çık git. Sen, onların arkala-
rından yürü. Aranızdan kimse dö-
nüp, ardına bakmasın. Hepiniz em-
redildiğiniz yere doğru yürüyün.” 

 

67. Biz ona, sabaha erince kökleri 
kazınmış olacak (diye,) kesin hü-
küm bildirdik. 

 

68. Şehir halkı sevinçle (ona) geldi-
ler.  

69. (Lût) dedi ki: “Bunlar benim 
misafirlerimdir. Onun için beni 
küçük düşürmeyin.” 

 

70. “Allah’tan korkun ve beni rezil 
etmeyin.”  

71. Onlar, “Biz seni, (bütün) âlem-
ler ile alaka kurmaktan men -
etmedik mi?” dediler. 

 

72. (Lût onlara,) “(Bana karşı ille 
de) bir şey yapacaksanız, (önce 
biraz düşünün.) Bu kızlarım (ara-
nızda bulunuyorlar. Onlar yeterince 
güvence değil mi?)” dedi.1 

 

73. (Ey Peygamberim!) Senin haya-
tına andolsun ki, (sana karşı olanlar 
da) şüphesiz sarhoşlukları içinde 
şaşkın dolaşmaktadırlar.  

                                                           
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. dipnotlar 11:79-80. 
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74. Gün doğar doğmaz, (önceden 
vadedilen) sesli bir azap onları ya-
kaladı. 

 

75. Biz, oranın altını üstüne getirdik 
ve onlara kil taşları yağdırdık. 

 

76. Şüphesiz bunda, aklını kulla-
nanlar için (ibret) delilleri vardır.  

77. Orası, belli bir anayol üzerinde-
dir.1  

78. Şüphesiz bunda, inananlar için 
(büyük bir ibret) delili vardır.  

79. Eykeliler (de) kesinlikle zalim-
diler.2  

80. Onun için Biz, onlardan öç 
aldık. Her iki (yer de) bilinen bir 
yol üzerindedir. 

 
B.6  

81. Şüphesiz Hicrliler (de) pey-
gamberleri yalanladılar.3    

82. Onlara (her türlü) delillerimizi 
verdik. (Ancak) onlardan yüz çe-
virdiler. 

 

83. Dağların kimi kısımlarını oya-
rak, korkusuzca ev yaparlardı. 

 

84. Sabah olur olmaz, (önceden 
vadedilen) sesli bir azap, onları 
yakalayıverdi. 

 

                                                           
1  Yani Hicaz’dan Şam’a giden yol üzerindedir. 
2 Ashab-ül-Eyke, Şuayb’ın kavminin ikinci adıdır. Eyke, ağaçları sık bir ormana da denir. Aynı 
şekilde küçük çalıları olan ormana da bu ad verilir. Anlaşılıyor ki, Medyen çevresinde zamanla 
büyük bir orman bulunmaktaydı. Onun için Medyen halkına eskiden, “Ashab-ül-Eyke” denirdi. 
3 Hicr kelimesi, etrafında taşlardan örülmüş duvarı olan kale veya şehir manasına gelir. “Ashab-
ül-Hicr” aslında Hz. Salih’in milleti olan, Semûd milletinin oturduğu yerleşimin halkına denir. 
Çünkü bu şehir, zamanla büyük duvarlarla çevriliydi. 
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85. Biriktirdikleri (mallar, o gün) 
onlara hiç fayda vermedi.  

86. Biz, göklerle yeri ve her ikisi 
arasındakileri hak ile yarattık. Şüp-
hesiz (vadedilen) saat, mutlaka 
gelecektir. Sana (yaptıklarına kar-
şı,) güzellikle (onlardan) yüz çevir. 

 

87. Şüphesiz Rabbin, (her şeyi) 
hakkıyla yaratan ve (her şeyi) en iyi 
bilendir. 

 

88. Şüphesiz Biz sana sıkça tekrar-
lanan yedi (ayet) ve yüce şanlı 
Kur’an’ı verdik.1 

 

89. Onlardan bazı topluluklara ver-
diğimiz geçici (mala) hayretle 
bakma. Onların (yok olmasına da) 
üzülme ve inananlara (şefkatle) kol 
kanat ger. 

 

90. “Şüphesiz ben, apaçık bir uyarı-
cıyım,” de.  

91. Kendi aralarında bölünenlere 
indirdiğimiz (azaptan, bunları da 
uyar.) 

 

92. Onlar, Kur’an’ı (farklı) parçala-
ra ayırdılar.  

93-94. Rabbine andolsun, onların 
hepsine yaptıkları hakkında mutla-
ka soracağız. 

 

                                                           
1 Burada sıkça tekrarlanan yedi ayetten Fatiha Sûresi kastedilmiştir. Ayette geçen “Mesani” keli-
mesinin anlamına göre bu, Allah’ın hamd ve senasının tekrarlandığı ayetler de demektir.  
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95. Sana emrolunanı açık olarak 
beyan et ve Allah’a ortak koşanlar-
dan yüz çevir. 

 

96. (Seninle) alay edenlere karşı 
sana, Biz kesinlikle yeterliyiz.  

97. Onlar, Allah ile birlikte başka-
sını tanrı edindiler. Onun için, (bu-
nun sonucunu) yakında öğrenecek-
ler.  

98. Onların söylediklerinden dolayı, 
kalbinin daraldığını elbette biliyo-
ruz. 

 

99. Onun için Rabbine hamd ederek 
O’nu tespih eyle ve O’na secde 
edenlerden ol. 

 

100. Sana ölüm (saati) gelinceye 
kadar, Rabbine ibadet etmeye de-
vam et. 
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Sûre: 16 

NAHL SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 14  

Nahl sûresi Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yüz 
yirmi dokuz ayettir. 

Geçen sûrenin son ayetinde “yakin” kelimesi geçmiştir. Bunun anlamı, 
ölüm olarak beyan edilmişse de, aslında bu kelimenin ilk anlamı, sağlam ve 
kesin bilgi yahut inançtır. Nahl sûresinin başında Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) veri-
len kesin sözün pek yakın olduğu, dolayısıyla kâfirlerin onu talep etmekte acele 
etmemeleri, aksine Yüce Allah’ın (c.c.) kullarından kimin üzerine isterse, gök-
ten meleklerini ona indirdiğine inanmaları gerektiği, beyan edilmiştir. 

Daha sonra bu sûrede, hayvanların yaratılışından bahsedilerek, çok ön-
ceden yüce bir haber verilmiştir. Bu, Yüce Allah’ın (c.c.) insanların henüz bil-
mediği bir takım binekleri ortaya çıkaracak olmasıdır. 

Diğer taraftan yine bu sûrede, her çeşit hayvanın gökten inen su ile ya-
şamını sürdürmekte olduğu bildirilmiştir. Bu su ile her çeşit yeşillik, ağaçlar ve 
meyveler yetişir. Ancak gökten inen suyun gerçek mahiyetini, ot yiyen hayvan-
ların anlaması mümkün değildir. Benzer şekilde, gökten inen manevi suyla Yü-
ce Allah’ın (c.c.) peygamberlerinin buldukları hayatı ve diğer insanlara bahşet-
tikleri feyzi de, bazı insanlar anlayamazlar. Kur’an-ı Kerim onlarla bu hayvanlar 
arasında bir benzerlik kurmuştur. Hatta bu gibi insanların, hayvanlardan da daha 
beter olduklarını açıklamıştır. Hayvanların bir şeyi anlayabilme yeteneği kısıtlı-
dır, fakat bu insanlar görünürde dini anladıkları halde, yine de onun feyzinden 
mahrum kalmaktadırlar. 

Sûrenin daha sonraki ayetlerinde, Yüce Allah’ın (c.c.) sayısız nimetleri 
zikredilerek, denizde bulunan nimetlerinden bahsedilmiştir. Burada, denizlerde 
yaşayan balıklardan da bahsedilmiştir. Onların etlerinde, sudaki tuzdan asla bir 
emare bulunmadığı dile getirilmiştir. Diğer taraftan, Yüce Allah’ın (c.c.) canlı-
ları hayatta tutma düzeninin, sağlam şekilde yere çakılmış olan dağlar yoluyla 
kurulduğuna dikkat çekilmiştir. Bu dağlar olmasaydı, denizden buharlaşıp yük-
selen suyun, yeniden yeryüzüne yağış olarak inme döngüsü, asla devam ede-
mezdi. 

Kur’an-ı Kerim, gölgelerin yayılmış olduklarını beyan ederek, onların 
bu durumunu, sanki secde ediyorlar diye belirtmiştir. “Dâbbe” ve “Melâikenin” 
de Yüce Allah’ın (c.c.) önünde secde ettikleri açıklanmıştır. “Dâbbe,” hayat 
unsurlarını yeryüzünden bulmaları dolayısıyla, her zaman haliseten Yüce Al-
lah’a (c.c.) secde ederler. “Melâike” de gökyüzünden inen suyu bilmeleri sebe-
biyle, daima secde halinde olurlar. 

Bu sûrenin altmış ikinci ayetinde, hayret verici bir konu beyan edilmiş-
tir. Eğer Yüce Allah (c.c.), insanlara yaptıkları her zulme karşı ceza vermeye 
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başlarsa, yeryüzünde bulunan canlıların tamamının yok olması gerekir, denil-
miştir. Aslında bununla, insana dikkat etmesi gerektiği anlatılmıştır. Eğer yer-
yüzünde “Dâbbe” olmasaydı, insanoğlunun devamı mümkün olmazdı. Onun 
için, hayvanlarda sizin için büyük bir ibret vardır denmiştir. 

Bu sûrede bal arısının misali beyan edilerek, vahyin yüceliği dile geti-
rilmiştir. Başka hiçbir hayvana vahiy indiği belirtilmemiştir. Dikkatle baktığı-
mızda, bal arısı ile pislikle beslenen diğer sinekler arasında pek bir fark görün-
memektedir. Aralarındaki tek fark, Yüce Allah’ın (c.c.) bal arısını vahiy yoluyla 
her çeşit pislikten arındırmış olmasıdır. Bal arısı evini dağlar, yüksek ağaçlar 
gibi yerlerde hazırlar. Bal arısına, her çiçeğin suyunu içmesi vahyedilmiştir. 
Ayet-i kerimede “Samerât” kelimesi yer almıştır. Bu kelimede derin bir hikmet 
vardır. Bal arısının bir çiçeğin özünü emmesi neticesinde, “Samer” söz konusu 
olur. O, her meyvenin özünü de çiçeklerden emmektedir. Sonuçta, onun meyda-
na getirdiği balda insanlar için şifa bulunur. Ayet-i kerimede (16:70) “

” kelimeleri kullanılarak, derin bir hikmet dile getirilmiştir. Yani, 
bal çiçeklerin usaresinden değil, aksine bal arısının karnından çıkan sıvının 
çiçeklerin usaresine karışması ve bu arada sık sık dışarı çıkan dili vasıtasıyla o 
bileşimi koyulaştırması sonucu meydana gelmektedir. Böylece bal arısı, o balı 
kovanda saklamaktadır. 

Daha sonra ise iki kölenin örneği beyan edilmiştir. Onlardan biri tam 
anlamı ile ahmaktır. Onun yaptığı işlerde asla bir hayır bulunmaz. Ötekine ise, 
Yüce Allah (c.c) tarafından güzel rızık bahşedilmektedir. O da bunu, insanların 
faydası uğruna harcamaktadır. Burada da bal arısına derin bir benzetme yapıl-
mıştır. Genelde sinekler gibi kanatlı böcekler, hiçbir faydaları bulunmayan köle-
lere benzerler. Buna karşılık bal arısı, güzel rızık bahşedilen ve bunu daha sonra 
insanoğlunun faydası için kullanan bir köle gibidir. 

Ardından değişik kölelerin örneklerinden bahsedilmiştir ve bu durum 
insanlara uyarlanmıştır. Yüce Allah’ın (c.c.) vahyinden feyiz almayan bir köle, 
O’nun sağır ve dilsiz olduğunu zanneder. Hâlbuki bizzat o, sağır ve dilsizdir. 
Böyle biri, hangi işe el atsa mutlaka zarara girer ve hem bu dünyada, hem de 
ahirette hüsrana uğrar. İkinci kısım köleler, Yüce Allah’ın (c.c.) peygamberleri-
dir. Onlar insanlara eşitliği öğretirler ve daima doğru yolda ilerlerler. Bal arısına 
da, Rabbinin yollarında yürü denmiştir. Bu bakımdan peygamberlerin büyük bir 
üstünlükleri bulunmaktadır. Onlar, kesinlikle Yüce Allah’a (c.c) ulaştıran tek bir 
doğru yolda yürürler. 

Bu sûrede gökyüzünde uçan kuşlardan da bahsedilmiştir. Onlara tesadü-
fen kanatlar bahşedildi ve böylece onlar uçabilme yeteneğine sahip oldular diye 
düşünülmemesi gerektiği belirtilmiştir. Yalnız kanatlara sahip olmak, kuşlarda 
uçma yeteneğinin var olması için kâfi değildir. Uçmak konusunda onlara, ke-
mikleri, göğüslerinin özel yapısı ve büyük bir yük taşıyabilen ve uçmalarına 
yardımcı olan kasları gereklidir. Su kuşlarından en ağırı olan kaz da, hiç durma-
dan binlerce kilometre uçabilmektedir. Uçarken bir jet uçağının burun kısmı 
nasıl havayı sağa ve sola yarmaktaysa, bu kuşlarda da durum aynı şekilde olup, 
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rüzgârın üzerlerindeki etkisinin en asgari düzeyde olmasını sağlar. En önde 
bulunan kuş bir müddet sonra arkaya çekilir ve başka bir kuş onun yerini alır. 
Aynı kuşlar suya da dalarlar, ancak boğulmazlar. Oysa ağırlıklarından dolayı 
boğulmaları gerekir. Onların boğulmamalarının sebebi, bedenlerini kaplayan 
tüylerin havayı toplamış olmasıdır. O küçük tüylerde birikmiş hava, onların 
boğulmalarına engel olur. Bu durum kendiliğinden olamaz. O tüylerde, suyun 
girmesini önleyen bir yağın bulunması şarttır. Kuşların kanatlarını gagalarından 
geçirdiğini görmemiz mümkündür. O anda Yüce Allah (c.c.), onların bedenle-
rinde kaygan bir yağ yaratır. Kuşların boğulmamak için bu yağı kanatlarına 
sürmeleri gerekir. Bu çok olağanüstü bir hadisedir. O yağ kendiliğinden nasıl 
oluşur? Kuşların ağızlarında nasıl bulunur? O kuşlar o yağı kullanmalarının 
gerekli olduğunu, aksi takdirde boğulacaklarını nasıl bilebilirler? Bütün bunlar, 
çok hayret verici mucizelerdir. 

Bu sûrede, Kur’an-ı Kerim’in hayret verici başka bir mucizesinden de 
bahsedilmiştir. Kur’an-ı Kerim bu bakımdan nasıl diğer kitaplardan üstün ise, 
Hz. Resûlüllah (s.a.v) da diğer peygamberlerden aynı şekilde üstündür. O ba-
kımdan, diğer peygamberlerin kendi kavimleri üzerinde birer “Şahit” olmaları 
gibi, Hz. Resûlüllah (s.a.v.) tüm peygamberler üzerinde “Şahit” kılınmıştır.  

Kur’an-ı Kerim’in talimatı her şeyi kapsamaktadır. Bunun bir örneği de 
doksan birinci ayette mevcuttur. Bu ayet, her türlü ahlâki ve manevi talimatları 
kapsamaktadır. İlk olarak “Adl” (yani insaf ve eşitlikten) bahsedilmiştir. Dün-
yanın ıslahı “Adl” olmadan mümkün değildir. Daha sonra da “İhsan”dan bahse-
dilmiştir. Bu, insanoğluna “Adl”dan daha üstün bir yer bahşetmektedir. En son 

olarak bu konuyu zirvesine ulaştıran, “ ” yer almıştır. Yani bir 
anne çocukları uğruna nasıl harcıyorsa, müminler de insanoğlunun iyiliği için 
aynı şekilde mallarını harcarlar ve ona mukabil bir hizmet, karşılık ya da mükâ-
fatın verilmesini de beklemezler. Bu yüce mertebe Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) 
bahşedilmiştir. O, hiçbir karşılık beklemeden bütün insanlara feyiz verendir. 

Bu sûrenin sonunda, bir fert olan Hz. İbrahim (a.s.), tam bir ümmet ola-
rak zikredilmiştir. Birçok ümmet de ondan doğacaktır. Hz. Resûlüllah (s.a.v.) ile 
bu husus, en yüce noktasına ulaşmıştır. Bu nedenle Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) 
vahyedilerek, Hz. İbrahim’in (a.s.) sünnetine tabi olması gerektiği beyan edil-
miştir. Özetle şöyle denilmiştir: “İnsanları Rabbine (c.c.) hikmet ve güzel nasi-
hat ile davet et. Bunun için son derece sabırlı olman gerekir.” Aynı konuya,  “

”kelimelerinde de işaret edilmiştir. Yüce manevi inkılâplar, birdenbi-
re gerçekleşmezler. Aksine onlar için çok sabır gereklidir. Bu sabır, takva olma-
dan insana nasip olmaz. Hatta daha da ötesi, bu ancak ihsan edenlere nasip olur. 

Burada “İhsan”ın bir anlamı: “ ” kelimelerinde be-
yan edilmiştir. Bunun diğer açıklamasını ise, bizzat Hz. Resûlüllah (s.a.v.) 
yapmıştır. Yani, ibadet ettiğinde sanki Yüce Allah’ı (c.c.) görür gibi durmalısın. 
“İhsan”ın asgari gereği, Yüce Allah’ın (c.c.) seni gördüğüne inançla ibadete 
durmaktır.   
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Nahl Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Allah’ın emri gelmek üzeredir. 
Artık onun çabuk (gelmesini iste-
meyin.) O, paktır ve onların ortak 
koştuklarından pek üstündür.  

3. O melekleri kullarından sevdiği 
kimselere, Kendi emriyle kelâm 
(vererek) indirir (ve onlara,) “Şüp-
hesiz Benden başka ibadete lâyık 
olan yoktur. Onun için, ancak Be-
nim takvamı benimseyin, diye (in-
sanları) uyarın,” der. 

 

4. O, gökleri ve yeri hak (ve hik-
metle) yarattı. Onların ortak koştuk-
larından çok üstündür. 

 

5. O, insanı azıcık sudan yarattı. 
Ancak (bir bak!) O, apaçık bir mü-
nakaşacıdır. 

 

6. Davarları (da,) O yarattı. Sizin 
için onlarda ısınmanıza (yarayan 
malzemeler) ve daha nice faydalar 
var. Onların (etlerinden) bir kısmını 
(da) yersiniz. 

 

7. Onları akşamleyin otlatıp getirir-
ken (de,) sabahleyin otlamaya salı-
verirken (de,) kendilerinde sizin 
için (nice) güzellikler vardır.  
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8. Sizi büyük bir zahmete (sok-
madıkça) ulaşamayacağınız bir 
beldeye, yüklerinizi onlar taşır. 
Şüphesiz Rabbiniz, çok şefkatli ve 
çok merhametlidir. 

 

9. Atları, katırları ve merkepleri 
onlara binesiniz ve süs (olsun diye, 
O yarattı.) (Gelecekte de) bilmedik-
lerinizi yaratacaktır.1  

10. (İnsanlara) doğru yolu (göster-
mek,) Allah’a aittir. O (yollardan) 
bazıları eğri olur. O isteğini uygula-
saydı, hepinizi hidayete erdirirdi.  

B.2  

11. Bulutlardan size su indiren (de,) 
O’dur. Ondan size içecek (temin 
edilir.) İçinde (hayvanlarınızı) otlat-
tığınız ağaçlar (da,) bununla (yeti-
şir.) 

 

12. O, onunla sizin için ekin, zey-
tin, hurma ağaçları, üzümler ve her 
türlü meyveleri yetiştirir. Şüphesiz 
bunda, düşünen bir topluluk için 
(apaçık) bir delil vardır. 

 

13. O, gece ile gündüzü, güneş ile 
ayı hizmetinizde kılmıştır. Yıldızlar 
(da) O’nun emriyle (size hizmet 
etmek üzere) görevlidir. Şüphesiz 
bunda, aklını kullanan bir topluluk 
için (apaçık) birçok delil vardır. 

 

                                                           
1 Burada açık olarak demiryolu taşıtları, buharlı gemiler, uçaklar, otomobiller ve diğer tüm binek 
araçların icat edileceğinden önceden haber verilmiştir. 
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14. Yeryüzünde sizin için değişik 
renklerde yarattıklarının (hepsi, 
hizmetinize verilmiştir.) Şüphesiz 
bunda, öğüt alan bir topluluk için 
apaçık bir delil vardır. 

 

15. Ondan taze (balık) eti yemeniz 
için, içinden (de) taktığınız ziynet 
eşyasını çıkarın diye, denizi hizme-
tinize veren, O’dur. Gemilerin suyu 
yararak (geçtiklerini) görürsün. 
(Bunlar,) O’nun lütfunu arayasınız 
ve şükredesiniz diyedir. 

 

16. Size yiyecekler vermek üzere, 
O yeryüzüne dağlar yerleştirmiştir.1 
(Keza) doğru yol bulasınız diye 
nehirleri ve yolları hazırlamıştır. 

 

17. (O, daha başka nice) alâmetler 
(de hazırlamıştır.) Onlar, yıldızlarla 
(da) yolu bulurlar. 

 

                                                           

1 Ayet-i kerimedeki “ ” (temîde biküm) kelimesi farklı manalarda anlaşılabilir:  
A) Yüce Allah (c.c.) yeryüzüne dağları, dünyanın hareket etmesi neticesinde insanların başlarının 
dönüp, dengelerini kaybetmelerine engel olsunlar diye yerleştirmiştir.  

B) “ ” (em’ede) ve “ ” (maidetün) kelimeleri gibi “ ” (temîde) kelimesi de “ ” 
(me’ede) kelimesinden türetilmiştir. Bu kelimeler yağmur suyunu toplamak ve su toplayarak 

tazelenmek anlamlarında da kullanılır. Bunun dışında bir kullanıma göre de “ ” 
(me’ede- me’eden tena’ame) yani “nimetli oldu – nimetlere sahip oldu” anlamındadır. Aynı şekil-

de “ ” (el meidu- ennaimü) kelimeleri de “nimetli” demektir. Bu açıklamalara göre 
meal, “Size yiyecek vermek üzere O, yeryüzüne dağlar yerleştirmiştir,” şeklinde anlaşılmalıdır. 
Dağların, yağmur için önemli olduğu ve suyun ise besin zincirinin başlangıç halkası olduğu iyi 
bilinmektedir. Yağmur yeryüzünün yeşermesi ve her çeşit mahsulün yetişmesi için gereklidir. 
Kısacası dağlar olmasaydı, yağmur ve kar sularının toplanması mümkün olamazdı. Yüce Allah 
(c.c.) bu vesile ile yeryüzündeki tüm canlılara ve insanlara her cins yiyecek sağlamıştır.  
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18. Öyleyse yaratan, hiçbir şeyi 
yaratmayan gibi olabilir mi? Yine 
(de) nasihat almaz mısınız? 

 

19. Allah’ın nimetlerini saymaya 
çalışsanız (da,) onları sayamazsınız. 
Şüphesiz Allah, çok bağışlayan ve 
çok rahmet edendir.  

20. Allah, gizlediklerinizi (de), 
açığa vurduklarınızı (da) bilir.  

21. Allah’tan başka çağırdıkları 
(sahte tanrılar,) hiçbir şey yarata-
mazlar. Onlar kendileri (bile) yara-
tılırlar.  

22. (Onlar) ölüdürler, diri de-
ğildirler. (Tekrar) ne zaman kaldırı-
lacaklarını (da) bilmezler. 

 

B.3  

23. (İyi bilin ki), İlâhınız yalnız tek 
İlâhtır. Ahirete inanmayanların 
kalpleri (hakka) yabancıdır. Onlar 
kibirlenip dururlar. 

 

24. Hiç şüphesiz Allah, onların neyi 
gizlediklerini ve neyi açıkladıkları-
nı bilir. Şüphesiz O, kibirlenenleri 
(hiç) sevmez.  

25. Onlara, “Rabbiniz ne indirdi?” 
denildiğinde, “Eskilerin masalları-
nı,” derler. 
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26. (Bu aldatmacanın sonucu ola-
rak,) onlar Kıyamet günü kendi 
yüklerinin tamamını (da,) bilgisizce 
saptırdıklarının yüklerini (de,) taşı-
yacaklar. Dinleyin! Taşıdıkları ne 
kötüdür! 

 

B.4  

27. Bunlardan öncekiler (de, pey-
gamberlerine karşı) planlar kurdu-
lar. Bunun sonucu Allah, binalarını 
temellerinden söküp attı. İşte o 
zaman, çatıları üzerlerine çöktü. 
(Allah’ın bu) azabı, onlara hiç tah-
min etmedikleri yoldan geldi. 

 

28. Sonra (da) O, Kıyamet günü 
onları rezil edecek ve kendilerine, 
“Hani ortaklarım nerede? Onların 
uğruna (peygamberlerime) karşı 
gelirdiniz,” diyecek. İlim verilen-
lerse, “Şüphesiz bugün rezillik ve 
belâ kâfirlerin üzerindedir,” diye-
cekler. 

 

29. (Bu kâfirler,) kendi canlarına 
zulüm ederlerken, melekler ruhları-
nı kabzederler. Onlar, “Biz, hiçbir 
kötülük yapmadık,” diyerek barış 
önerecekler. (O zaman onlara deni-
lecek ki:) “Hayır! Şüphesiz Allah, 
bütün yaptıklarınızı çok iyi bilir.” 

 

30. “İçinde ebediyen kalmak üzere 
Cehennem’in kapılarından girin. 
Büyüklük taslayanların kalacakları 
yer, şüphesiz çok kötüdür.” 
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31. Takvayı benimseyenlere, “Rab-
biniz ne indirdi?” denildiğinde, 
“Hepsi, hayırdır,” diyecekler. Bu 
dünya (hayatında) iyilik yapanlara, 
iyilik mukadderdir. Ahiret evi (ise,) 
daha (da) hayırlıdır. Takvayı be-
nimseyenlerin evi (ise,) şüphesiz 
daima güzeldir. 

 

32. (Bu,) temelli (kalacakları) bah-
çelerdir. Onlar oraya girecekler. O 
(bahçelerin) içinde ırmaklar akacak.  
Orada diledikleri her şey kendileri-
nin olacak. Allah takvayı benimse-
yenleri, işte böyle mükâfatlandırır.  

33. Onlar tertemizken, melekler 
ruhlarını kabzeder. Kendilerine 
derler ki: “Üzerinize selam olsun. 
Yaptığınız (iyi işlerin) karşılığı 
olarak, Cennet’e girin.” 

 

34. (Bu kâfirler,) kendilerine me-
leklerin (azap ile) gelmesi ya (da) 
Rabbinin kesin hükmünün gelmesi 
dışında ne bekliyorlar? Onlardan 
öncekiler (de) böyle yaptılar. Allah, 
onlara (asla) zulmetmedi. Ancak 
onlar, kendilerine zulmederlerdi. 

 

35. Onun için yaptıklarının cezası 
gelip, onları yakaladı ve alay ettik-
leri (azap da) onları kuşatıp mah-
vetti.  
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B.5  
36. Allah’a (hep) ortak koşanlar 
dediler ki: “Eğer Allah isteseydi, 
biz (de,) atalarımız (da,) O’ndan 
başkasına ibadet etmezdik ve 
O’nun emri olmadan (da kendiliği-
mizden) herhangi bir şeyi haram 
kılmazdık.” Onlardan önce (hakka 
düşman) olanlar (da) aynı şeyi yap-
tılar.   Öyleyse peygamberlere, 
(Allah’ın mesajını) ulaştırmak dı-
şında ne (görev) düşer?  

37. Şüphesiz Biz, her kavime Al-
lah’a ibadet edin ve (insanları Al-
lah’ın yolundan) alıkoyandan uzak 
durun diye, birer peygamber gön-
derdik. Bunun üzerine aralarından 
bazıları (öyle iyi idiler ki,) Allah 
onları hidayete kavuşturdu. Ama 
onlardan bazıları (ise,) helâk olmayı 
hak ettiler. Onun için (bütün) mem-
leketi gezin. (Peygamberlerin) ya-
lancı olduğunu ileri sürenlerin akı-
betinin ne olduğunu görün. 

 

38. (Ey Peygamber!) Onların doğru 
yola gelmelerini ne kadar arzu etsen 
(de bil ki,) başkalarını (bilerek) 
saptıranları, Allah asla hidayete 
kavuşturmaz. Onların hiçbir yar-
dımcıları (da) bulunmaz. 

 

39. Onlar, “Ölen birini Allah, asla 
tekrar diriltmeyecek,” diye Allah’a 
sağlam yeminler ettiler. Aslında (bu 
öyle) bir sözdür ki, (yerine getiril-
mesi) kesinlikle O’na aittir. Ancak 
insanların çoğu bu (gerçeği) bil-
mezler. 

 

40. Bu (da,) ihtilâf ettikleri hususu 
kendilerine aşikâr kılması ve inkâr 
edenlerin (de) yalancı olduklarını 
bilmeleri içindir.  
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41. Bir şeyin olmasını dilediğimiz-
de sözümüz, onun hakkında, “Ol!” 
demektir. O (da) olmaya başlar (ve 
mutlaka olur.) 

 
B.6  

42. Zulme uğratıldıktan sonra Allah 
yolunda hicret edenlere, bu dünya-
da muhakkak güzel bir yer verece-
ğiz. Ahiret mükâfatı (ise,) daha da 
büyük olacak. Keşke (inkârcılar, bu 
gerçeği) bilselerdi. 

 

43. Onlar (zulme uğradıktan sonra, 
yine de) sebat gösterdiler ve (dai-
ma) Rablerine güvenirler. 

 

44. Biz senden önce (de,) ancak 
kendilerine vahyettiğimiz erkekleri 
peygamber olarak gönderdik. (Ey 
inkârcılar!) Eğer bu (gerçeği) bil-
miyorsanız, Allah’ın (gönderdiği) 
zikre inananlara sorun.  

45. (Onları) apaçık deliller ve (İlâ-
hi) yazılarla (gönderdik.) Bütün 
insanlara, kendilerine (senin vası-
tanla) indirileni açıklaman ve onla-
rın (da) düşünmeleri için, sana zikri 
indirdik.  

46-47. (Sana karşı) çirkin planlar 
kuranlar, Allah’ın kendilerini bu 
memlekette rezil etmesinden, ya (da 
önceden haber verilen) azabın hiç 
tahmin etmedikleri yoldan gelip 
çatmasından yahut (da) yolculukları 
esnasında, (Allah’ın) onları yaka-
lamasından, emniyette midirler? 
Onlar, (Allah’ı) asla aciz kılan de-
ğildirler. 
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48. Veyahut (onlar, Allah’ın) ken-
dilerini yavaş yavaş eksilterek yok 
etmesinden (emniyette midirler?) 
Şüphesiz Rabbiniz, çok şefkat eden 
ve çok rahmet edendir. 

 

49. Onlar, Allah’ın yarattıklarının 
gölgelerinin, (bazen) sağdan (bazen 
de) soldan yer değiştirerek Allah’a 
secde ettiklerini ve bu arada tevazu 
gösterdiklerini görmediler mi? 

 

50. Göklerde ve yerde bulunan her 
ne canlı varsa ve bütün melekler 
(de,) yalnız Allah’a secde ederler. 
Onlar hiç büyüklük taslamazlar. 

 

51. Onlar, kendilerinden üstün olan 
Rablerinden korkarlar ve ancak 
kendilerine buyrulanı yaparlar. 

Secde Ayeti 
1
  

B.7  

52. Allah dedi ki: “İki tanrı edin-
meyin. Şüphesiz ibadete lâyık olan, 
tektir. Onun için, ancak Benden 
korkun.”  

53. Göklerde ve yerde ne varsa, 
O’nundur. İtaat (de,) ebediyen 
O’nun hakkıdır. Siz, Allah’tan baş-
kasından mı korkacaksınız?  

54. Yanınızda bulunan her nimet, 
Allah Katındandır. Sonra size (her-
hangi) bir (darlık veya) sıkıntı gel-
diğinde, yalnız O’na yalvarırsınız.  

                                                           
1 Bkz: dipnot 7:207 
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55. Sonra O, sizden sıkıntıyı uzak-
laştırınca, aranızdan bir grup Rable-
rine hemen ortak koşmaya başlar. 

 

56. Böylece kendilerine ver-
diklerimizi inkâr ederler. Öyleyse, 
(şimdilik) geçici olarak yararlanın. 
Yakında öğrenirsiniz.  

57. Onlar kendilerine verdikleri-
mizden, (haklarında) hiçbir gerçeği 
bilmedikleri (sahte tanrılarına) bir 
pay ayırırlar. Allah’a andolsun ki, 
(yalan yere) uydurduklarınızdan 
mutlaka sorgulanacaksınız.  

58. Onlar, Allah’a kız çocuklar 
isnat ederler. O, (böyle şeylerden) 
uzaktır. Kendileri (ise,) dile-
diklerine (nail olmak) isterler.  

59. Onlardan birine, bir kız (çocu-
ğun doğumu) haber verildiğinde, 
üzüntüsünü gizlerken yüzü kararır. 

 

60. Kendisine verilen (haberin) 
kötülüğünden dolayı, insanlardan 
saklanır durur. Utancına rağmen, 
onu sağ mı bıraksın, yoksa bir yere 
toprağa mı gömsün (diye düşünür.) 
İyi dinleyin! Onların verdikleri hü-
küm ne kötüdür. 

 

61. Ahirete inanmayanların durumu 
pek kötüdür. Her yüce vasıf (ve 
şan,) Allah’ındır. Her şeyden üstün 
ve hikmet sahibi olan, yalnız O’dur. 
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B.8  

62. Eğer Allah, insanları zulümleri 
yüzünden (hemen) yakalasaydı, 
(yeryüzünde) bir canlı bile bırak-
mazdı. Ancak O, kendilerine belli 
bir süreye kadar mühlet verir. (Ama 
onları cezalandırma) zamanı gelin-
ce, bundan ne bir saat geri kalabilir-
ler, ne (de) ötesine geçebilirler. 

 

63. Onlar, beğenmediklerini Al-
lah’a isnat ederler. Dilleri, en iyisi 
kendilerinin olacak, diye yalan 
söyler. Onlara kesinlikle (Cehen-
nem) ateşinin azabı mukadderdir. 
Onlar, (oraya) başıboş salıverile-
cekler.  

64. Allah’a andolsun ki, senden ön-
ceki (bütün) kavimlere peygamber-
ler gönderdik. Sonra şeytan, onların 
(kötü) amellerini güzel olarak gös-
terdi. Ama bugün o, onların efendi-
leri kesildi (ve onlar onun arkasın-
dan yürüyorlar). Oysa onlara, acı 
bir azap (mukadderdir.) 

 

65. Biz sana Kitab’ı, ihtilâfa düş-
tüklerini açıklaman için (ve) inanan 
bir kavime hidayet ve rahmet vesi-
lesi olsun diye indirdik. 

 

66. Gökten suyu, (yalnız) Allah 
indirdi ve onunla yeryüzünü ölü-
münden sonra (yeniden) diriltti. 
Şüphesiz bunda, (hakkı) dinleyip, 
(onu kabul eden) bir kavim için 
(büyük bir) mucize vardır.  



Cüz: 14 
 

NAHL SÛRESİ Sûre: 16      

  467 

B.9  

67. Şüphesiz sizin için, hayvanlarda 
(da) (büyük) bir ibret vardır. Biz 
size, onların karnındaki ters ile kan 
arasından içmeniz için, (katışıksız) 
ve temiz süt temin ederiz. İçenler 
için pek hoş (ve) içimi kolaydır. 

 

68. Hurmaların meyvesinden ve 
üzümlerden (de,) size içecek temin 
ederiz. Siz ondan sarhoşluk (veren 
içecek) ve güzel rızık elde eder-
siniz. Şüphesiz bunda, akıl sahibi 
bir kavim için (büyük) bir mucize 
vardır. 

 

69-70. Rabbin bal arısına şöyle 
vahiy etti:1 “Dağlarda, ağaçlarda ve 
kurdukları üzüm çardaklarında 
yuvalar yap. Sonra meyvelerin her 
türlüsünden ye. Rabbinin yollarında 
tevazu ile yürü.” (Arıların) karınla-
rından (sizin için) renkleri değişen 
bir içecek çıkar. Onda, insanlar için 
şifa vardır. Şüphesiz bunda, düşü-
nen bir kavim için bir mucize var-
dır. 

 

71. Allah sizi yarattı, sonra O size 
vefat verecek. Aranızdan bazıları, 
ömürlerinin en düşkün çağına dön-
dürülürler. Bunun sonucu onlar, 
ilim sahibi olduktan sonra yine 
bilgisiz kalırlar. Şüphesiz Allah, 
daimi bilgiye sahip olan ve (her 
şeye) gücü yetendir. 

 

                                                           
1 Bkz. “Vahiy” ile ilgili dipnot 5:112 
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B.10  

72. Allah bazılarınızı, rızık bakı-
mından diğerlerine üstün kıldı. 
Üstünlük bahşedilenler rızıklarını, o 
(rızıkta) kendilerine eşit olmasınlar 
diye, sağ ellerinin sahip olduklarına 
döndürmezler. Acaba onlar, (bildik-
leri halde yine de) Allah’ın nimetini 
inkâr mı ederler?  

73. Allah, sizin için kendi cinsiniz-
den eşler var etti. Eşlerinizden sizin 
için oğullar ve torunlar yarattı. Sizi, 
(her türlü) temiz şeylerle 
rızıklandırdı. Peki, yine de onlar 
batıla inanıp, Allah’ın nimetlerini 
mi inkâr edecekler? 

 

74. Allah’ı bırakıp göklerden ve 
yerden kendilerine hiçbir şey ver-
meye gücü yetmeyen ve hiçbir güce 
sahip olmayanlara mı tapıyorlar? 

 

75. (Ey müşrikler!) Allah hakkında 
(böyle olur olmaz) örnekler ileri 
sürmeyin. Şüphesiz Allah (her şeyi) 
bilir. Siz (hiçbir şeyi) bilmezsiniz.  

76. Allah, (birisinin) kölesi olan ve 
hiçbir şeye gücü yetmeyen bir kul 
ile kendisine Katımızdan güzel 
rızık verdiğimiz, ondan (da) gizlice 
ve açıkça (yolumuzda) harcayanın 
örneğini ileri sürer. Onlar, bir olabi-
lirler mi? Her türlü hamd Allah’a 
mahsustur. Ancak onların çoğu,  
(gerçeği) bilmezler.  
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77. Allah, (daha başka) iki adamın 
durumunu anlatır. Onlardan biri dil-
sizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. O, 
efendisine bir yüktür. (Efendisi) 
onu nereye gönderirse, hiçbir iyilik 
(kazanıp) getirmez. Böyle bir kimse 
ile (herkese) adaletli olmayı emre-
den, kendisi de doğru yol üzerinde 
olan (bir) kimse eşit olabilir mi? 

 
B.11  

78. Göklerle yerin gaybının (bilgi-
si,) yalnız Allah’ın elindedir. (Ön-
ceden vadedilen) saatin (geliş) me-
selesi bir göz kırpması gibi, hatta 
daha (da) kısadır. Şüphesiz Allah’ın 
istediği her şeye gücü yeter.  

79. Hiçbir şey bilmediğiniz bir du-
rumdayken, Allah sizi annelerinizin 
karnından çıkardı. Şükredesiniz 
diye, sizin için kulaklar, gözler ve 
kalpler yarattı. 

 

80. Göğün boşluğunda (uçan) kuş-
ların, (Allah’ın) buyruğu altına 
alınmış olduklarını görmediler mi? 
Onları (orada) tutan, ancak Al-
lah’tır. Şüphesiz inanan bir kavim 
için, bunda birçok delil vardır  

81. Allah, evlerinizde sizin için 
huzur yarattı. Hayvanların derile-
rinden, sizler için evler yaptı. Onla-
rı (hem) yolculukta, (hem de) ko-
nakladığınızda, kolay (taşınabilir) 
bulursunuz. O (hayvanların) yünle-
rinden, tüylerinden ve kıllarından 
devamlı ve geçici olarak (istifade 
edeceğiniz, birçok) eşya hazırladı. 
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82. Allah, yarattıklarından size nice 
gölgelikler meydana getirdi. Dağ-
larda (da) sizin için sığınaklar yaptı. 
Size (türlü) elbiseler sağladı. Onlar 
sizi sıcaktan korur. (Ayrıca) savaşta 
sizi koruyacak zırhlar (da) yarattı. 
(O’na) tam olarak itaat edesiniz 
diye, size Kendi nimetini böyle 
tamamladı. 

 

83. Onlar gene de yüz çevirirlerse, 
senin görevin yalnız mesajı apaçık 
olarak ulaştırmaktır. 

 

84. Onlar, Allah’ın (bu) nimetini 
(çok iyi) tanırlar, ama yine de onu 
inkâr ederler. Onların çoğu kâfirdir-
ler.  

B.12  

85. (Hani) o gün Biz, her ümmetten 
birer şahit ortaya çıkaracağız. Sonra 
(da) inkâr edenlerin (söz söylemele-
rine) izin verilmeyecek ve kapı 
eşiğine (bile) yaklaştırılmayacaklar. 

 

86. Zulüm (yolunu tutanlar, önce-
den vadedilen) azabı görecekleri 
zaman, ne onlara (bu azap) hafifle-
tilecek, ne (de) kendilerine mühlet 
verilecek. 

 

87. Allah’a ortak koşanlar, (koştuk-
ları) ortakları görecekleri zaman 
diyecekler ki: “Ey Rabbimiz! İşte 
bizim, Seni bırakıp dua ettiğimiz 
ortaklar bunlardır.” Bunun üzerine 
(ortak sandıkları,) bu sözü onların 
yüzlerine çarpacaklar ve “Şüphesiz 
sizler yalancısınız,” (diyecekler.) 
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88. O gün (zalimler, hemen) Al-
lah’ın huzuruna teslimiyetlerini 
sunacaklar. İftira ettikleri (de,) on-
lardan uzaklaşıp kaybolacak.  

89. (Kendileri) kâfirlik (yolunu) 
tutmuş olup, (başkalarını da) Allah 
yolundan alıkoyanları, fesat çıkar-
dıkları için (bu) azaba ilave olarak, 
başka bir azap ile (cezalandıraca-
ğız.)  

90. Hani o gün Biz her ümmetten, 
(yani onların) arasından kendilerine 
karşı birer şahit çıkaracağız. (Ey 
Peygamber!) Seni (de) Biz, bunla-
rın (hepsine) karşı bir şahit olarak 
getireceğiz. Biz Kitab’ı sana her 
şeyi apaçık anlatan, (bütün insanlık 
için) hidayet ve rahmet vesilesi (ve 
de) tam (teslimiyetle) itaat edenlere 
(de,) müjde veren olarak indirdik. 

 

B.13  

91. Allah şüphesiz adaleti, iyilik et-
meyi, (akraba olmayanlara bile) 
akraba gibi yardım etmeyi emreder. 
(Her türlü) hayâsızlık, kötülük ve 
isyankârlıktan uzak durmanızı (em-
reder.) Anlayasınız diye, size nasi-
hat eder. 

 

92. Söz verdiğiniz zaman, Allah’a 
(olan) sözünüzü yerine getirin. Ye-
minleri sağlamlaştırdıktan sonra, 
Allah’ı üzerinize kefil (kılıp, onları) 
bozmayın. Şüphesiz Allah, yaptık-
larınızı bilir. 
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93. İpliğini sağlam eğirdikten son-
ra, onu paramparça eden kadın gibi 
olmayın. Bir topluluk diğer toplu-
luktan daha üstün çıkmasın diye, 
yeminlerinizi aranızda aldatma 
vesilesi yapıyorsunuz. Şüphesiz 
Allah, bu (vesile) ile sizi dener. 
Kıyamet günü, ihtilâfa düştüğünüzü 
size mutlaka açıklayacaktır. 

 

94. Eğer Allah isteseydi, hepinizi 
tek bir ümmet yapardı. Ancak O, 
(sapıklığı) isteyenin sapık olduğuna 
karar verir,  (doğru yolu) isteyene 
(de) doğru yolu gösterir. Yaptıkla-
rınız hakkında (Kıyamet günü,) size 
elbette sorulacaktır.  

95. Yeminlerinizi aranızda aldatma 
aracı yapmayın. Yoksa ayağınız ye-
re sağlam bastıktan sonra, (yine) 
kayar. (Böylece insanları) Allah 
yolundan alıkoyduğunuz için kötü 
bir (akıbete) uğrarsınız ve size bü-
yük bir azap (mukadder) kılınır. 

 

96. Allah ile olan sözleşmenizi, az 
bir bedele satmayın. Eğer bilirseniz, 
şüphesiz Allah Katında olan, sizin 
için çok daha iyidir. 

 

97. Sizde olan tükenir, ama Allah 
Katında olan (ebediyen) kalacaktır. 
Biz, sebat gösterenlerin (bütün iyi 
işlerinin) karşılığını, en iyi amelle-
rine göre vereceğiz. 
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98. Erkek olsun, kadın olsun, mü-
min iken kim iyi ve yerli yerinde 
işler yaparsa, ona tertemiz bir hayat 
ihsan edeceğiz. Şüphesiz onların 
(bütün iyi işlerinin) karşılığını, en 
iyi amellerine göre vereceğiz. 

 

99. (Ey söz söylenen kimse!) 
Kur’an’ı okuduğunda, kovulmuş 
şeytanın (kötülüğünden korunmak 
için,) Allah’a sığınmayı dile.  

100. Şüphesiz onun, iman edip 
Rablerine güvenenler üzerinde hiç 
bir hâkimiyeti yoktur. 

 

101. Onun hâkimiyeti, yalnız onun-
la dostluk kuran ve onun yüzünden 
(Allah’a) ortak koşanların üzerin-
dedir.  

B.14  

102. Bir mucize yerine başka bir 
mucize getirdiğimiz zaman, onlar 
sen ancak bir iftiracısın derler. Al-
lah, indirdiği şeyin (insanlarca du-
yulan ihtiyacını) çok iyi bilir. An-
cak onların çoğu bilmezler.  

103. De ki: “İnananlara sebat bah-
şetmek, itaat edenlere (de) hidayet 
ve müjde olsun diye, Ruh-ül Kudüs 
onu Rabbin tarafından hak ile in-
dirmiştir.” 
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104. Biz onların, başka bir adam 
buna öğretiyor, dediklerini elbette 
biliyoruz. Sözü isnat ettikleri kişi, 
kelâmı düzgün ifade edemeyendir. 
(Kur’an dili) ise, düzgün ve açık 
Arap lisanıdır.  

105. Allah’ın ayetlerine inanma-
yanlara Allah, şüphesiz hidayet 
vermez. Onlara acı bir azap (mu-
kadderdir).  

106. Yalan uyduranlar, ancak Al-
lah’ın ayetlerine inanmayanlardır. 
Yalancı olanlar (da,) işte onlardır. 

 

107. Kalbi imanla huzur bulmuşken 
(kâfirliğe) zorlanan kimse, (bir ceza 
görmeyecektir.) Ancak onun dışın-
da, iman ettikten sonra Allah’ı in-
kâr eden ve kâfirliğe göğsünü açan-
lara, Allah’ın gazabı (inecektir.) 
Onlara, büyük bir azap mukadder-
dir. 

 

108. Bu (da) onların dünya hayatını 
sevip, (onu) ahiretten (üstün) tutma-
larındandır. Allah, kâfir bir toplulu-
ğa hidayet vermediği için (de, bu 
böyle olacaktır.) 

 

109. İşte bunlar, Allah’ın gönülleri-
ni, kulaklarını ve gözlerini (kâfirlik-
leri yüzünden) mühürlediği kimse-
lerdir. Gafil olanlar (da,) işte bun-
lardır. 
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110. Şüphesiz ahirette (en çok) 
zarara uğrayacak olanlar, bunlardır.  

111. Sonra (da) Rabbin, şüphesiz 
fitneye uğratılmalarının sonrasında 
hicret edenler, akabinde (de) cihat 
edip sabredenler için, şüphesiz 
Rabbin, bundan sonra mutlaka çok 
bağışlayan ve çok rahmet edendir.  

B.15  

112. O gün herkes, kendi canı için 
mücadele ederek gelecektir. (O 
zaman) herkese yaptığının (karşılı-
ğı) tastamam verilecektir. Onlar 
(asla) zulme uğratılmayacaklar. 

 

113. Allah emniyet ve huzur içinde 
olan bir yerleşimin halinden söz 
eder. O’nun rızkı, onlara her taraf-
tan bolca gelirdi. Sonra Allah’ın 
nimetlerine nankörlük ettiler. Bu-
nun üzerine Allah, onlara yaptıkla-
rının sonucu olarak açlık ve korku 
elbisesini nazil etti. 

 

114. Şüphesiz onlara, aralarından 
bir peygamber gelmiş idi. Ancak 
onlar, onun yalancı olduğunu ileri 
sürdüler. Böylece onlar zalimler-
ken, azap kendilerini yakaladı. 

 

115. Eğer yalnız O’na ibadet edi-
yorsanız, Allah’ın size verdiği helâl 
ve temiz olanı yiyin ve Allah’ın 
nimetine şükredin. 
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116. Şüphesiz O, size yalnız leşi, 
kanı, domuz etini ve üzerine Al-
lah’tan başkasının adı anılanı haram 
kılmıştır. Ancak (bunları kullan-
mak) zorunda kalmış olup emirlere 
karşı gelmeyen ve haddi aşmayan 
var ya, şüphesiz Allah (böylelerini) 
çok bağışlayan ve çok rahmet 
edendir.  

117. Dillerinizin yalan söylemeleri 
sebebiyle, “Bu helâldir ve bu ha-
ramdır,” demeyin. Böylece Allah’a 
yalan uydurmuş olmayasınız. Şüp-
hesiz, Allah’a karşı yalan uydu-
ranlar, (asla) başarıya ulaşamazlar. 

 

118. (Bu dünya,) pek az (ve geçici) 
bir faydadır. Onlara acı bir azap 
(mukadderdir). 

 

119. Yahudiliği kabul etmiş olanla-
ra (da,) sana daha önce anlattıkla-
rımızın (hepsini) haram kılmıştık. 
Biz onlara zulmetmedik. Ancak 
onlar, (bu ahkâmı çiğnemekle) ken-
di canlarına zulmederlerdi.  

120. Sonra Rabbin, kesinlikle bilgi-
sizlikten dolayı bir kötülük işleyen, 
ondan sonra da tevbe edip ıslah 
edenler için, şüphesiz Rabbin, bun-
dan sonra mutlaka çok bağışlayan 
ve çok rahmet edendir.  

 

B.16  

121. Şüphesiz İbrahim (kendi za-
tında) bir ümmet olan, daima Al-
lah’a itaat eden ve (hep) O’na eği-
len bir kimseydi. O, Allah’a ortak 
koşanlardan değildi.  
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122. O’nun nimetlerine şükredendi. 
(Rabbi) onu seçmiş ve dosdoğru bir 
yola eriştirmişti. 

 

123. Biz ona, (bu) dünyada (da) 
büyük bir başarı ihsan ettik, ahirette 
(de) mutlaka salihlerden olacaktır. 

 

124. (Ey Peygamber!) Biz sana 
vahiyle, “Bize daima tam (teslimi-
yetle) itaat eden İbrahim’in yolunu 
izle,” diye buyurduk. O, Allah’a 
ortak koşanlardan değildi. 

 

125. Sebt gününün (vebali,) onun 
hakkında ayrılığa düşenlerin (boy-
nuna) atılmıştı. Şüphesiz Rabbin, 
görüş ayrılığına düştükleri hakkın-
da, Kıyamet günü hükmünü vere-
cektir.  

126. (Ey Peygamber!) Sen (insanla-
rı) hikmet ve güzel öğütle Rabbinin 
yoluna çağır. Onlarla en güzel (de-
lil) ile tartış. Şüphesiz Rabbin, 
O’nun yolundan sapmış olanları en 
iyi bilir. Keza O, hidayete ermiş 
olanları (da) en iyi bilir.  

 

127. Eğer (size haksızlık edenleri) 
cezalandıracaksanız, haksızlığa 
uğratıldığınız kadarıyla cezalandı-
rın. Eğer sabrederseniz, sabredenler 
için o muhakkak daha hayırlıdır. 
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128. (Ey Peygamber!) Sabret, sab-
retmen (de) ancak Allah’ın (yardı-
mıyla olur). O (insanlar) için kaygı-
lanma ve kurdukları planlardan 
ötürü sakın canını sıkma. 

 

129. Şüphesiz Allah, daima takvayı 
benimseyenler ve iyi işler yapanla-
rın yanındadır. 
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Sûre: 17 

İSRÂ SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 14  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yüz on iki 
ayettir. Bunun diğer bir ismi de “Beni İsrail”dir. 

Geçen sûrede zikredilen Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) manevi ilerlemesi, bu 
sûrede de beyan edilmiştir. Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) bilgi verilmiş ve ona, Filis-
tin’de sona erdirilmiş peygamberlikler gibi, senin yolculuğun da Filistin’de sona 
ermeyecek, aksine yolculuğun oradan, daha başka yükseklere doğru devam 
edecek, denilmiştir. 

Bu arada Hz. Musa’nın (a.s.) peygamberliğinden bahsedilerek, onun 
çok yükseklere ulaştığı açıklanmıştır. Ancak Hz. Muhammed Resûlüllah’ın 
(s.a.v.), kendisinden de büyük ve yüce yükseklere ulaşacağından haber verilmiş-
tir. 

Bu sûre Yahudiler’den de bahsetmektedir. Yahudiler işledikleri suçlar 
sebebiyle vatanlarından, yani Filistin’den sürüldüler ve Yüce Allah’ın (c.c.) çok 
sert kulları da onlara musallat edildi. Onlar, Yahudiler’in şehirlerinin sokakları-
na kadar girerek, hızlı bir şekilde ilerlediler ve bütün şehri yerle bir ettiler. An-
cak Yüce Allah (c.c.), onlara tekrar merhamet edecekti ve onlara bir fırsat daha 
vererek, Filistin’e tekrar sahip olmalarını sağlayacaktı. Nitekim onlar, Filistin’i 
tekrar ele geçirdiler. Yüce Allah (c.c.), Yahudiler’e bir uyarıda bulunmuştur. 
Eğer onlar tevbe etmezlerse ve Allah’ın (c.c.) kullarına merhametli davranmaz-
larsa, Yüce Allah (c.c.) kendilerini tekrar Filistin’den çıkartacak ve onların ye-
rine salih kullarını oraya hâkim kılacaktır. Bu Yahudiler’in Müslümanlar’a karşı 
savaşmaları neticesinde olmayacaktır. Aksine Yüce Allah (c.c.), bunu bizzat 
gerçekleştirecektir. Müslümanlar hakkında ise son derece açık olan, onlar Yüce 
Allah’ın (c.c.) salih kulları haline gelmedikçe, kendilerine Filistin üzerinde üs-
tünlük bahşedilmeyeceğidir. 

Sûrenin devamında, Yahudiler’in katı kalpli olmalarının sonucu arala-
rında yaygınlaşmış olan cimrilik, israf, zina, adam öldürmek, yetim malını ye-
mek, verdikleri sözü bozmak, kibir v.b. gibi kötü huylarından bahsedilmiştir. 
Müslümanlar’a, onlardan uzak durmaları tavsiye edilmiştir. 

Bu sûrede yer alan başka bir konu ise şöyledir: Sen bu Yüce Kur’an’ı 
okuduğunda, onlar onu anlayamazlar. Onların arasında Allah’a (c.c.) ortak 
koşmak çok yaygındır. Öyle ki, sen ancak Allah’ın (c.c.) tek İlâh olduğundan 
bahsettiğinde, onlar sırtlarını dönüp giderler. Onlar, Allah’ın (c.c.) tek olmasına 
hiç aldırış etmezler. Onların kalplerinde ateizm ve dinsizlik bulunmaktadır. 
Ahiret gününe olan iman ise, kalplerinden tamamen kalkmıştır. Ahirete inan-
mayan ve yaptıklarından dolayı hesaba çekileceklerini unutmuş olan bir kavim, 
hiç çekinmeden suçlarında ve günahlarında ilerlemeye devam eder. 
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Daha sonra, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) bir rüyasından bahsedilmiştir. Hz. 
Resûlüllah (s.a.v.) rüyasında Filistin’in durumunu görmüştür. Böylece kendisi-
ne, daha başka birçok manevi (ruhanî) mertebelere ermek nasip olmuştur. 

Sûrede zikredilen “Şecere-i Melûne”den Yahudiler kastedilmektedir. 
Fâtiha sûresinin son ayetinde de kendilerinden bahsedilmiştir. Yani, Yahudiler 
daima Yüce Allah’ın (c.c.) ve kulların gazabı altında bulunacaklar, denmiştir. 
Öfkelenmeye ve öç almaya alışık olanların misali, her çeşit bitkiyi yakıp kül 
eden ateşe benzer. Ancak su karışmış toprak mizaçlı, alçak gönüllü ve kibar 
insanlar, her türlü ilerlemeye vesile olurlar. Demek ki, Yahudiler daima Hz. 
Resûlüllah’ın (s.a.v.) olumlu çabalarını sona erdirmeye çalışacak ve toprak tabi-
atlı, kibar Müslümanlar, nasıl bize karşı koyabilirler diyecekler. Ancak ateş, asla 
Yüce Allah’ın (c.c.) yarattığı yeşillikleri yok edemez. Bütün dünyanın bitkileri 
buna delildir. Tüm yeşil bağ ve bahçeler bunun ispatıdır. 

Bu sûrede Hz. Resûlüllah (s.a.v.) ile ilgili “Makam-ı Mahmud”dan bah-
sedilmiştir. Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v) muhalifleri, kendisini küçük düşürmek için 
var olan güçlerini kullansalar da, Yüce Allah (c.c.) kendisini daha da yüksek bir 
mertebeye ulaştırmaya devam edecektir. Diğer bir ifadeyle Hz. Muhammed 
(s.a.v.), başka kimsenin ulaşamadığı en yüksek ve en yüce dereceye ulaşacaktır. 

Ancak bu mertebeye ulaşmak için kendisine, “ ” 17:80 
buyrulmuştur. Yani, geceleyin kalk ve hep dua et. 

Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) düşmanları kendisinin “Makam-ı Mahmud”a 
ulaştırılacağı konusundaki iddianın tamamlandığını, onun kendi hayatında biz-
zat gördüler. Hz. Resûlüllah (s.a.v.) görünürde yenilgiye uğrayarak Mekke’den 
ayrıldığında, kendisinin oraya tekrar geleceği bir dua şeklinde önceden haber 
verilmişti. Yüce Allah (c.c.), önceden verdiği haberle, şöyle bildirmiştir:  

“ ” (17:82) 
Yani, “Artık hak geldi ve batıl kaçıp gitti. Şüphesiz batıl, zaten hep kaçandır.” 
Bu, aydınlık geldiğinde, karanlığın kaybolması gibidir. 

Bu sûrenin seksen altıncı ayeti ruh ile ilgilidir. İnsanlar Hz. Resûlüllah’a 
(s.a.v.) ruh nedir, onu bize anlatır mısınız, diye sorduklarında, Yüce Allah (c.c.) 
kendisine cevap vermesi için, “…Ruh Rabbimin emrinden başka bir şey değil-
dir,” diye buyurmuştur. 

Hıristiyanlar, Hz. İsa’ya (a.s.) “Ruhüllah” derler. Müslümanlar da ken-
disine aynı adı verirler. Ancak bu durum, Hz. İsa’nın (a.s.) bir özelliği olduğu 
anlamına gelmez. Başlangıçla hayat nasıl İlâhi bir emir sonucu meydana geldiy-
se, Hz. İsa da (a.s.), aynı şekilde İlâhi bir emre göre doğmuştur. Sûrenin sonun-
da bu husus daha da açıklanmıştır. Yalnız babasız olarak doğmasından dolayı, 
Hz. İsa’ya (a.s.) Allah’ın (c.c.) oğlu demek çok büyük bir haksızlıktır. Her çeşit 
hamd, bir evlada muhtaç olmayan, her varlığın sahibi olmak konusunda hiçbir 
ortağı bulunmayan, Allah’a (c.c.) mahsustur. O, asla bir yardımcıya muhtaç 
değildir.  
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İsrâ Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

Cüz: 15   

2. Ayetlerimizden bazılarını kendi-
sine göstermek gayesiyle, geceleyin 
kulunu Mescid-i Haram’dan, çevre-
sini bereketli kıldığımız Mescid’i 
Aksa’ya götüren (Allah,) pek yüce-
dir.1 Şüphesiz yalnız O, çok işiten 
ve çok görendir.2 

 

3. Biz, Musa’ya Kitap (olarak Tev-
rat’ı) verdik. Onu, İsrâiloğulları için 
bir hidayet kıldık. (Onlara,) Benden 
başkasını kendinize koruyucu 
edinmeyin, (diye buyurduk.) 

 

4. (Ayrıca dedik ki: “Ey) Nuh ile 
birlikte (gemiye) bindirdiklerimizin 
nesli! (Unutmayın ki) o, (Bizim) 
çok şükreden bir kulumuzdu.  

                                                           
1 Burada bahsi geçen “Mescid-i Aksa”, bugün Kudüs’de bulunan Mescid-i Aksa değildir. Burada 
geçen “aksa” kelimesinin bir anlamı da “uzak”dır. Sözü geçen bu uzak mescid ise, yine Kudüs’de 
bulunan Hz. Süleyman’ın (a.s.) tapınağıdır.  
2 Kur’an-ı Kerim’de, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) iki tane manevi yolculuğundan bahsedilmiştir. 
Onlardan birisi “İsrâ,” diğeri ise “Miraç”tır. “İsrâ” adlı manevi yolculuğunda kendisine Filistin 
gösterilmiştir. Bu yolculuk maddi değil, aksine manevidir. İlgili hadiste beyan edildiğine göre, 
birisi Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) Filistin’de bulunan bir binanın nasıl bir yer olduğunu sorduğunda, 
Yüce Allah (c.c.) o binayı Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) gözünde canlandırdı ve Hz. Resûlüllah da 
(s.a.v.) onu görerek soruyu cevaplandırdı. Sahih-i Buhari’de yer alan hadis şöyledir:  

“ ” 
Yani : “Kureyş beni yalanlayınca (Beytüllah’ın) “Hicr” (adlı yerinde) ayakta durdum. Yüce Allah 
(c.c.), Beyt-ül Makdis’i gözlerimin önüne çıkardı. Ben de onu görerek, onun alâmetlerini kendile-
rine anlatmaya başladım.” (Bkz: Sahih-i Buhari; Kitab-üt Tefsir; İsrâ ve Miraç Bahsi) 
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5. Biz, (o) Kitap’ta 
İsrâiloğulları’na, siz bu memlekette 
mutlaka iki kere fesat çıkara-
caksınız ve şüphesiz büyük bir is-
yankârlık göstererek, taşkınlıkta 
bulunacaksınız diye açıkça bildir-
miştik. 

 

6. O iki (kez fesat çıkarmanın) ilk 
vadesi tamamlanınca, (başınızı 
ezmek için) çok savaşçı kullarımızı 
gönderdik. Onlar evlerinizin içine 
kadar girdiler. Bu mutlaka yerine 
gelecek bir sözdü.1 

 

7. (Sonra) Biz size, tekrar düşmana 
saldırma gücü verdik. Mal ve oğul-
larla size yardım ettik ve sayıca 
(da) sizi çoğalttık.2 

 

8. İyi işler yaparsanız, ancak kendi 
yararınıza olur. Kötülük ederseniz 
(de,) ancak kendinize etmiş olursu-
nuz. Diğer (fesat çıkarma) zamanı 
gelince, onların saygıdeğer insanla-
rınıza kötü muamele yapmaları, ilk 
defa girdikleri gibi Mescid’e girip 
ele geçirdiklerini (de) yerle bir et-
meleri (mukadderdir.)3 

 

                                                           
1 İsrâiloğulları kötülüklerinde ileri gidince, Babil hükümdarı Nebukadnetsar Filistin’e saldırıp 
oranın hükümdarı Tsedekiya’yı yenilgiye uğrattı ve onun gözlerini oydurttu. Nebukadnetsar’ın 
ordusu Filistin’e girip her şeyi yerle bir etti. (Bkz: Kitab-ı Mukaddes; II Krallar; Bap 25) 
2 Daha sonra Yüce Allah (c.c.), İsrâiloğulları’na tekrar merhamet ederek sayılarını çoğalttı. Bu 
olay (Nahum) peygamberin zamanında gerçekleşti. Medya ve Faris hükümdarı, Nebukadnetsar’ın 
sülalesini kılıçtan geçirdi ve İsrâiloğulları bir kez daha Filistin’e egemen oldular. (Bkz: Kitab-ı 
Mukaddes; Nahum; Bap 1-2) 
3 İsrâiloğulları’nın sonraki yıkılışı ise, Roma İmparatoru Titus’un Filistin’e saldırmasıyla gerçek-
leşti. Bu olay M.S. 70 yılında yaşandı. 
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9. Belki Rabbiniz size rahmet eder. 
Ama siz (fesatlarınıza) geri döner-
seniz, Biz (de sizi cezalandırmaya) 
geri döneriz. Biz, Cehennemi, kâfir-
ler için kuşatan kıldık.1 

 

10. Şüphesiz bu Kur’an, en kalıcı 
hidayeti verir ve (yerli yerinde) iyi 
işlerde bulunan müminlere büyük 
bir mükâfatın (mukadder) olduğunu 
müjdeler. 

 

11. (Aynı zamanda bu Kur’an,) 
ahirete inanmayanlara acı bir azap 
hazırladığımızı (da bildirir). 

 

B.2  

12. İnsan, iyiliği davet edercesine 
kötülüğü davet eder. İnsan pek 
acelecidir. 

 

13. Biz, gece ile gündüzü iki alâmet 
olarak meydana getirdik. Rabbiniz-
den O’nun lütfunu arayasınız, yılla-
rın sayısını ve hesabı bilesiniz diye, 
gece alâmetini silip, gündüz alâme-
tini (de) aydınlık veren kıldık. Biz, 
her şeyi ayrıntılı olarak anlattık. 

 
                                                           
1 Yüce Allah (c.c.) İsrâiloğulları’na tekrar merhamet edeceğini vadetmişti. Böylece Filistin’i ele 
geçirmeleri, aslında Müslümanlar’ın kötü davranışları neticesinde olacaktı. Ancak bu durumları 
vasıtasıyla, İsrâiloğulları sınanacaklardır. Eğer onlar hep adaletli davranırlarsa onların üstünlükle-
ri uzayacak. Ancak eğer adaletli davranmazlarsa ve insanlara zulmederlerse onların üstünlükleri 
yok edilecek ve böylece Yüce Allah onları tekrar cezalandıracaktır. 
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14. Biz, her insanın amel defterini1 
onun boynuna taktık. Kıyamet günü 
onu bir kitap olarak çıkaracağız. O 
(da) onu tamamen açılmış bulacak. 

 

15. “Kitabını oku! Bugün nefsin, 
hesabını görmek için yeter,” (deni-
lecek.) 

 

16. Kim hidayete ererse, ancak 
kendisi için hidayeti bulmuş olur. 
Kim (doğru yoldan) saparsa, ancak 
kendi aleyhine (sapmış olur.) Yük 
taşıyan bir can, başkasının yükünü 
taşımayacaktır. Biz bir peygamber 
göndermedikçe, (insanlara) asla 
azap vermeyiz. 

 

17. Bir yerleşimi helâk etmek iste-
diğimizde, oranın varlıklı olanlarına 
(iyiliği) emrederiz. Onlar tam aksi-
ne, orada itaatsizlik ederler. (İşte o 
zaman,) o (yerleşim hakkındaki) 
sözümüz yerine gelmiş olur ve onu 
(tamamen) yerle bir ederiz.  

18. Biz, Nuh’tan sonra birçok nesil-
leri helâk ettik. Rabbin, kullarının 
günahlarından yeterince haberdar-
dır ve (onları çok iyi) görendir. 

 

                                                           
1 Bu ayet-i kerimedeki “ ” kelimesinden murat kuş olmayıp, kastedilen amel defteridir. Bu 
maddi bir defter değildir. Aksine, Kıyamet gününde her kimsenin önüne çıkarılacak olan bir 
ameller listesidir. Nitekim sözlükte burada yer alan “kuş” kelimesi, bir insanın alışık olduğu amel 
olarak da açıklanmaktadır. (Bkz. Akrab-ül Mevarid) Amel defterinin insanın boynuna takılı olma-
sından ise murat, kişinin yaptıklarının sonucundan kurtulamayacak oluşudur. 
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19. Kim bu dünyayı isterse, onlar-
dan dilediğimize, bu dünyada çabuk 
(bir yarar) sağlarız. Ancak bundan 
sonra (da,) kendisine Cehennem 
(azabı) tahsis ederiz. Oraya ayıp-
lanmış ve kovulmuş olarak girer.  

20. (Ancak) mümin iken, kim 
ahireti arzu eder ve onun için hak-
kıyla çaba gösterirse, işte çabaları 
takdir edilecek olanlar (da,) bunlar-
dır. 

 

21. Biz herkese, bunlara (da,) onla-
ra (da) Rabbinin lütfundan yardım 
ederiz.1 Rabbinin lütfu, (kimseden) 
esirgenmez. 

 

22. Bak Biz onları (malca) birbirle-
rine nasıl üstün kıldık. Ahiret (ha-
yatı,) şüphesiz derece bakımından 
daha yücedir, üstünlük (bahşetmek) 
bakımından (da) daha yücedir. 

 

23. (Ey söz söylenen kimse!) Al-
lah’tan başka bir ilâh edinme. Yok-
sa ayıplanmış ve (İlâhî) yardımdan 
mahrum edilmiş kalırsın.  

                                                           
1 Yani Allah’a (c.c.) inananlara ve O’na inanmayıp, bu dünya hayatına düşkün olanlara, 
hepsine yardım ederiz demektir. İlâhî yardım ve lütuf iki çeşittir: (A) Müslüman,  Hıristiyan, 
Yahudi, Hindu vb. kim olursa olsun, herkesin iyi davranışına ve çabasına göre kendisini 
mükafatlandırır. (B) İkinci kısım, Yüce Allah’ın (c.c.) hâlis kullarına bahşedilen mükafttır ve 
onların manevi derecelerine ve çabalarına göre kendilerine bahşedilir. Bu yalnız Yüce Al-
lah’ın (c.c.) seçkin kullarına mahsus olup, Yüce Allah’a (c.c.) inanmayan ve buyruklarına 
itaat etmeyen kullara bahşedilmez. 
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B.3  

24. Rabbin, Kendisinden başkasına 
ibadet etmemeniz ve (de) ana baba-
nıza iyilikte bulunmanız (konula-
rında,) kesin emir vermiştir. Yanın-
dayken onlardan birisi veya her 
ikisi yaşlılığa ererlerse, bunun so-
nucunda onlara, öf (bile) deme ve 
kendilerini azarlama. Onlarla (dai-
ma) yumuşaklık ve hürmetle konuş. 

 

25. Merhamet duygularıyla kendile-
rine karşı alçak gönüllülük göster. 
Onlar için (dua ederken) de ki: “Ey 
Rabbim, beni çocukluğumda yetiş-
tirdikleri gibi, Sen (de) onlara rah-
met eyle!”  

26. Gönlünüzdekini, en iyi Rabbi-
niz bilir. Eğer salih olursanız (bilin 
ki,) hep (kendisine) dönenleri, O 
mutlaka çok bağışlayandır. 

 

27. Akrabaya, yoksula ve yolcuya 
hakkını ver. (Ancak) hiçbir şekilde 
israf etme. 

 

28. Şüphesiz israf edenler, şeytanla-
rın kardeşleridir. Şeytan (ise) Rab-
bine karşı nankördür. 

 

29. Rabbinden umduğun rahmetine 
nail olabilmen için onlardan yüz 
çevirsen (de,)  yine (de) onlara yu-
muşak bir söz söyle.  
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30. Elini ne (cimrilikten) boynuna 
bağlı tut, ne (de savurganlık) ederek 
onu tam olarak açıver. Yoksa ayıp-
lanır ve üzüntü içinde oturup kalır-
sın. 

 

31. Şüphesiz Rabbin dilediği için 
rızkı bollaştırır, (dilediğininkini de) 
daraltır. O, şüphesiz kullarının (du-
rumlarını) gayet iyi bilen ve gören-
dir. 

 
B.4  

32. Yoksulluk korkusuyla çocukla-
rınızı öldürmeyin. Onlara ve size, 
Biz rızık veririz. Şüphesiz onları 
öldürmek, büyük bir hatadır. 

 

33. Zinaya (da) yaklaşmayın. Şüp-
hesiz o (açık) bir hayâsızlık ve çok 
kötü bir yoldur. 

 

34. Allah’ın (öldürülmesini) haram 
kıldığı canı, (yasal) hak olmadan 
sakın öldürmeyin. Zulme uğratıla-
rak öldürülen bir kimsenin vârisine 
Biz, (kısas) hakkı verdik. O (da, 
katili) öldürmekte (belirttiğimiz) 
sınırı aşmasın. Eğer (bu sınırlar 
içinde kalırsa,) o mutlaka yardım 
edilen olacaktır. 

 

35. Olgunluk çağına varıncaya ka-
dar, yetim (veya öksüzün) lehindeki 
en iyi yol dışında, malına yaklaş-
mayın. Verdiğiniz sözü tutun. Şüp-
hesiz verdiğiniz söz hakkında sor-
gulanacaksınız.  
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36. Ölçtüğünüzde, tam ölçün. (Tar-
tarken de,) doğru terazi ile tartın. 
Bu en iyisidir ve sonucu (da) en 
güzel olanıdır. 

 

37. (Ey söz söylenen kimse!) Bil-
mediğin bir şeye tabi olma. Şüphe-
siz kulak, göz ve kalp, bunların her 
biri hakkında (sahibine) sorulacak. 

 

38. Yeryüzünde kendini beğenmiş-
çesine yürüme. Çünkü (böyle yap-
makla,) ne bu memleketin öbür 
ucuna ulaşabilirsin, ne (de bu gibi 
hareketlerle milletin) ileri gelenleri 
gibi, yüksek mevki sahibi olabilir-
sin.1  

39. Bu davranışların her birinin 
kötülüğü Rabbinin Katında tiksindi-
ricidir. 

 

40. Bu (muhteşem talimat,) Rabbi-
nin sana vahiy ile indirdiği (ilim ve) 
hikmetin bir (kısmıdır.) Allah’tan 
başka hiçbirini ilâh edinme. Yoksa 
ayıplanıp kovularak Cehennem’e 
atılırsın. 

 

41. Rabbiniz, erkek evlatlar için sizi 
mi seçti? Kendine (de) meleklerden 
kız evlatlar mı edindi? Şüphesiz siz, 
büyük laf ediyorsunuz. 

 

                                                           
1  “ ” kelimesi memleketin diğer ucuna ulaşmak anlamında kullanılmıştır. “ ” kelimesi 
ise ileri gelen yahut lider anlamında kullanılmıştır. (Bkz. Akrab-ül Mevarid) 
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B.5  

42. Öğüt alsınlar diye Biz bu 
Kur’an’da (her meseleyi) tekrar 
tekrar anlattık. Ancak o, kendile-
rinde sadece nefreti artırmıştır.  

43. De ki: “Eğer söyledikleri gibi 
O’nunla birlikte başka ilâhlar (da) 
olsaydı, onlar büyük bir istekle arş 
sahibi (Allah’a ulaşmanın) yolunu 
ararlardı. 

 

44. O paktır,  (bu müşriklerin şirkle 
ilgili) söylediklerinden (de) çok yü-
cedir. 

 

45. Yedi gök ile yer ve onlarda 
(bulunanlar,) ancak O’nu tespih 
ederler. O’nu hamd ile tespih etme-
yen, hiçbir şey yoktur. Ancak siz 
onların tespihini anlamazsınız. 
Şüphesiz O, Halîmdir ve çok bağış-
layandır. 

 

46. Kur’an okuduğun zaman senin-
le ahirete inanmayanlar arasında 
gizli bir perde çekeriz. 

 

47. Bu (gerçeği) anlamasınlar diye, 
kalplerine nice perdeler çeker, ku-
laklarına (da) ağırlık veririz. 
Kur’an’da, tek olan Rabbini andığın 
zaman, onlar nefret ile sırtlarını 
döner giderler. 
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48. Onlar, (görünürde) senin konuş-
malarını dinlerlerken, ne (amaçla) 
dinlediklerini iyi biliriz. Onlar ara-
larında gizlice danışırlarken, (bu) 
zalimlerin birbirlerine, siz ancak 
aldatılmış bir adama uyuyorsunuz 
dediklerini (de biliriz.) 

 

49. Bak, senin hakkında nasıl ör-
nekler ileri sürüyorlar! Bunun so-
nucu (doğru yoldan) saptılar. Artık 
(doğru) yolu bulamazlar.  

50. Onlar dediler ki: “Biz (öldükten 
sonra) kemik olarak kaldığımızda 
ve kırıntılar haline geldiğimizde, 
gerçekten yeni bir mahlûk olarak 
kaldırılacak mıyız?” 

 

51-52. De ki: “İster taş olun, ister 
demir yahut kalbinizce daha (da) 
sert bir yaratık olun, (gene de tekrar 
diriltileceksiniz.)” (Bunu duyunca) 
onlar, “Bizi (hayata) tekrar kim 
döndürecek?” diyecekler. De ki: 
“Sizi ilk defa yaratan (Allah.)” Bu-
nun üzerine onlar (hayretle bakıp) 
başlarını sallayarak, “Bu (diriliş) ne 
zaman olacak,” diyecekler. Sen 
(onlara) de ki: “Belki (de) vakti çok 
yakındır.” 

 

53. (Bu,) O’nun sizi çağıracağı gün 
(gerçekleşecektir). Siz (de) O’na 
hamd ederek, buyruğunu yerine ge-
tireceksiniz ve (dünyada) çok az bir 
zaman kaldığınızı sanacaksınız. 
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B.6  

54. Kullarıma en güzel sözü ko-
nuşmalarını söyle. Şüphesiz şeytan, 
aralarına fesat sokar. Şeytan, mu-
hakkak insanın açık bir düşmanıdır. 

 

55. Rabbiniz sizi en çok bilir. Di-
lerse size rahmet eder, dilerse azap 
verir. (Ey Peygamber!) Biz seni 
onların üzerine gözetici olarak gön-
dermedik. 

 

56. Rabbin, göklerde ve yerde olan-
ları çok iyi bilir. Şüphesiz Biz, bazı 
peygamberleri diğerlerinden üstün 
kıldık. Davud’a (da) Zebur’u ver-
dik. 

 

57. De ki: “O’ndan başka (ilâh) 
zannettiklerinizi çağırın. Onların 
sıkıntılarınızı ne giderebilme, ne 
(de) değiştirebilme gücü vardır.” 

 

58. Onların çağırdıkları (da,) Rable-
rine (yakın olabilmek için) aracı 
ararlar ve (yardım bulmak için,) 
kimin (Allah’a) daha yakın olduğu-
na (dikkat ederler. Daima) O’nun 
rahmetini umar, azabından (da) 
korkarlar. Şüphesiz, Rabbinin azabı 
korkulacak bir şeydir. 
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59. (Yeryüzünde) Kıyamet günün-
den önce, yok etmediğimiz ya (da) 
şiddetli bir azaba uğratmadığımız 
bir yerleşim kalmayacaktır. Bu, 
(İlâhî) takdirde (önceden) yazılıdır. 

 

60. Alâmetler göndermekte Bize 
mani olan, öncekilerin onları yalan-
lamalarından başkası değildir. (An-
cak bu, onları göndermekten vaz-
geçmemiz için bir sebep olamaz. 
Nitekim) Semûd (kavmine) bir dişi 
deveyi apaçık bir alâmet olarak ver-
dik. Onlar (da) ona zulmettiler. Biz 
alâmetleri, ancak azar azar (ve kötü 
akıbetten) korkutmak için gönderi-
riz. 

 

61. Hani Biz sana, “Şüphesiz Rab-
bin, (bu) insanları yok edeceğine 
kesin karar vermiştir,” dediydik. 
Sana gösterdiğimiz rüyayı1 (da,) 
Kur’an’daki “lanetlenmiş” ağacı2 
(da,) insanlar için ancak bir deneme 
kıldık. (Buna rağmen) Biz, onları 
(azar azar) korkuturuz. Ancak o, 
onlarda sadece taşkınlığı arttırır. 

 
B.7  

62. Hani Biz meleklere, “Âdem (ile 
birlikte) secde edin!” demiştik. İblis 
dışında onlar secde ettiler. O demiş-
ti ki: “Çamurdan yarattığın (bu 
insanla) beraber mi secde edeyim?” 

 
                                                           
1 Burada zikredilen rüyadan kastedilen “İsrâ”dır. Yüce Allah’ın (c.c.) beyan ettiği gibi “İsrâ”da 
Hz. Resûlüllah (s.a.v.), Filistin’e doğru manevi bir yolculuk yapmıştır. 

2 “ ,” yani “şecere” kelimesi aile kütüğü veya kavim için kullanılır. “Lanetlenmiş ağaç” ile 
Yahudiler’e işaret edilmiştir. 
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63. (Ayrıca) demişti ki: “(Ey Al-
lah’ım! Sen söyle,) benden üstün 
tuttuğun bu mu? Eğer Kıyamet 
gününe kadar bana mühlet verirsen, 
(Senin koruyacağın) çok azı dışın-
da, bunun (tüm) neslini hükmüm 
altına alacağım.” 

 

64. (Yüce Allah) dedi ki: “Çık git! 
Onlardan kim sana uyarsa, onların 
(da) senin (de) cezanız kesinlikle 
Cehennem’dir. Bu (da suçlarınızın) 
tam karşılığıdır.” 

 

65. “Bunlardan kime gücün yeterse, 
sesinle onu aldatıp kendine çağır. 
Atlılarınla ve yayalarınla onların 
üzerine git. Mallarda ve evlatlarda, 
onlara ortak ol. Onlara (sahte) vaat-
lerde bulun.” Şeytan, aldatmacadan 
başka hiçbir vaatte bulunmaz. 

 
66. Şüphesiz kullarıma, senin bir 
üstünlüğün olmayacaktır. (Ey ku-
lum,) Rabbin koruyucu olarak sana 
yeterlidir.  
67. (Ey kullarım!) O’nun lütfunu 
arayasınız diye gemileri denizde 
yürüten, ancak Rabbinizdir. Şüphe-
siz O, çok rahmet edendir. 

 
68. Denizde size bir sıkıntı geldi-
ğinde, O’ndan başka çağırdıklarınız 
(hatırınızdan) kaybolup giderler. 
Sonra O, sizi kurtararak karaya 
çıkardığında, (Kendisinden) yüz 
çevirirsiniz. Zaten insan çok nan-
kördür.  
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69. O’nun sizi karanın bir kenarına 
(götürüp) yere batırmasından yahut 
size şiddetli bir kum fırtınası gön-
dermesinin ardından bir yardımcı 
bulamayacak olmanızdan, emniyet-
te misiniz? 

 
70. Yahut O’nun sizi ikinci kez 
oraya geri yollayıp, inkâr etmeniz 
sebebiyle üzerinize kuvvetli bir 
kasırga göndererek, sizi boğmasın-
dan, sonra Bizden (de) öç alacak 
birisini bulamayacak olmanızdan, 
emniyette misiniz? 

 
71. Şüphesiz Biz, Âdemoğulları’na 
(büyük bir) şeref verdik. Onlar için 
karada ve denizde binekler meyda-
na getirdik. Kendilerine temiz şey-
lerden rızık verdik ve yarat-
tıklarımızın pek çoğundan (da) 
onları fazlaca üstün kıldık.  

B.8  
72. Bizim her topluluğu kendi lider-
leri ile birlikte çağıracağımız gün, 
kimin amel defteri sağ eline verilir-
se, ancak onlar defterlerini okuya-
caklar ve kendilerine (de) bir zerre 
(kadar bile) zulmedilmeyecek. 

 
73. Bu (dünyada) kör olan, ahirette 
(de) kör olacak.1 (Hatta) yoldan, 
daha (da) sapmış olacak. 

 
74. Sana vahyettiğimiz (bu kelâm) 
yüzünden, seni şiddetli bir azaba 
uğratmak üzereydiler. Bu onların, 
(o kelâmdan) başkasını Bize isnat 
etmeni (istemelerindendi.) Böyle 
olsaydı, onlar seni mutlaka dost 
edinirlerdi.  

                                                           
1 Burada geçen “kör” kelimesi, maneviyattan yoksun anlamındadır.  
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75. Eğer Biz sana sebat vermiş 
olmasaydık, sen yine (de) pek az 
konuda onlara meylederdin.  

 

76. Bu durumda Biz, sana hayatın 
büyük bir azabını ve ölümün (de) 
büyük bir azabını tattırırdık. Sonra 
Bize karşı kendine, bir yardımcı 
(da) bulamazdın.  

77. Onlar seni korkutarak bu mem-
leketten sürmek üzereydiler. Öyle 
olsaydı, senden sonra kendileri (de) 
az bir süre dışında, (orada) kala-
mazlardı. 

 

78. Bu senden önce gönderdiğimiz 
peygamberlerimizin (kavimlerine 
uyguladığımız) sünnetimizdir. Sen 
sünnetimizde hiç değişiklik bula-
mazsın.  

B.9  

79. Güneşin zevalinden, gecenin 
iyice kararmasına kadar (değişik 
saatlerde) namazı dosdoğru eda et. 
Sabahleyin Kur’an (okumayı ken-
dine gerekli kıl.) Şüphesiz sa-
bahleyin Kur’an okumak, (Allah 
Katında) makbule geçen (bir amel-
dir.) 

 

80. Gecenin bir bölümünde bu 
(Kur’an’la) teheccüdü1 eda et.  Bu 
sana fazladan bir lütuftur. Bakarsın 
Rabbin seni hamd makamına erişti-
rir.  

                                                           
1 Teheccüd, geceleyin eda edilen nafile bir namazdır. 
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81. De ki: “Yarabbi, beni güzellikle 
(tekrar Mekke’ye) götür ve güzel 
hatıralarla beni (oradan) çıkar.1 
Bana Katından kudretli bir yardım-
cı ihsan et.2” 

 

82. De ki: “Artık hak geldi ve batıl 
kaçıp gitti. Şüphesiz batıl, (hep) 
kaçandır.” 

 

83. Biz Kur’an’dan, müminlere şifa 
ve rahmet (vesilesi olan talimatı,) 
azar azar indirmekteyiz. Bu, zalim-
lerin ancak zararlarını arttırır. 

 

84. İnsana ne zaman bir nimet ihsan 
etsek, yüz çevirir ve ondan kaçınır. 
Ona bir kötülük dokunsa, çok 
umutsuz olur. 

 

85. De ki: “Herkes kendi doğasına 
göre hareket eder. Sonuçta Rabbi-
niz, kimin en doğru yolda olduğunu 
en iyi bilir.”  

B.10  

86. Sana ruh hakkında sorarlar. De 
ki: “Ruh, Rabbimin emriyle (var 
edilmiştir.) Size (onunla ilgili) 
ilimden, ancak çok az bir (pay) 
verilmiştir.” 

 

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) Mekke’den çıkıp daha sonra tekrar Mekke’ye geri 
döneceğinden bahsedilmiştir. Yüce Allah (c.c.) böylece onun Mekke’den ayrılırken duyduğu 
üzüntüyü yok etmiş ve ona mutlaka tekrar Mekke’ye döneceğini önceden haber vermiştir. 
2 Bu dua ile Hz. Ebubekir’e (r.a.) işaret edilmiştir. 
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87. Eğer Biz isteseydik, sana vahiy 
ettiğimizi (dünyadan) kaldırırdık. 
Sonra sen, Biz’e karşı bu konuda 
kendine hiç koruyucu (da) bula-
mazdın. 

 

88. Ancak Rabbinin (özel) bir rah-
meti (seni korudu.) Şüphesiz O’nun 
sana olan lütfu (çok) büyüktür. 

 

89. De ki: “Bütün insanlar ve cin-
ler1, bu Kur’an’ın benzerini meyda-
na getirmek için bir araya toplansa-
lar ve birbirlerine yardımcı olsalar, 
gene (de) bunun benzerini getire-
mezler.” 

 

90. Biz, bu Kur’an’da insanlar için 
çeşitli yollarla değişik örnekleri 
beyan ettik. Yine (de) insanların 
çoğu, ancak nankörlük ederek (her 
şeyi) inkâr ettiler. 

 

91. Onlar dediler ki: “Bize yerden 
bir pınar fışkırtmadıkça, senin hiç-
bir sözüne inanmayız.” 

 

92. “Yahut senin hurmalığın ve 
üzüm bağın olmalı. Sonra (da) onun 
ortasında bol bol ırmaklar akıt.” 

 

                                                           
1 Cin kelimesinin anlamı için bkz. dipnot 6:101 
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93. “Yahut iddia ettiğin gibi gök 
parçalarını başımıza düşür. Ya (da) 
Allah ile melekleri karşımıza getir.” 

 

94. “Ya (da) altından bir evin olsun 
veya göğe çık. Ancak (yukarıya 
giderek) bize okuyabileceğimiz bir 
kitap indirmedikçe, senin (göğe) 
çıktığına (da) inanmayız.” Sen de 
ki: “Hâşâ! Benim Rabbim (bu gibi 
işlerden) uzaktır. Ben ise, ancak 
beşer bir peygamberim.1” 

 

B.11  

95. Kendilerine hidayet gelince, 
insanları (ona) inanmaktan alıko-
yan, “Allah bir insanı mı peygam-
ber olarak gönderdi,” demeleri dı-
şında, nedir ki? 

 

96. De ki: “Yeryüzünde huzur için-
de dolaşan melekler olsaydı, Biz 
(de) kendilerine gökten peygamber 
olarak mutlaka bir melek indirir-
dik.” 

 

97. De ki: “Benimle aranızda şahit 
olarak Allah yeterlidir.” Şüphesiz 
O, kullarını çok iyi bilen ve gören-
dir.  

                                                           
1 “Beşer” yani “insan,” peygamber dahi olsa göğe çıkamaz. Hz. İsa’da  (a.s.) beşer bir peygam-
berdi. Bu sebeple o da göğe çıkmamıştır. Müslümanlar’ın Hz. İsa’nın (a.s.) gökyüzüne çıktığına 
inanmaları hayret vericidir. 
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98. Allah kime hidayet verirse, 
ancak o doğru yol üzerindedir. Ki-
min sapık olduğuna hüküm verirse, 
onlar için (Allah’ın) karşısında bir 
yardımcı (da) bulamazsın. Kıyamet 
günü onları Biz, kör, dilsiz ve sağır 
olarak yüzüstü toplayacağız. Kala-
cakları yer (de) Cehennem olacak 
(ve) ateşi dindikçe, alevlerini daha 
(da) arttıracağız. 

 

99.  Bu onların cezasıdır. Çünkü 
onlar ayetlerimizi inkâr ettiler ve 
dediler ki: “Biz kemik olarak kaldı-
ğımızda ve kırıntılar haline geldi-
ğimizde, gerçekten yeni bir yaratılış 
olarak mı kaldırılacağız?”1   

100. Gökler ve yeri yaratan Al-
lah’ın, kendileri gibi (diğer insanla-
rı da) yaratmaya kadir olduğunu 
(daha) anlayamadılar mı? (Allah’ın) 
onlar için belirli bir süre tayin etti-
ğinden, hiç şüphe yoktur. Yine (de) 
bu zalimler nankörlük yolunu seçti-
ler. 

 

101. De ki: “Eğer siz Rabbime ait 
rahmet hazinelerine sahip olsaydı-
nız, harcanıp (tükenmesinden) kor-
karak, onları mutlaka elinizde (sım-
sıkı) tutardınız. (Şüphesiz) insan 
çok cimridir.”  

                                                           
1 Bu ayet-i kerimeden de anlaşıldığına göre, kâfirlerin peygamberleri kabul etmemelerinin gerçek 
sebebi, öldükten sonraki hayatı inkâr etmeleridir. Kur’an-ı Kerim zaten bu sebepten dolayı ahirete 
çok önem vermiş ve sık sık ondan bahsetmiştir. 
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B.12  

102. Aslında Biz, Musa’ya apaçık 
dokuz mucize vermiştik. Sen, 
İsrâiloğulları’na bir sor. Hani (Mu-
sa) kendilerine geldiğinde Firavun 
ona, “Ey Musa! Şüphesiz ben, senin 
büyülenmiş olduğunu anlıyorum,” 
demişti. 

 

103. (Musa) dedi ki: “Sen kesinlik-
le bilmektesin ki basiret verici (bu 
mucizeleri,) ancak göklerin ve yerin 
Rabbi indirmiştir. Ey Firavun! Şüp-
hesiz ben senin helâk edilecek ol-
duğuna inanıyorum.”  

104. Bunun üzerine o, onları mem-
leketten uzaklaştırmaya azmetti. 
Bunun sonucu, Biz (de) onu ve 
onunla birlikte olanların hepsini 
(suda) boğduk. 

 

105. Ondan sonra Biz 
İsrâiloğulları’na, “(Size vadedilen) 
ülkede yaşayın. İkinci vaadin ger-
çekleşme zamanı geldiğinde, hepi-
nizi toplayıp getireceğiz,” dedik. 

 

106. Biz (Kur’an’ı) ancak hak ile 
indirdik. O (da,) gerçek (ihtiyaca 
uygun) olarak  inmiştir. Seni (de) 
ancak müjdeci ve (azaptan) uyarıcı 
olarak gönderdik. 

 

107. İnsanlara (daha rahat) ve ya-
vaşça okuyabilmen için Biz, onu 
azar azar indirdik. 
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108-109. De ki: “İster inanın (ister) 
inanmayın, şüphesiz (bu Kitap) 
bundan önce bilgi verilenlere okun-
duğunda, onlar secde ederek yüzüs-
tü yere kapanırlar ve Rabbimiz her 
türlü eksiklikten uzaktır, Rabbimiz-
den olan vaat (de,) mutlaka yerine 
gelecek olandır, derler.” 

 

110. Onlar ağlayarak yüzüstü yere 
kapanırlar ve (bu Kur’an,) onların 
alçak gönüllülüklerini (daha da) 
arttırır. 

Secde Ayeti 
1 

 

111. De ki: “İster Allah (adıyla) 
çağırın, ister Rahman (adıyla) çağı-
rın. Hangi (adla) çağırırsanız (çağı-
rın,) en güzel isimler O’nundur.” 
Namazını ne (çok) yüksek sesle, ne 
(de çok) alçak sesle (eda et.) İkisi 
arasında bir yol bul. 

 

112. De ki: “Her türlü hamd Al-
lah’a mahsustur. O, (asla) bir evlat 
edinmemiştir. O’nun saltanatına 
hiçbir ortağı olmamıştır. (Sözde) 
zayıflık durumunda (da, asla) bir 
yardımcıya ihtiyacı yoktur.” O’nun 
yüceliğini, hakkıyla beyan et.  

 

                                                           
1 Bkz: dipnot 7:207 
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Sûre: 18 

KEHF SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 15  

Bu sûre Mekke devrinde, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) peygamberliğini ilan 
etmesinden sonraki dördüncü veya beşinci senede nazil olmuştur. Besmele ile 
birlikte yüz on bir ayettir. 

Kehf sûresi, İsrâ sûresinde beyan edilen bir konu ile başlamıştır. Burada 
Hz. İsa’nın (a.s.) bir kul olduğu çok açık bir şekilde ve büyük bir yücelikle be-
yan edilmiştir. Çok sade bir ifadeyle bir duyuru yapılmıştır ve “Onlar Hz. 
İsa’nın (a.s.) nasıl doğduğunu hiç bilmiyorlar, Yüce Allah’ın (c.c.) çocuk sahibi 
olmaktan tamamen uzak olduğunu da bilmiyorlar. Onlar Yüce Allah (c.c.) hak-
kında çok büyük bir yalan ileri sürüyorlar. Onların iddialarının, hiçbir gerçek 
tarafı yoktur,” denilmiştir. 

Daha sonra ilk Hıristiyanlar’dan bahsedilmiş ve onların, Yüce Allah’ın 
(c.c.) birliğini korumak üzere yeryüzünü terk edip, mağaralarda yaşadıkları 
anlatılmıştır. Ashab-ı Kehf zikredilmeden önceki ayetlerde, insanoğluna bahşe-
dilen maddi nimetlerin onları sınamak için olduğu, ancak sonradan o nimetlerin 
geri alınacağı ve yeryüzünün refahı yerine, Yüce Allah (c.c.) uğruna mağaralar-
da yaşamayı tercih edenlere bahşedileceği, açıklanmıştır. 

Sûrenin ileriki ayetlerinde, iki bahçenin örneği verilmiştir. Onlardan bi-
rinin sahibi, diğerinin sahibine üstünlük taslar ve bana bu nimetler bahşedilmiş-
tir, ancak senin elin boştur, der. Bununla birlikte bir uyarı da yapılmıştır. Yani 
Allah’ın (c.c.) öfkesi sonucu kopan şiddetli ve kavurucu rüzgârlar, nimetlerinizi 
yakıp kül edecektir, denmiştir. 

Burada dokuzuncu ayette ifade edildiği gibi, “ ” konusu da 
tekrarlanmıştır. 

Bu sûrede Hz. Musa (a.s.) ile Hz. İsa’nın (a.s.) bir yolculuğundan da 
bahsedilmiştir. Bu yolculukta ikisine, ümmetlerinin son sınırları belirtilmiş 
olup, manevi gıdaları anlamında olan balığın denize geri dönüşü onlara açık-
lanmıştır ve onun denize girdiği yer de kendilerine gösterilmiştir. Bu İslâm’ın 
ortaya çıkmasından önce, Hıristiyanlık inancının maneviyattan uzaklaştığı dö-
neme işaret etmektedir. 

Bu arada bir benzetme olarak, Hz. Resûlüllah’tan (s.a.v.) bahsedilmiştir. 
Genel olarak insanlar, “Hızır” adlı büyük bir zata inanırlar. Aslında “Hızır,” Hz. 
Resûlüllah (s.a.v.) demektir. Bu sûrede Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) bahşedilen 
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hikmetlerin, Hz. Musa’nın (a.s.) yeteneklerinden çok daha üstün olduğu da be-
yan edilmiştir. Bu hikmetlerin gerçeğine ulaşmak için gerekli olan sabrın, Hz. 
Musa’ya (a.s.) verilmediği dile getirilmiş ve Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.), Yüce 
Allah’ın  (c.c.) hikmetlerinden haberdar kılındığı ve böylece Hz. Musa’dan 
(a.s.) daha üstün olduğu dile getirilmiştir. 

Bu sûrede Zü’l-Karneyn’den de bahsedilmiştir. Bu da Hz. Resûlüllah’a 
(s.a.v.) işaret etmektedir. Kendisine iki çağın, yani “Evvelin” (öncekilerin) ve 
“Aharin” (sonrakilerin) sultanlığının bahşedileceği açıklanmıştır. Bu sûrede 
bahsedilen Zü’l-Karneyn’nin yolculuğunun detaylarında birçok alâmet bulun-
maktadır. Ancak aralarından kesin olan bir husus burada ifade edilerek, Batı 
ahalisinin batıl düşüncelerinin kirli suyunda güneş, batıyor gibi görülmektedir, 
denilmiştir. Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) ümmetinin batıya kadar yayılacağı, işte 
burada beyan edilmiştir. Hatta Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) Doğuya, güneş ile yer-
yüzü arasında bir engelin bulunmadığı yere kadar da, yolculuk yapacağı ileri 
sürülmüştür. 

Bu sûrenin sonunda Hıristiyanlık âleminin yükselişi ve yıkıma uğrayı-
şının hikâyesinin beyan edildiği kesinlikle anlaşılmaktadır. Onların yükselişleri, 
ilk tevhide inanan Hıristiyanlar sebebi ile olmuştur. Yıkıma uğramaları ise, Al-
lah’ın (c.c.) tek oluşu inancının bozulması ve yüzlerce hatta binlerce evliyanın, 
ilâh kabul edilmesi neticesindedir. Bugün, sözde azizlere tanrı mertebesi isnat 
edilmektedir. Bundan bu sûrenin sonunda, (18:103) “

” kelimeleriyle, yani kâfirliği 
huy edinmiş olanlar, Beni bırakıp kullarımı dost edineceklerini mi sanıyorlar, 
diye bahsedilmiştir. 

Bu sûrenin “Deccal” ile alakalı olduğu, Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) bildi-
rilmişti. Bu irfan neticesinde Hz. Resûlüllah (s.a.v.), kim bu sûrenin ilk on ayeti 
ile son on ayetini okursa, o “Deccal”in fitnesinden korunacaktır, diye nasihat 
etmiştir.  

Hz. Resûlüllah (s.a.v.) kendisi de bir insandı. Ancak insan olduğu halde 
her çeşit şirkten uzak olduğu, yine kendi lisanı ile herkese duyurulmuştur ve 
eğer diğer insanlar da Yüce Allah (c.c.) ile karşılaşmayı diliyorlarsa, her çeşit 
şirkten arınmaları gerekir, diye açıklanmıştır. Bu vesile ile de İlâhi Vahyin de-
vam ettiği, insanlara duyurulmuştur. Kendilerini şirkten tamamen uzak tuttukla-
rında, Yüce Allah (c.c.) onlarla karşılıklı konuşacaktır.  
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Kehf Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Her türlü hamda lâyık olan, bu 
Kitab’ı kuluna indiren Allah’tır. O, 
onda hiçbir eğrilik bırakmamıştır. 

 
3. O (Kitap) tam ve düzgün olup, 
(diğerlerini de) düzgün tutandır. 
Gayesi (ise,) O’nun tarafından şid-
detli bir azaptan uyarmak ve (yerli 
yerinde) iyi işler yapan müminlere, 
onlar için iyi bir mükâfatın (mu-
kadder) olduğunu müjdelemektir.  

4. Onlar, (bu güzel mükâfatın bu-
lunduğu yerde) ebediyen kalacak-
lar. 

 

5. (O bunu,) “Allah bir evlat edin-
di,” diyenleri uyarmak üzere (de 
indirmiştir). 

 

6. Bu hususta ne kendilerinin, ne 
(de) atalarının bir bilgisi yoktur. 
Ağızlarından çıkan söz, ne büyük-
tür. Onlar, ancak yalan söylerler. 

 
7. Bu (muazzam) kelâma inanmaz-
larsa, onlar için dertlenip, üzüntü-
den kendini helâk mi edeceksin? 

 
8. (İnsanlardan) kimin en iyi işler 
yaptığını denemek için, yeryüzün-
dekilerin tümünü, şüphesiz ona süs 
olarak yarattık.  



Cüz: 15 
 

KEHF SÛRESİ Sûre: 18      

505 
 

9. Üzerindekileri (ise) Biz, mutlaka 
çorak ve kuru bir toprak haline 
getireceğiz.  

 

10. Mağaradakilerin ve yazılar 
yazmış olanların, alâmetlerimizden 
şaşılacak bir (alâmet) olduğunu mu 
zannediyorsun?1  

11. Birkaç genç geniş bir mağaraya 
sığındılar ve  “Ey Rabbimiz! Katın-
dan bize rahmet ederek, işimiz ko-
nusunda bize hidayet ihsan eyle,” 
dediler. 

 

12. Bunun üzerine Biz, onların 
kulaklarını mağarada (dış haberleri) 
duymaktan birkaç yıl alıkoyduk.2   

 

13. (İsa Mesih’e inanan) her iki 
grup arasından, hangisinin orada 
kaldıkları zamanı daha iyi hesapla-
dığını bilmek üzere, Biz onları (tek-
rar) kaldırdık.  

B.2  
14. (Şimdi) sana, onların önemli ha-
berini doğrulukla anlatmaktayız. 
Onlar, Rablerine (gerçekten) inan-
mış birkaç gençti. Biz, onların hi-
dayetlerini artırdık.  

                                                           
1 “Ashab-ı Kehf” mağaradakiler olup, “Ashab-ı Rakîm” de yazılar yazmış olanlar demektir. 
Ashab-ı Kehf yaşadıkları mağaralarda çok önemli yazıtlar bırakmışlardır. Çağımızın batılı oryan-
talist bilim adamları, onlarla ilgili birçok araştırma yapmaktadırlar. Bu ayet, kendi zatında başlı 
başına bir mucizedir. Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) Ashab-ı Kehf hakkında belki bir nebze bilgi sahibi 
olduğu iddia edilebilir, ama kendilerini Ashab-ı Rakîm olarak isimlendirmesi, yalnızca Yüce 
Allah’ın (c.c.) ona bilgi vermesi neticesindedir. 
2 Ayet-i kerimede yer alan “ ” kelimesi, “ ” kelimesinin “cem-i killeti”dir ve üç ila 
dokuz sayılarını ifade etmek için kullanılır. Tevhid inancına bağlı olan Hıristiyanlar’ın kendi 
imanlarını korumak üzere mağaralarda kalış süresinin, üç yüz seneden uzun bir dönem olduğun-
dan bir şüphe yoktur. Ancak onlar mağarayı terk etmeden, içerisinde dokuz seneden fazla da 
saklanmadılar. Mağaralarda yaşadıkları üç yüz sene esnasında, onlar hep içeride kalmayıp, muha-
lifleri azalınca dışarı da çıkmışlardır. 



Cüz: 15 
 

KEHF SÛRESİ Sûre: 18      

506 
 

15. (Yurtlarından çıkıp gitmek üze-
re) kalktıklarında, kalplerine güç 
verdik. Sonra dediler ki: “Rabbi-
miz, göklerin ve yerin Rabbidir. 
O’ndan başkasını, asla ilâh olarak 
çağırmayız. Yoksa kesinlikle hak-
tan uzak bir söz söylemiş oluruz.”  

16. “İşte bunlar bizim kavmimizdir. 
(Onlar,) o (gerçek İlâh’tan) başka 
tanrılar edindiler. Onlar lehine, 
üstün ve açık bir delili neden ge-
tirmezler? Allah hakkında yalan 
uydurandan daha zalim, kim olabi-
lir?”  

17. Mademki siz onlardan ve onla-
rın Allah’tan başka taptıklarından 
ayrıldınız, sığınmak için bir mağa-
raya yerleşin. Rabbiniz size (olan) 
rahmetini genişletir ve sizin için 
işinizi (de) kolaylaştırır. 

 

18. Güneş doğduğunda, (onun) 
mağaralarının sağına doğru uzak-
laştığını, batarken (de) onlara isabet 
etmeden, soldan battığını görürsün. 
Onlar, orada ferah bir yerdeydiler. 
Bu, Allah’ın alâmetlerindendir. 
Allah kime hidayet verirse, hidayeti 
bulmuş olan (da,) ancak odur. Ki-
min sapmış olduğuna karar verirse 
(de,) onun için asla hidayet veren 
bir dost bulamazsın. 
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B.3  

19. Sen onları uyanık zannedersin, 
oysa onlar uykudadırlar.1 Biz onları 
sağa (da) çevireceğiz, sola (da.)2 
Köpekleri (ise,) avluda ön ayakları-
nı uzatmıştır.3 Onların durumların-
dan bilgi edinirsen, şüphesiz kendi-
lerinden kaçmak üzere sırtını dö-
nersin ve onlardan dolayı korkuya 
kapılırsın.4 

 

20. Böylece birbirlerine soru sor-
maları için, Biz onları (gafletten) 
kaldırdık. Onlardan soru soran biri, 
“Ne kadar (bu durumda) kaldınız,” 
dedi. Onlar dediler ki: “Biz yalnız 
bir gün yahut günün bir kısmı (ka-
dar) kaldık.” (Diğerleri) dediler ki: 
“Rabbiniz ne kadar kaldığınızı daha 
iyi bilir. Bu (eski) paranızla, birinizi 
şehre gönderin. O, hangi (yiyece-
ğin) en güzel olduğuna baksın. 
Ondan size biraz yiyecek getirsin. 
Uyanık davranarak, (insanların) 
sırlarını öğrenmeye çalışsın. Sizin 
hakkınızda, asla kimseye bir bilgi 
vermesin.”  

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede Ashab-ı Kehf’den bahsedilmiştir. “Onlar uykudalar” denilirken, bunda 
görünürdeki bir uyku murat değildir. Aksine gizlendiklerinden dolayı, dış dünyadan haber-
dar olmadıkları anlatılmıştır. 
2 “Onların sağa ve sola çevrileceklerinden” murat, Hıristiyan milletlerin tüm dünyaya yayıla-
caklarıdır. Kur’an-ı Kerim, Hıristiyanlar’ın bütün dünyaya üstün çıkacakları bu dönemi 
önceden bildirmiştir. 
3 Köpeklerinin girişte, eşikte yahut avluda ön ayaklarını uzatmış olmasından murat, onları 
korumaktır. Romalılar onlara saldırdıklarında, köpek kendilerini korurdu ve havlayarak 
düşmanın saldırıya geçtiğini onlara haber verirdi. 
4 Bu kelimeler Hıristiyanlar’ın uzun bir uyuklama devrinden sonra, çok muazzam bir şekilde 
ilerleyeceğini ve tüm dünyayı istila edeceğini önceden haber vermektedir. 



Cüz: 15 
 

KEHF SÛRESİ Sûre: 18      

508 
 

21. Eğer size üstün gelirlerse, ya 
sizi taşlayarak (öldürürler) ya (da 
zorla) kendi dinlerine döndürürler. 
O durumda, asla başarıya ulaşa-
mazsınız. 

 

22. Allah’ın vaadinin mutlaka doğ-
ru olduğunu ve vadolunan saatin 
gelmesinde (de) bir şüphe olmadı-
ğını bilsinler diye, Biz (insanları) 
durumlarından haberdar ettik. Ken-
di durumlarını aralarında tartışırlar-
ken, onların (kaldıkları yerin) üze-
rine bina inşa edin, dediler. Rableri, 
onlar hakkında en iyi bilir. Kararla-
rında üstün çıkanlarsa, onların (kal-
dıkları yer) üzerine bir mescit inşa 
edeceğiz, dediler. 

 

23. (Gerçeği bilmeyenler,) gaip 
olan hakkında bir şeyler uydurarak, 
“Onlar (yalnız) üç kişiydi, dördün-
cüleri köpekleriydi,” diyecekler. 
(Kimi zaman ise,) “Onlar beştiler, 
altıncıları köpekleriydi,” diyecek-
ler. (Bazıları ise,) “Onlar yediydi-
ler, sekizincileri köpekleriydi,” 
diyecekler.1 De ki: “Onların (ger-
çek) sayılarını, en iyi Rabbim bilir.” 
Onları çok az kişi dışında kimse 
bilmez. Bunun için, onlar hakkında 
üstün çıkacağın bir tartışma hari-
cinde, (kimseyle) münakaşa etme. 
Onlar hakkında, kendilerinden (de) 
bir şey sorma.  

                                                           
1 Bu eski mağaraların iç durumu hakkındadır. Oralarda bulunan eski mağara yazıtlarına göre, bazı 
bölümlerde üç, bazılarında beş, bazılarında ise yedi kişi sığınıp yaşamıştır. Bu yazıtlardan anlaşıl-
dığına göre, onlarla birlikte her bölümde bulunan bir köpekleri de vardı. 
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B.4  

24. Bir şey hakkında, “Ben bunu 
yarın mutlaka yapacağım,” deme. 

 

25. “Ancak, Allah nasıl isterse (öy-
le yapacağım, de.)” Unuttuğunda 
Rabbini hatırla ve “Umarım ki, 
Rabbim bundan daha doğru bir yolu 
bana gösterecektir,” de. 

 

26. Onlar üç yüz senede, mağarada 
ancak birkaç sene kaldılar ve (üç 
yüze) dokuz ilave ettiler.1 

 

27. De ki: “(Mağaralarda) ne kadar 
süre kaldıklarını, en iyi (ancak) 
Allah bilir. Gökler ile yerin gaybı, 
yalnız O’nundur. O, ne iyi gören ve 
ne iyi işitendir! (Bu insanların,) 
O’ndan başka hiç bir yardımcıları 
yoktur. O, (verdiği) hükme hiç kim-
seyi ortak kılmaz. 

 

                                                           
1 Tevhide bağlı ilk Hıristiyanlar’ın zulme uğramaları üç yüz dokuz sene kadar sürmüştür. Bu 
zulüm ve haksızlık devri, M.S. 28’de Hz. İsa’nın (a.s.) çarmıh hadisesinden başlayarak, M.S. 
337 yılında İmparator Konstantin’in Hıristiyan inancını benimsemesine kadar, tam üç yüz 
dokuz sene devam etmiştir. (Bkz:Ansiklopedi Brittanica) Dr. Kitto’nun “Chronology by 
Archbishop Ushers & Daily Bible Illustrations by Dr. Kitto” adlı eserlerinde belirttiğine 
göre, İmparator Konstantin M.S. 309 senesinde Hıristiyan olmuştur. Ancak aynı esere göre, 
Çarmıh hadisesi de genel olarak inanılandan 28 sene önce meydana gelmiştir. Buna göre 
Hıristiyanlar’ın söz konusu mağaralarda kalış dönemi yine 309 sene olarak hesaplanabilmek-
tedir. Hıristiyanlar üç yüz dokuz sene boyunca, aralıksız olarak ve bu mağaralardan hiç 
çıkmadan kesinlikle yaşamadılar. (Geniş bilgi için 18:12’deki dipnota bakınız.)  
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28. Rabbinin Kitabın’dan sana va-
hiy olunanı, (insanlara) oku. O’nun 
kelimelerini değiştirecek hiç kimse 
yoktur. O’ndan başka bir sığınak 
(da,) bulamazsın. 

 

29. Kendini, O’nun hoşnutluğunu 
dileyerek sabah akşam Rablerini 
çağıranlarla birlikte tut.1 Bakışların, 
onlardan ileri geçmesin. (Böyle 
yaparsan) dünya hayatının süsünü 
istiyor olacaksın. Kalbini, Bizi an-
maktan gafil kıldığımız, kötü heve-
sinin peşinde koşan ve durumu 
taşkın olan kimsenin arkasından 
(sakın) yürüme. 

 

30. De ki: “(Bu) gerçek, ancak 
Rabbiniz tarafından (indirilmiştir. 
Artık) isteyen (buna) inansın, iste-
yen inkâr etsin.” Şüphesiz Biz, za-
limler için duvarları onları kuşata-
cak bir ateş hazırladık. Su isteyecek 
olurlarsa, kendilerine eritilmiş bakı-
ra benzeyen su verilecek ve o (da) 
yüzlerini kavuracak. O, ne kötü 
(bir) içecektir! O (ateş de) kalmak 
için, ne kötü (bir) yerdir! 

 

31. Ama inanıp (da yerli yerinde) 
iyi işler yapanlar (ise, şüphesiz 
büyük ecirlere nail olacaklar.) Biz 
iyi işler yapanların ecirlerini, asla 
kaybetmeyiz. 

 

                                                           
1 Yani Ashab-ı Kiram’ın (r.a.) fedakârlıklarını unutma. 
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32. Ebedi Cennetler (de) ancak 
onlarındır. (İdareleri) altında ırmak-
lar akacak. Onlara, orada altın bile-
zikler takılacak. İnce ve kalın ipek-
ten yeşil elbiseler giyecekler. Taht-
lar üzerinde yaslanmış olacaklar. 
(Bu,) ne güzel bir mükâfat ve ne iyi 
istirahat yeridir! 

 
B.5  

33. Onlara iki kişinin durumunu 
beyan et. Onlardan birine iki üzüm 
bağı hazırlamıştık. İkisini (de) hur-
ma ağaçlarıyla çevirmiştik. Arala-
rında (da) ekin tarlası yaratmıştık.1 

 

34. Her iki bağ (bol) meyve verirdi 
ve orada bir eksiklik (de) bulun-
mazdı. İkisinin arasında, bir (de) 
ırmak akıtmıştık.2  

35. O (kimse) bolca meyve elde 
ederdi. Onun için arkadaşıyla konu-
şurken (büyüklük taslayıp) ona, 
“Ben malca senden daha varlıklı ve 
adam olarak (da) senden daha güç-
lüyüm,” derdi.3  

                                                           
1 “İki kişi” demekle, Müslümanlar ile Hıristiyanlar’a işaret edilmiştir. “İki bağ” ile de anlatılan, 
İsrâiloğulları’na yani Hıristiyanlar’a bahşedilen mal ve zenginliktir. “İki” kelimesiyle, Hıristiyan-
lar’ın iki döneminden bahsedilmektedir. Onların ilk defa ilerleyip sonra gerileyecekleri, daha 
sonra ise ikinci kez tekrar ilerleyecekleri anlatılmıştır. “Ekin tarlalarından” ise murat, Hıristiyan-
lar’ın ele geçirecekleri ülkelerdir. 
2 “Irmak” kelimesi ile Hz. Muhammed Resûlüllah’ın (s.a.v.) zamanına işaret edilmiştir. 
3 Hıristiyanlar’ın ikinci kez ilerlemelerinden sonra Müslümanlar’dan daha güçlü oldukları düşün-
cesiyle böbürleneceklerine atıfta bulunulmuştur. 
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36. (Bir kere) kendi canına zulme-
derek bahçesine girdi ve dedi ki: 
“Bunun hiçbir zaman yok olacağını 
zannetmem.”  

37. “Kıyametin kopacağına (da) 
inanmam. Rabbime döndürülecek 
olsam (da,) şüphesiz orada bundan 
daha iyi kalınacak bir yer bulu-
rum.” 

 
38. Arkadaşı (da) kendisiyle söyle-
şirken dedi ki: “Seni (ilkin) toprak-
tan, sonra (da) azıcık sudan yaratan, 
böylece düzgün bir adam yapanı mı 
inkâr ediyorsun?” 

 
39. “Ancak ben (diyorum ki:) Be-
nim Rabbim yalnız O Allah’tır ve 
ben Rabbime kimseyi ortak koş-
mam.”  

40-41. “Bahçene girdiğinde, Allah 
ne dilerse (ancak o olur ve) Al-
lah’ın lütfu olmadan (da) kimseye 
bir kuvvet nasip olmaz, neden de-
medin? (Eğer) beni malca ve evlat-
ça kendinden daha aşağı görüyor-
san, Rabbimin bana senin bağından 
daha iyisini vermesi çok muhte-
meldir. Senin bağının başına gökten 
bir azap gönderilebilir. Böylece o 
(bahçe) dümdüz çorak bir toprağa 
dönüşür.1” 

 

42. “Yahut suyu dibe çekilip kurur. 
Ardından onu tekrar geri çıkartma-
ya gücün (de) yetmez.2” 

 

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede Müslümanlar’ın çok muazzam bir ilerleme kaydedecekleri, Yahudi kavimle-
rin ise var olan yüceliklerini de yitirecekleri, önceden haber verilmiştir. 
2 Suyun dibe çekilip kurumasından murat, ilham ve vahyin durması demektir. 
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43. (Bütün) meyveleri (afetlerle) 
kuşatılıp, yok edildi. (Bağ,) çardak-
ları ile birlikte yerle bir olmuşken, o 
(bağa) harcadığı (sermayenin yok 
oluşuna üzüntüyle bakıp,) her iki 
avucunu ovuşturup durdu ve “Keş-
ke Rabbime kimseyi ortak koşma-
saydım,” dedi. 

 

44. Allah’ın karşısında kendisine 
yardım edecek bir topluluğu (da) 
yoktu. O, kimseden öcünü (de) 
alamadı.  

45. İşte o zaman yetki, tamamen 
hak olan Allah’a aitti. O, (hem) mü-
kâfat vermekte iyidir, (hem de) 
hayırlı sonuca (ulaştırmakta) iyidir.  

B.6  

46. Onlara dünya hayatının misalini 
anlat. (Dünya hayatı,) gökten indir-
diğimiz suya benzer. Sonra toprak-
tan çıkan bitkiler, onunla birbirine 
karışır. Ardından (da) rüzgârların 
savurduğu kırılmış, kuru ota döner. 
Allah, her şeye tam olarak gücü 
yetendir. 

 

47. Mal ve evlatlar (bu) dünya ha-
yatının süsüdür. Kalıcı iyi ameller 
(ise,) Rabbinin Katında hem mükâ-
fatça, hem (de) ümitçe hayırlıdır. 
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48. O gün Biz, dağları (yerlerinden 
oynatıp) yürüteceğiz ve yeryüzünün 
(içindekileri) dışarı çıkardığını gö-
receksin. Onların (hepsini) bir araya 
toplayacağız ve onlardan hiç birini 
(de geride) bırakmayacağız.  

49. Onlar, Rabbinin huzuruna sıra-
lar halinde takdim edilecekler ve 
(kendilerine,) “Sizi ilkin yarattığı-
mız gibi Bize geldiniz. Ancak Bi-
zim, sizin için asla belli bir gün 
tayin etmeyeceğimizi zannetmişti-
niz” (denilecek.)   

50. (Yaptıkları işlerin) defteri önle-
rine konulacak. Suçluların, (onun) 
içindekilerden korkacaklarını göre-
ceksin. (O zaman onlar,) “Bize 
yazıklar olsun! Bu deftere ne oldu 
böyle? Ne küçük, ne büyük, hiçbir 
şey bırakmaksızın hepsini saymış,” 
diyecekler. Bütün yaptıklarını (kar-
şılarında) hazır bulacaklar. Rabbin, 
kimseye (asla) zulmetmeyecek. 

 
B.7  

51. Hani Biz meleklere, “Âdem ile 
(birlikte) secde edin,1” demiştik. 
(Bu buyruğa uyarak, hepsi Âdem 
ile birlikte) secde ettiler. Ama İblis 
(secde etmedi.) O, cinlerdendi.2 
(Nitekim kendi yaradılışına göre) 
Rabbinin emrine karşı geldi. (Yüce 
Allah dedi ki: “Ey kullarım!) Beni 
bırakıp, onu ve neslini kendinize 
dost mu ediniyorsunuz? Oysa onlar 
düşmanınızdır. Zalimler için, (şey-
tanın) pek kötü bir karşılık olduğu 
ispatlanmıştır.” 

 

                                                           
1 “Secde” etmek ile ilgili olarak bkz. dipnot 2:35. 
2 “Cin” kelimesi burada zengin ve şımarık bir kimse anlamında kullanılmıştır. Ayrıca bkz. dipnot 
6:101 
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52. “Ben kendilerini, ne göklerle 
yeri yaratırken, ne (de) kendilerini 
yaratırken şahit kılmadım. Saptıran-
ları, kendime yardımcı (da) edin-
mezdim.” 

 

53. (Yüce Allah’ın,) “Bana ortak 
olduklarını zannettiklerinizi çağı-
rın!” diyeceği gün, onları çağıra-
caklar. Ancak onlar kendilerine 
(hiç) cevap vermeyecekler. Biz, 
onların arasına helâk edici bir engel 
koyacağız.  

54. Suçlular o ateşi görünce, onun 
içine düşeceklerini anlayacaklar. 
Ondan kaçacak bir yer (de) bula-
mayacaklar.  

B.8  

55. Biz bu Kur’an’da, insanlar için 
değişik örnekleri beyan ettik. İnsan, 
her şeyden daha kavgacıdır. 

 

56. İnsanları, kendilerine hidayet 
geldiğinde inanmaktan ve Rable-
rinden mağfiret dilemekten alıko-
yan, öncekilerin durumunun onların 
(da başına) gelmesini yahut azabın 
karşılarına çıkmasını (beklemele-
rinden) başka bir şey değildir. 
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57. Biz peygamberleri, ancak müj-
de veren ve uyaran olarak gönderi-
riz. İnkâr edenler, hakkı yalanlamak 
için batıla sığınarak kavga ederler. 
Onlar, ayetlerimi ve uyarıldıkları 
(sözleri) alaya aldılar. 

 

58. Rabbinin ayetleri hatırlatıldığı 
halde, onlardan yüz çeviren (ve) el-
lerinin ileri gönderdiğini unutandan 
daha zalim kim olabilir? Onu anla-
masınlar diye, gönüllerine perdeler 
çektik. Kulaklarına (da) ağırlık 
verdik. Sen onları hidayete çağırsan 
bile, onlar hiçbir zaman hidayeti 
bulamayacaklar. 

 

59. Rabbin, çok bağışlayan ve rah-
met sahibidir. Eğer O, yaptıkları 
(kötü işler) yüzünden onları helâk 
etmek isteseydi, kendilerine hemen 
azap indirirdi. Aslında Onlar için 
belli bir süre (tayin edilmiştir.) 
Ondan (da) kurtulmanın bir yolunu 
bulamayacaklar. 

 

60. Zulmettiklerinden dolayı yok 
ettiğimiz yerleşimler bunlardır. Biz, 
yok olmaları için (önceden) belli bir 
süre tayin etmiştik.  

B.9  

61. Hani Musa genç arkadaşına 
dedi ki: “Asırlarca yürümem gerek-
se bile, iki denizin birleştiği yere 
varıncaya kadar vazgeçmem.  
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62. İkisi, bu (iki denizin) birleştiği 
yere varınca, balıklarını unuttular. 
O (da) bir yol bulup, hızlı bir şekil-
de denize kaçtı.1  

63. (Orayı) geçtikten sonra (Musa) 
genç arkadaşına, “Sabah yemeği-
mizi getir. Doğrusu bu yolculuğu-
muzdan dolayı üzerimize bir yor-
gunluk çöktü,” dedi. 

 

64. O dedi ki: “Gördün mü? Kaya-
ya sığındığımızda ben balığı unut-
tum. Onu hatırlamamı unutturan, 
ancak şeytandır. O (da) olağanüstü 
bir şekilde bir yol bulup, denize 
kaçtı.” 

 

65. (Musa) dedi ki: “Bizim aradı-
ğımız (yer) işte burasıdır.” Sonra 
ikisi, ayak izlerini takip ederek geri 
döndüler.  

66. Onlar (orada seçkin) kullarımız-
dan, kendisine tarafımızdan rahmet 
verdiğimiz ve Katımızdan ilim 
ihsan ettiğimiz, yüce bir kulu bul-
dular.2 

 

67. Musa dedi ki: “Sana öğretilen 
hidayetten bana (da) öğretmen için, 
seni takip edebilir miyim?” 

 

68. O, (Musa’ya) dedi ki: “Benim 
yanımda hiç sabredemezsin.”  

                                                           
1 Burada anlatılan Hz. Musa’nın (a.s.) gördüğü bir keşiftir. Genç arkadaşı ise Hz İsa’dır (a.s.). 
Burada iki denizin birleşmesinden kasıt, Musevi ümmet ile Muhammedi ümmetin birleşmesidir. 
Metinde “Hût,” (balık) kelimesi geçmektedir. Rüya tabiri ilmine göre bu, “ibadethane” demektir. 
Balığın kaçıp denize ulaşmasından murat, Yahudilik ve Hıristiyanlık inançlarının yozlaşmış 
olmasıdır. 
2 Seçkin kuldan kasıt Yüce Peygamber Efendimizdir (s.a.v.) ve kendisi ile Hz. Musa (a.s.) arasın-
da geçen konuşmaların hepsi keşiftir. 
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69. “İçyüzünü kavrayamadığın bir 
durum karşısında nasıl sabredebilir-
sin?” 

 

70. (Musa ona,) “Allah dilerse, beni 
sabırlı bulacaksın. Hiçbir konuda 
sana itaatsizlik etmem,” dedi. 

 

71. O dedi ki: “Beni takip edecek-
sen, sana ondan söz etmedikçe, 
bana hiçbir şeyle ilgili soru sorma.” 

 
B.10  

72. Sonra ikisi yola koyuldular. Bir 
tekneye bindiklerinde (ermiş kişi,) 
onda bir delik açtı. (Musa,) “Ona, 
içindekileri (suda) boğmak için mi 
delik açtın? Şüphesiz sen, kötü bir 
şey yaptın,” dedi.  

73. (Allah’ın o seçkin kulu,) “Ben 
sana, yanımda hiç sabredemezsin 
demedim mi?” dedi. 

 

74. (Musa,) “Unuttuğum için bana 
hesap sorma ve bana sert dav-
ranarak, beni sıkıntıya sokma,” 
dedi.  

75. İkisi yola devam ettiler. Bir 
erkek çocuğa rastladıklarında, (er-
miş zat onu) öldürdü. Bunun üzeri-
ne (Musa,) “Temiz (ve suçsuz) bir 
insanı, başka birini öldürmemişken 
katletmen doğru mu? Şüphesiz sen, 
çok fena bir şey yaptın,” dedi.1  

                                                           
1 Rüya tabiri ilmine göre erkek çocuktan murat, gençlik kuvveti ve sarhoşluktur. Onu öldürmekten 
murat ise sarhoşluk veren maddelerin yasak olduğunu ileri sürmektir. Nitekim Hz. Resûlüllah’ın 
(s.a.v.) getirdiği İslâm dininde sarhoşluk veren maddeler haram edilmiştir. 
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Cüz: 16   

76. (Allah’ın o seçkin kulu,) “Ben 
sana, yanımda hiç sabredemezsin 
demedim mi?” dedi. 

 
77. (Musa) dedi ki: “Bundan sonra 
bir şey hakkında soru sorarsam, 
beni hiç yanında tutma. Şüphesiz 
ileri sürebileceğim (son) özre ulaş-
tım.” 

 

78. İkisi yola devam ettiler. Bir 
yerleşimin sakinlerine ulaştıkların-
da, oranın halkından yemek istedi-
ler. Ancak onlar, kendilerine ev 
sahipliği yapmayı reddettiler.1 On-
lar, orada yıkılmaya yüz tutmuş bir 
duvar buldular. Bunun üzerine o 
(seçkin zat,) onu doğrulttu. (Musa) 
dedi ki: “İsteseydin bunun için üc-
ret alabilirdin.” 

 

79. (Allah’ın bu seçkin kulu) dedi 
ki: “İşte bu bizim ayrılış zamanı-
mız. Sabredemediğinin iç yüzünü 
sana anlatayım,” 

 

80. “Tekne, denizde çalışan birkaç 
yoksula aitti.2  Her tekneyi gasp 
eden bir kral, onların arkasından 
geldiği için, onu kusurlu kılmak 
istedim.3” 

 

                                                           
1 Yani Hz. Muhammed Resûlüllah (s.a.v.) Yahudiler ve Hıristiyanlar ile işbirliği yapmayı teklif 
edecek, ancak onlar bu teklifi reddedecekler. 
2 Teknenin yoksul sahiplerinden murat, yumuşak kalpli Müslümanlar’dır. Teknede delik açmaktan 
murat ise, mallarından zekât v.b. olarak yoksullara dağıtmalarıdır. 
3 Bundan Kayser ile Kisra’ya işaret edilmiştir. Onlar, Arabistan’ın kurak bir çöl olduğunu düşü-
nüp, Araplar’a saldırmazlardı. 
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81. “Erkek çocuğa gelince. Onun 
anne ve babası mümin kimselerdi. 
Onları isyankârlık ve kâfirlik ile 
suçlamasından korktuk.1”  

82. “Rablerinin onlara, (o erkek 
çocuk yerine,) temizlik ve merha-
met bakımından daha iyisini ver-
mesini diledik.”  

83. “Duvara gelince, o şehirde otu-
ran iki yetim erkek çocuğa aitti. Bu 
(duvarın) altında, onların hazineleri 
vardı. Babaları (ise) iyi bir adamdı. 
Onun için Rabbin, onlar olgunluk 
çağına geldiklerinde hazinelerini 
çıkarmalarını istedi. Bu (da,) Rab-
binden bir rahmetti. Bunu, kendi 
isteğime göre yapmadım. İşte sab-
redemediğinin hikmeti budur.2” 

 
B.11  

84. Sana Zü’l-Karneyn hakkında 
sorarlar.3 Sen (onlara,) “Size mutla-
ka ondan (biraz) bahsedeceğim,” 
de.  
                                                           
1 Daha önce de işaret edildiği gibi erkek çocuktan murat, kişiye bahşedilmiş güç ve yetenektir. 
Anne ve babadan murat, bu güç ve yeteneklere sahip olan insanlardır. Her insana Yüce Allah’a 
(c.c.) ermek için bazı güç ve yetenekler ihsan edilmiştir. Ancak başıboş bırakıldıkları takdirde, 
bunlar insanı kâfirliğe götürür ve helâk olmalarına da sebep olur. 
2 Duvardan murat, Yahudiler ile Hıristiyanlar’ın ileri gelenleridir. “Baba” kelimesinden, Hz. 
İbrahim (a.s.) murat edilmiştir. “Hazine” kelimesi, “Kitab-ı Mukaddes”in içindeki vahiye dayalı 
kelâmdır. Hz. Resûlüllah (s.a.v.) vasıtasıyla, bu İlâhi kelâmın özü korunmuştur. 
3 “Zü’l-Karneyn” iki boynuzlu demek olup, Med (Medya) – Fars (Pers) İmparatorluğu hükümda-
rının lakabıdır. O, Horus’un lakabıdır. Danyal peygamber, rüyasında iki boynuzlu bir koç gör-
müştü. Melek de kendisine, “Gördüğün iki boynuzu olan koç Medya – Fars krallarıdır.” diye 
seslenmişti. (Bkz. Kitab-ı Mukaddes, Daniel, 8:20) Asıl adı “Sirus”tur. “Zü’l-Karneyn” yani 
“Sirus” çok olağan üstü manevi güçlere sahip ve tevhide inanan bir kimseydi. “Karn” kelimesinin 
başka bir anlamı da “yüzyıl” ya da genel olarak “çağ”dır. Buna göre Zü’l-Karneyn’den, Hz. Mu-
hammed Resûlüllah (s.a.v.) kastedilmiştir. O, bir taraftan Hz. Musa’nın (a.s.) ümmetinin sonunu 
ve İslâm’ın başlangıcını görmüştür. Diğer taraftan, ümmetinin ıslahı için gelen Hz. Mesih ve 
Mehdi’nin zamanı da, yine kendisine isnat edilir. Böylece onun Zü’l-Karneyn olduğu gerçeği 
ortaya çıkmış olur. 
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85. Şüphesiz Biz, ona yeryüzünde 
hükümranlık ihsan ettik. Kendisine, 
her şeyi (elde etmenin) yolunu (da) 
bağışladık.  

86. Bunun üzerine o, bir yolu takip 
etti.  
87. Nihayet güneşin battığı yere 
ulaşınca, onu pis kokulu, balçık bir 
pınarda batar buldu.1 Onun yakı-
nında (da) bir kavime rastladı. Biz 
dedik ki: “Ey Zü’l-Karneyn! İster 
onlara azap ver, istersen (de) kendi-
lerine karşı iyi bir davranışı benim-
se.2” 

 
88. O dedi ki: “Kim zulmederse, 
biz onu mutlaka cezalandıracağız. 
Sonra o, Rabbine döndürülecek. O 
(da) kendisini, şiddetli bir cezaya 
çarptıracak.”  

89. “Ancak kim iman edip, (yerli 
yerinde) iyi işler yaparsa, kendisine 
çok iyi bir karşılık verilecek. Biz 
(de) elbette ona, emrimizden kolay 
olanını söyleyeceğiz.” 

 

90. Sonra o, (yine) bir yolu takip 
etti.  

91. Nihayet güneşin doğduğu yere3 
ulaşınca onu, kendileriyle o (güne-
şin) arasında engel koymadığımız 
bir kavmin üzerine doğar buldu.4 

 
92. İşte (bu hadise, aynen) böyle 
oldu. Bizim (bilgimiz,) onunla ilgili 
(tüm olayları) kapsamaktadır. 

 

                                                           
1 Karadeniz demektir. 
2 Orada yaşayan kavimler Zü’l-Karneyn’e saldırdığı için, o da onlara karşı saldırıya geçip, kendi-
lerini yenilgiye uğrattı. 
3 Zü’l-Karneyn’in fethettiği Belucistan ve Afganistan murattır. 
4 Orası son derece kurak topraklardır. 
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93. Sonra o, (yine) bir yolu takip 
etti.  

94. Nihayet iki dağın arasına ula-
şınca, onların berisinde, söz anla-
ması güç olan bir kavim buldu. 

 

95. Onlar dediler ki: “Ey Zü’l-
Karneyn! Şüphesiz Yecüc ile 
Mecüc bu memlekette fesat çıka-
ranlardır.1 Bizimle onlar arasında 
bir engel inşa etmen için, vergi 
verelim mi?” 

 

96. O (da) dedi ki: “Rabbimin bana 
ihsan ettiği güç, (düşmanın elinde 
bulunan araç ve gereçten) daha 
iyidir. Onun için, ancak gücünüzle 
bana yardım edin. Ben (de) sizlerle 
onlar arasına, büyük bir set yapa-
yım.” 

 

97. “Bana demir parçaları getirin!” 
dedi. Her iki tepenin arasını (doldu-
rarak) aynı seviyeye getirince, 
“(Şimdi ateşi) körükleyin,” dedi. 
Onu tamamen ateş haline getirince, 
“Bana erimiş bakır getirin ki üzeri-
ne dökeyim,” dedi. 

 

98. (Duvar tamamlanınca, Ye’cûc 
ile Me’cûc) onu ne aşabildiler, ne 
(de) onda bir delik açabildiler.2 

 
                                                           
1 Yecüc ve Mecüc ile Rusya ve Batılı güçler kastedilmiştir. Kitab-ı Mukaddes, Hezekiel, Bab 
39’da kendilerinden “Gog” ve “Magog” olarak bahsedilmiştir. 
2 Zü’l-Karneyn’in yaptırdığı büyük set, Hazar Denizi ile Kafkas Dağları arasında bulunuyordu. 
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99. (Bunun üzerine Zü’l-Karneyn) 
dedi ki: “Bu iş ancak Rabbimin 
lütfuyla oldu. Rabbimin vaadi ge-
lince, bunu paramparça edecektir. 
(Şüphesiz) Rabbimin vaadi doğru-
dur.” 

 

100. (Bu vaadin gerçekleşme za-
manı gelince) Biz, onları büyük bir 
coşkuyla birbirlerine saldırır halde 
bırakırız. Borazan çalınacak ve o 
zaman Biz, onların hepsini topla-
yacağız.  

101. O gün kâfirleri, Cehennem ile 
yüz yüze getireceğiz. 

 

102. Gözleri, zikrim (olan Kur’an-ı 
Kerim’i göremedikleri bir gaflet) 
perdesindeydi. Onlar, onu dinle-
mekten (bile) acizdiler.  

B.12  

103. Kâfirliği (huy edinmiş) olan-
lar, Beni bırakıp kullarımı dost 
edineceklerini mi sanıyorlar? Biz, 
Cehennem’i kâfirlere bir ağırlama 
olarak hazırladık. 

 

104. Sen (onlara) de ki: “Amel 
bakımından en zararlı çıkanları size 
anlatalım mı?” 

 

105. “Bunlar, tüm emekleri dünya 
hayatı uğruna boşa giden, (buna 
rağmen) çok iyi işler yaptıklarını 
sananlardır.” 
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106. Rablerinin ayetlerini ve O’na 
kavuşmayı inkâr edenler, işte bun-
lardır. Onun için, (yaptıkları bütün) 
işler boşa giderek (bu dünyada kal-
dı.) Kıyamet günü onlara, hiç önem 
vermeyeceğiz.  

107. Kâfirliği (huy) edindiklerin-
den, ayetlerimi ve peygamberlerimi 
(de) alaya aldıklarından ötürü, ken-
dilerine verilecek karşılık, işte bu 
Cehennem’dir. 

 

108. Şüphesiz inanıp, (yerli yerin-
de) iyi işler yapanlar için, Firdevs 
(denilen) Cennetler, bir ağırlama 
olacaktır.  

109. Onlar, hep orada kalacaklar. 
Oradan hiç ayrılmak istemeyecek-
ler. 

 

110. De ki: “Eğer deniz, Rabbimin 
kelimelerini (yazmak için) mürek-
kep olsa, ona benzer (başka bir 
denizi daha) yardım için getirsek, 
Rabbimin kelimeleri tükenmeden, 
(her) deniz mutlaka tükenecektir.”  

111. De ki: “Ben, ancak sizin gibi 
bir beşerim. Bana, İlâhınız tek bir 
İlâh’tır, diye vahyedilir. Onun için, 
kim Rabbi ile karşılaşmayı diliyor-
sa, o salih amellerde bulunsun ve 
Rabbine ibadette (de) kimseyi ortak 
koşmasın.” 
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Sûre: 19 

MERYEM SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 16  

Bu sûre Habeşistan’a hicretinden önce, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) pey-
gamberliğini ilan etmesinin ertesindeki dördüncü veya beşinci senede, Mek-
ke’de nazil olmuştur. Besmele ile birlikte doksan dokuz ayettir. 

Bu sûrede, Hz. İsa’nın (a.s.) bir babası olmadan, tek başına annesi tara-
fından dünyaya getirilmesinden bahsedilmiştir. Böyle bir doğumun mucize ol-
duğu zikredilmiştir. O günün insanları, bu durumu anlayıp değerlendirebilmek-
ten çok uzaktılar. Bu konu ile ilgili çağımızın Hıristiyan araştırmacıların kesin 
olarak ispat ettiklerine göre, bakire bir kızın bir erkek ile münasebet yaşamadan 
bir çocuk dünyaya getirmesi mümkündür. Önceleri böyle bir durumda, sadece 
bir kız çocuğun doğabileceği düşünülmekteyken, son araştırmalar sonucunda, 
bir erkek çocuğun da aynı şekilde dünyaya gelebileceği ispat edilmiştir. 

Burada olağandışı başka bir doğumdan da söz edilmiştir. Bu, ana ve ba-
banın çok ileri yaşlara ulaştıkları ve hatta kadının bir çocuk doğurabilmesinin 
artık mümkün olmadığı bir durumda gerçekleşmiştir. Böylesine ileri yaşlarda 
bir çocuk sahibi olunması, ancak bir mucize sonucu gerçekleşebilir. Hz. Zekeri-
ya’nın (a.s.) karşılaştığı, işte böylesine olağanüstü bir durumdur. O, bir evlat 
sahibi olmayı temenni ediyordu, ama çok yaşlıydı. Başındaki saçlar bile bem-
beyaz olmuştu. Karısı ise yalnızca yaşlı olmakla kalmayıp, bir çocuk sahibi 
olması mümkün olmayan bir duruma erişmişti. Bütün bunlara rağmen, kendile-
rine bir evlat olarak Hz. Yahya (a.s.) bahşedildi. Bu olağanüstü doğumun bir 
örneğidir. Hz. Zekeriya (a.s.), böyle bir oğul sahibi olmayı, Hz. İsa (a.s.) ile 
babasız doğum mucizesini gösterecek olan Hz. Meryem’i (a.s.) görerek temenni 
etmişti. 

Sûrede daha sonra, Hz. Meryem’in (a.s.) Filistin’den ayrılarak onun do-
ğusunda bir yere yolculuk ettiği, detaylı olarak anlatılmıştır. Orada o, gecesini 
ve gündüzünü Yüce Allah’ı (c.c.) zikrederek geçirdi. Yine orada, kendisine bir 
insan şeklinde görünen melek vasıtasıyla da bir oğlun müjdesini aldı. 

Doğumdan sonra Hz. Meryem (a.s.), oğlu Hz. İsa (a.s.) ile birlikte Filis-
tin’e döndüğünde, Yahudiler ona şiddetle karşı çıktılar. Hâşâ, onun yasak bir 
çocuk olduğunu ileri sürdüler. Yüce Allah (c.c.) Hz. Meryem’e (a.s.), “Sen hiç 
konuşma! Bu çocuk, bizzat bu suçlamalara cevap verecek,” diye buyurdu. Hz. 
İsa (a.s.) ise Yahudi ulemalara, kendisine yakıştırılan bir zina çocuğu benzetme-
sinden hiç beklenilmeyecek marifet dolu sözler söyledi. Bu sözler arasında, 
onun gelecekte peygamberliğe ulaşacağı haberi de bulunuyordu. Bundan başka 
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Yüce Allah’ın (c.c.) kendisini Yahudiler’in entrikalarından koruyacağı ve onla-
rın kendisini öldürmeye asla muvaffak olamayacakları haberi de mevcuttu. Hz. 
İsa’nın (a.s.) verdiği haber şöyleydi: 

(19:34) “ ” 
Yani, doğduğum gün üzerimde selâmet vardı. Öleceğim gün ve diriltilerek kal-
dırılacağım gün de üzerimde selâmet olacaktır. Buna benzer bir ayet, Hz. Yahya 
(a.s.) hakkında da mevcuttur. Ayet-i kerime şöyledir: 

(19:16) “ ” 
Yani, Hz. Yahya (a.s.) doğduğu gün üzerinde selâmet vardı. Öleceği gün ve 
diriltilerek kaldırılacağı gün de, üzerinde selâmet olacak. Bundan, Hz. Yah-
ya’nın (a.s.) öldürülmediği delili de ortaya çıkmaktadır. 

Daha sonra Hz. İbrahim (a.s.) ve onun evladından söz edilmiştir. Kendi-
sine çok yaşlıyken, olağanüstü bir şekilde Hz. İsmail (a.s.) evlat olarak bahşe-
dilmiştir. Böylece Hz. İshak (a.s.) ve onun neslinden de Hz. Yakup (a.s.) doğ-
muştur. 

Bu sûrede diğer peygamberlerden de bahsedilmiştir. Manevi velâdetin 
de (doğum) değişik şekillerinden bilgi verilmiştir. Ayrıca Hz. İsa’nın (a.s.), Hz. 
İdris (a.s.) gibi derecesinin yükseltildiği de dile getirilmiştir. Bütün bunlar Yüce 
Allah’ın (c.c.) seçkin ve salih kullarıydılar. Ancak nesilleri takvalarını koruya-
madılar, namazlarını da zayi ettiler ve nefsani arzularına tabi oldular. Onlar, 
kendi sapıklıklarının cezasını mutlaka çekecekler, diye uyarılmışlardır. 

Bu sûrede Yüce Allah’ın (c.c.) “Rahman” oluşundan sıkça bahsedilmiş-
tir. “Rahman” kelimesinin anlamı, sonsuz rahmet eden ve kendisinden istenme-
diği halde bahşedendir. Bu sûrede yer alan tüm konular, bu sıfata uygundur. 

Sûrenin sonunda, Rahman olan Allah’a (c.c.) oğul isnat etmenin çok 
büyük günah olduğu beyan edilmiştir. Bunun sonucu, yer ile göğün yırtılabile-
ceği de ileri sürülmüştür. Bundan murat, insanların çok korkunç savaşlara sü-
rükleneceğidir. Bu savaşlar sonucu gök adeta yırtılmış gibi korkunç bir durum-
da olacaktır. 

Buna mukabil sûrenin son ayetlerinde, salih amellerde bulunan takva 
sahibi kimselerden bahsedilmiştir. Rahman olan Allah (c.c.), onların kalplerine 
daha önce zikri geçmiş olan kin ve düşmanlık yerine, birbirlerine karşı sevgi 
verecektir, diye buyrulmuştur.  
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Meryem Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Ey bilge ve doğru sözlü Allah! 
Sen kâfisin, hidayet verensin.1  

3-4. O, Rabbini alçak sesle ça-
ğırdığında, (bu) Rabbinin, kulu 
Zekeriya’ya  (gösterdiği) rahmetin 
zikridir. 

 

5. (Zekeriya) dedi ki: “Yarabbi! 
Şüphesiz (bütün) kemiklerim zayıf-
lamıştır. Başım da ihtiyarlıktan par-
lamıştır. Ey Rabbim! Sana dua et-
mem neticesinde hiçbir zaman bed-
baht olmadım.”  

6. “Şüphesiz ben, (ölümümden) 
sonra akrabalarımın (davranışların-
dan) korkarım. Karım (da) kısırdır. 
Bana Katından bir vâris, (yani oğul) 
ihsan et.” 

 

7. “O, bana (da) vâris olsun, Yakub 
soyuna (da) vâris olsun. Yarabbi 
onu, kendisinden razı olduğun birisi 
kıl.”  

                                                           
1 “Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd” mukattaât harfleri olup, Yüce Allah'ın (c.c.) bazı sıfatlarına işaret 
eder; “Kâf” harfi “Kâfi”, “Hâ” harfi “Hadi”(hidayet veren,) “Yâ” harfi de ünlem için olup, 
“Ayn” harfi “Âlim yahut Alîm” ve “Sâd” harfi “Sâdık”(doğru sözlü) demektir. Feth'ül-
Beyân'da bildirildiğine göre bu manalar Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) halasının kızı olan Hz. 
Ümmü Hânî (r.a.) tarafından rivayet edilmiştir. (Bkz. dipnot 2:2) 
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8. (Bunun üzerine Yüce Allah ona 
dedi ki:) “Ey Zekeriya! Şüphesiz 
Biz sana, adı Yahya olacak bir oğlu 
müjdeliyoruz. Biz daha önce kim-
seyi ona adaş kılmadık.” 

 

9. O dedi ki: “Yarabbi! Karım kı-
sırken, ben (de) yaşlılığın ileri saf-
hasına erişmişken, nasıl bir oğlum 
olacak?” 

 

10. (Vahiy getiren melek,) dedi ki: 
“Evet, (gerçek aynen) böyle (dedi-
ğin gibidir. Ancak) Rabbin, “Bu 
Benim için kolaydır. Şüphesiz ön-
ceden hiçbir şey değilken, seni (de) 
yarattım,” dedi. 

 

11. (Zekeriya,) “Yarabbi! Bana bir 
alâmet buyur,” dedi. (Yüce Allah,) 
“Senin alâmetin, aralıksız üç gece 
hiç kimseyle konuşmamandır,” 
dedi. 

 

12. Bundan sonra (Zekeriya) mih-
raptan çıkıp, kavminin yanına geldi 
ve onlara, sabah akşam (Allah’ı) 
tespih etmeye devam edin, diye 
işaret etti. 

 

13. “Ey Yahya! (İlâhi) Kitab’ı sım-
sıkı tut,” (diye buyurduk.) Biz, ona 
daha çocukken hikmet ihsan ettik. 

 

14. (Ona,) Katımızdan kalp yumu-
şaklığı ve temizlik (de) bağışladık. 
O, takvayı benimseyen bir kimsey-
di. 

 

15. Ana ve babasına karşı iyi dav-
ranan biriydi. Zalim ve asi bir kim-
se (de) değildi. 
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16. Doğduğu gün üzerinde selâmet 
vardı. Öleceği gün ve diriltilerek 
kaldırılacağı gün (de, üzerinde se-
lâmet olacak.)  

B.2  
17. (Bu) Kitap’taki Meryem ile 
(ilgili olayları, insanlara) anlat. 
Hani o, akrabalarından ayrılıp do-
ğuda bir yere gitmişti.  

18. Sonra, kendisiyle onlar arasına 
bir perde çekmişti. O zaman Biz 
ona, vahiy getiren meleğimiz (Ceb-
rail’i) gönderdik. O (da,) karşısına 
mükemmel bir insan şeklinde belir-
di.  

19. (Meryem ona, “Eğer) takvayı 
benimsemiş birisiysen, şüphesiz 
senden Rahman (olan Allah’a) sığı-
nırım,” dedi.  

20. (Bunun üzerine melek ona,) 
“Ben ancak, (vahye göre gençlik 
çağına ulaşacak) tertemiz bir oğlun 
(müjdesini) sana vermek üzere, 
Rabbinin gönderdiği bir elçiyim,” 
dedi. 

 

21. (Meryem) dedi ki: “Hiçbir er-
kek bana (şimdiye kadar) dokun-
mamışken ve namussuz biri (de) 
değilken, çocuğum nasıl olacak?”  

22. (Melek) dedi ki: “Evet, gerçek 
(aynen) böyle (dediğin gibidir. An-
cak) Rabbin, “Bu Benim için ko-
laydır,” diyor. Onu insanlara bir 
mucize, Katımızdan (da) bir rahmet 
(olarak yaratacağız.) Bu takdiri-
mizde (zaten) karara bağlanmıştır.  

23. Meryem ona hamile kaldı ve 
(karnındaki bebek ile) birlikte uzak 
bir yere çekildi. 
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24. Doğum sancısı, onu bir hurma 
ağacının gövdesine götürdü. O dedi 
ki: “Keşke bundan önce ölseydim 
ve unutulmuş olsaydım.” 

 

25. (Melek,) aşağı tarafından şöyle 
seslendi: “Hiç kaygılanma! Rabbin 
(bulunduğun yerden) daha aşağıda 
bir pınar akıtmıştır.1”  

26. “(Yanındaki) hurma ağacının 
gövdesini kendine doğru (çekip) 
salla, sana taptaze olgun hurmalar 
dökecektir.”  

27. “Onu ye, (pınardan da su) iç ve 
gözünü serinlet.2 Sonra eğer birini 
görürsen, ben Rahman (olan Al-
lah’a) oruç adadım, onun için bu-
gün hiç bir insanla konuşmayaca-
ğım, de.” 

 

28. Onu (taşıta) bindirerek kavmine 
getirdi. Onlar dediler ki: “Ey Mer-
yem! Çok kötü bir iş yaptın.”   

 

29. “Ey Harun’un kız kardeşi.3 Ba-
ban kötü bir adam değildi. Annen 
de kötü yola düşmüş bir kadın de-
ğildi.”  

                                                           
1 Kitab-ı Mukaddes’in bildirdiğine göre, sonradan kocası olan kişi, Hz. Meryem’i (a.s.) bir dağın 
tepesinde bulunan Beytüllahim’e götürdü. Hz. Meryem’in (a.s.) çocuğunu doğurduğu yerin alt 
tarafında bir pınar bulunuyordu. Bir melek kendisine o yönden seslenmişti. 
2 Bu Arapça deyimin “anlamı gözün aydın olsun” demektir. 
3 Müslüman olmayanlar, Hz Meryem’in (a.s.) Hz. Harun’un (a.s.) kardeşi olmadığını söyleyerek, 
bu ayete itirazda bulunurlar. Çünkü Hz. Harun (a.s.), Hz. Musa (a.s.) zamanında yaşamış bir 
peygamberdi derler. Doğrusu, burada adı geçen Harun, Hz. Musa’nın (a.s.) kardeşi olan Hz. 
Harun (a.s.) değildir. Genelde insanlar çocuklarına kavimlerinin ileri gelenlerinin adını verirler. 
Hz. Meryem’in (a.s.) kardeşinin adı da, muhtemelen bu sebepten dolayı Harun olarak konulmuş-
tu. (Bkz. Feth-ül-Beyan, c:6, s:16) 
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30. Bunun üzerine (Meryem çocu-
ğa) işaret etti. Onlar, “Daha (düne 
kadar) beşikte olan çocukla nasıl 
konuşalım?” dediler.1  

31. O, dedi ki: “Ben Allah’ın kulu-
yum. O bana Kitap ihsan etti ve 
beni peygamber yaptı.” 

 

32. “Nerede olursam olayım, beni 
bereketli biri kıldı. Yaşadığım süre-
ce bana namazı ve zekâtı sıkı sıkıya 
öğütledi.” 

 

33. “Beni, anneme iyi davranan bir 
kimse kıldı, zalim ve taş kalpli kıl-
madı.” 

 

34. “Doğduğum gün üzerimde selâ-
met vardı. Öleceğim gün ve dirilti-
lerek kaldırılacağım gün (de, üze-
rimde selâmet olacaktır.)”  

35. (Gerçek) Meryem oğlu İsa, 
(işte) budur. Şüpheye düştükleri 
hak söz (de,) işte budur. 

 

36. Allah’ın evlat edinmesi, yüce 
şanına uymaz. O, paktır. Bir şeyin 
olmasına karar verdiğinde ona an-
cak, “Ol!” der. O (da) olmaya baş-
lar (ve kesinlikle olur.) 

 

                                                           
1 Hz. İsa’nın (a.s.) beşikte konuşması ile ilgili olarak bkz. dipnot 3:47.  
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37. Şüphesiz Allah, benim de Rab-
bimdir, sizin de Rabbinizdir. Onun 
için, ancak O’na ibadet edin. Doğru 
yol, işte budur.  

38. Ancak çeşitli hizipler kendi 
aralarında görüş ayrılığına düştüler. 
Onun için büyük bir günde hazır 
bulunmayı inkâr edenler, azaba 
uğrayacaklar. 

 

39. Huzurumuzda hazır bulunacak-
ları gün, işitme ve görme duyuları 
çok artmış olacak. Ancak bugün 
(bu) zalimler, apaçık bir sapıklık 
içindedirler. 

 

40. (Her şey) hakkında karar verile-
cek olan keder gününden kendileri-
ni korkut. Oysa onlar, (şimdi) gaflet 
içinde olup hiç inanmazlar. 

 

41. Şüphesiz Biz, (bütün) yeryüzü-
nün ve üzerinde bulunan her şeyin 
vârisi olacağız. Onlar, ancak Bize 
döndürülecekler.  

B.3  

42. (Bu) Kitap’ta (var olan,) İbra-
him ile (ilgili olayları insanlara) an-
lat. Şüphesiz o, dosdoğru bir pey-
gamberdi.  

43. Hani (o,) babasına demişti ki: 
“Babacığım. Hiç duymayan, gör-
meyen ve sana hiç bir fayda sağla-
mayana, niye ibadet ediyorsun?”  
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44. “Babacığım. Şüphesiz Bana 
ihsan edilen (özel) bir ilim, sana 
verilmemiştir. Onun için bana tabi 
ol. Sana doğru yolu göstereceğim.”  

45. “Babacığım, şeytana ibadet et-
me. Şüphesiz şeytan, Rahman (olan 
Allah’a) karşı itaatsizdir.” 

 

46. “Babacığım, şüphesiz Rahman 
(olan Allah) tarafından sana bir 
azabın (gelip) çatmasından (ve so-
nuçta) şeytanın arkadaşı olmandan 
korkarım.” 

 

47. O dedi ki: “Ey İbrahim. Tanrıla-
rımdan yüz mü çeviriyorsun? Bun-
dan vazgeçmezsen, seni mutlaka 
taşlayarak (öldürürüm.) Uzun bir 
süre beni yalnız bırak.” 

 

48. (Bunun üzerine İbrahim) dedi 
ki: “Üzerine selam (olsun.) Ben 
mutlaka Rabbimden, senin için 
mağfiret dileyeceğim. Şüphesiz o, 
bana karşı son derece lütufkârdır.” 

 

49. “Ben sizi (de,) Allah’tan başka 
bütün çağırdıklarınızı (da) bırakıp 
gideceğim. Yalnız Rabbime dua 
edeceğim. Şüphesiz Rabbime dua 
etmekten (hiç) bedbaht olmayaca-
ğım.” 

 

50. O, onlardan (da) taptıklarından 
(da) ayrılınca, Biz kendisine İshâk 
ve (ardından) Yakub’u ihsan ettik. 
Hepsini (de) peygamber kıldık. 
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51. Rahmetimizden (de) kendilerine 
(büyük bir pay) bağışladık. Onlar 
için ebediyen kalacak, (çok yüce 
ve) hayırlı bir zikir hazırladık.  

B.4  

52. (Bu) Kitap’ta (var olan) Musa 
ile (ilgili olayları da insanlara) an-
lat. Şüphesiz o, seçilmiş biriydi ve 
bir resûl ve nebi idi.  

53. Biz (ona,) Tûr’un sağ tarafından 
seslendik ve (sırlarımızı gizlice) 
fısıldayarak, onu kendimize yakın-
laştırdık.  

54. Biz ona rahmetimizden, kardeşi 
Harun’u peygamber (yapıp) bağış-
ladık. 

 

55. (Bu) Kitap’ta (var olan) İsmail 
ile (ilgili olayları da insanlara) an-
lat. Şüphesiz o, verdiği söze bağlıy-
dı. O, bir resûl ve nebi idi.  

56. Ailesine namaz (ile) zekâtı sıkı-
ca telkin ederdi. Rabbinin nezdinde 
beğenilen biriydi. 

 

57. (Bu) Kitap’ta (var olan,) İdris 
ile (ilgili olayları da insanlara) an-
lat. Şüphesiz o, dosdoğru bir pey-
gamberdi.  

58. Onu, pek yüce bir makama yük-
selttik.  
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59. Peygamberler arasından (ve) 
Âdem’in neslinden Allah’ın nimet 
verdikleri, işte bunlardır. Bizim 
Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıkla-
rımızdan, İbrahim ve İsrâil’in nes-
linden, hidayet verdiklerimizden ve 
seçtiklerimizden kimseler (de bun-
lardır.) Onlar, Rahman’ın ayetleri 
kendilerine okunduğunda, secde 
ederek ve ağlayarak yere kapanır-
lardı.  

Secde Ayeti 
1 

 

60.  Kendilerinden sonra, namazı 
yitiren (ve) nefsani arzularının pe-
şine düşen bir nesil onların yerini 
aldı. Onun için onlar, mutlaka (bu) 
sapıklığın (neticesini) görecekler. 

 

61. Ancak tevbe edip inanan ve  
(yerli yerinde) iyi işler yapanlar, 
(bundan) müstesnadırlar. Cennet’e 
girecek olanlar, işte onlardır. Onla-
ra asla zulmedilmeyecektir. 

 

62. Bunlar, Rahman’ın kullarına 
gıyaben vadettiği ebedi Cennet-
ler’dir. Şüphesiz, onun vaadi, mut-
laka yerine gelir.  

63. Onlar selâmet sözleri dışında, 
(bu Cennetler’de) hiç boş söz işit-
meyecekler. Orada kendileri için 
rızıkları, sabah akşam hazır olacak.  

64. İşte kullarımızdan takvayı be-
nimseyenleri vâris kılacağımız 
Cennet budur. 

 

                                                           
1 Bkz: dipnot 7:207 



Cüz: 16 
 

MERYEM SÛRESİ Sûre: 19      

536 
 

65. (Melekler onlara derler ki:) 
“Biz Rabbinin emri dışında inme-
yiz. Önümüzde, arkamızda ve (bu 
ikisi) arasında bulunanın hepsi, 
O’nundur. Rabbin unutan değildir.” 

 

66. O, göklerin, yerin ve ikisi ara-
sında bulunanların (da) Rabbidir. 
(Ey Müslüman,) O’na ibadet et ve 
O’na ibadet etmekte devamlılık 
göster. Sen, O’nun bir adaşını tanır 
mısın?  

B.5  

67. İnsan der ki: “Ben ölünce, tek-
rar diriltilerek kaldırılacak mıyım?” 

 

68. İnsan, daha önce (de) hiç bir şey 
değilken, onu yarattığımızı hatırla-
maz mı? 

 

69. Rabbine andolsun ki, Biz mut-
laka onları ve şeytanları bir araya 
toplayacağız. Sonra onların hepsini 
diz çökmüş bir halde Cehennem’in 
etrafında hazır bulunduracağız. 

 

70. Sonra her topluluktan Rahman 
(olan Allah’a) karşı en azgın düş-
manları çekip çıkaracağız. 

 

71. Sonunda Biz, mutlaka kimin 
ona girip yanmaya lâyık olduğunu 
(da) en iyi biliriz. 
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72. Siz (zalimler) arasından her 
biriniz, mutlaka ona gireceksiniz. 
Bu, Rabbin tarafından şüphesiz 
gerçekleşecek kesin bir karardır.1  
73. Sonra takvayı benimseyenleri 
kurtaracağız. Zalimleri (ise,) diz 
çökmüş bir vaziyette orada bıraka-
cağız.  
74. Onlara apaçık ayetlerimiz 
okunduğunda, kâfirlik edenler mü-
minlere, “Bu iki topluluktan hangi-
si, konum ve dostluk bakımından 
daha üstündür,” derler. 

 
75. Biz, onlardan önce nice nesilleri 
yok ettik. Onlar gerek malca, ge-
rekse şan ve gösteriş bakımından, 
(bunlardan) daha üstündüler.  

76. De ki: “Sapıklığa düşmüş olana, 
Rahman (olan Allah) belli bir za-
mana kadar süre tanır. Hatta (böyle 
insanlar,) kendilerine vadolunan 
(dünya ile ilgili azabı) veya (Kıya-
met) saatini göreceklerinde, konum 
olarak kimin daha kötü, kuvvet 
olarak (da) kimin daha zayıf (oldu-
ğunu) anlayacaklar.” 

 
77. Allah, hidayete ermiş olanların, 
hidayetlerini daha (da) arttıracaktır. 
Daimi kalacak iyi işler, Rabbinin 
nezdinde mükâfat bakımından (da,) 
sonuç itibariyle (de) daha hayırlıdır. 

 
                                                           
1 Kur’an-ı Kerim’den anlaşıldığı üzere, hem bu dünyada, hem de ahirette olmak üzere, Cehennem 
iki çeşittir. Yüce Allah (c.c.) müminlerin asla Cehennem’e girmeyeceklerini, hatta onun sesini 
bile duymayacaklarını beyan etmiştir. Nitekim müminler bu dünyadayken çeşitli sıkıntı ve üzün-
tülerle baş başa kalırlar. Ayrıca değişik hastalıklara katlanırlar. Böylece bu dünyadaki Cehen-
nem’den pay almış olurlar. Ancak ahirette müminlerin Cehennem’e girmesi kesinlikle söz konusu 
değildir. 
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78. Ayetlerimizi inkâr edip, “Bana 
muhakkak (çok) mal ve evlat veri-
lecek,” diyenin durumunu hiç dü-
şündün mü?  

79. O, gaipten bilgi mi edindi? 
Yoksa Rahman (olan Allah’tan) bir 
söz mü aldı? 

 

80. Hayır (sandığınız gibi) değil! 
Biz, söylediğini mutlaka yazacağız. 
Onun azabını (da) arttırmaya (de-
vam edeceğiz.)  

81. Sözünü ettiğine (de,) Biz vâris 
olacağız. O, Bize yalnız gelecektir.  

82. Onlar, kendilerine saygınlık 
kazandıracaklarını ümit ederek, Al-
lah’tan başka (birçok) ilâh edindi-
ler.  

83. Hayır (sandıkları gibi) değil! 
Onlar kulluklarını inkâr edip, ken-
dilerine karşı çıkacaklar. 

 

B.6  

84. Kâfirleri (durmadan) kışkırtsın-
lar diye, onlara şeytanlar saldığımı-
zı görmez misin? 

 

85. Onun için sen, onlara (karşı) 
acele etme. Biz, onların (yok olma) 
gününe kadarki hesabını tutmakta-
yız. 
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86-88. Bizim takvayı benimsemiş 
olanları, Rahman (olan Allah’ın) 
huzuruna (onurlu) misafirler olarak 
toplayıp ulaştıracağımız, suçluları 
ise sürerek Cehennem’e götürece-
ğimiz gün, Rahman (olan Al-
lah’tan) söz almış olandan başka 
kimse, şefaat (yetkisine) sahip ola-
mayacaktır. 

 

89. Onlar, “Rahman olan (Allah) 
bir evlat edindi,” derler.  

90. (Sen onlara), “Çok iğrenç bir 
söz söylüyorsunuz,” (de.)  

91-92. Onların Rahman (olan Al-
lah’ın) oğlu (olduğunu) iddia etme-
leri sebebiyle, neredeyse gökler 
parçalanacak, yer yarılacak ve dağ-
lar (da sarsılarak) çökecektir. 

 

93. Rahman (olan Allah’ın) oğul 
edinmesi, O’nun (yüce) şanına uy-
gun değildir. 

 

94. Göklerde ve yerde bulunanların 
her biri, Rahman (olan Allah’ın) 
huzuruna kul olarak gelecektir. 

 

95. (Yüce Allah,) onların hepsini 
kuşatmıştır ve kendilerini tam ola-
rak saymıştır. 

 

96. Kıyamet günü, onlardan her biri 
O’nun huzuruna tek başına gelecek-
tir. 

 



Cüz: 16 
 

MERYEM SÛRESİ Sûre: 19      

540 
 

97. Şüphesiz iman edip, salih amel-
de bulunanlar için, Rahman olan 
(Allah) bir sevgi yaratacaktır. 

 

98. Takvayı benimseyenlere müjde 
veresin ve kavgacı bir kavmi onun-
la uyarasın diye, Biz bu (Kur’an’ı) 
senin dilinle kolaylaştırarak (in-
dirdik.) 

 

99. Onlardan önce nice nesilleri 
helâk ettik. Onlardan herhangi biri-
ni hissediyor veya onların bir fısıltı-
sını işitiyor musun? 
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Sûre: 20 

TÂHÂ SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 16  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yüz otuz 
altı ayettir. 

Bu sûrenin başlangıcında yer alan “Tâ Hâ” mukataât harfleri, 
“Taayyibûn ve Hadiyyûn” demek olup, anlamı ise “Ey pak Resûl ve Hadi-yi 
Kâmil”dir. Bu mukataât harfleri, başka hiçbir sûrenin başlangıcında yer alma-
maktadır. 

Daha önce Meryem sûresinde bazı korkunç savaşlardan haberler veril-
mişti. Bu da şüphesiz, Hz. Resûlüllah (s.a.v.) için çok üzücü bir durumdu. Bu 
sebeple Yüce Allah (c.c.) Habibi’ne (s.a.v.) teselli vererek, hiç üzüntüye kapıl-
maması gerektiğini buyurmuştur. Bu yer ile göğü yaratıp, arşta karar kılan 
Rahman tarafından indirilen kelâmdır denmiştir. 

Bütün risaletler, Yüce Allah’ın (c.c.) Rahman oluşu neticesinde bahşe-
dilir. Geçen sûrede olduğu gibi, Tâhâ sûresinde de Yüce Allah’ın (c.c.) “Rah-
man” oluşu beyan edilmektedir. Burada bir kez daha Hz. Musa’dan (a.s.) bah-
sedilmiştir. Yüce Allah’ın (c.c.) “Rahman” oluşu neticesinde, Hz. Musa’ya 
(a.s.) peygamberlik bahşettiği beyan edilmiştir. Ona bahşedilen bütün nimetlerin 
de, Yüce Allah’ın (c.c.) “Rahman” olması sonucu kendisine verildiği ileri sü-
rülmüştür. 

Bu sûrede, sihirbazların secdeye kapandıkları ve Firavun’un da kendile-
rini çok korkunç cezalarla tehdit ettiği anlatılmıştır. Ancak Yüce Allah’ın (c.c.) 
“Rahman” oluşunun mucizelerini görmüş olanlar, bu gibi gözdağı ve tehditler-
den asla korkmazlar. Bu sebeple, tüm korkutmalara rağmen, onların Hz. Mu-
sa’ya (a.s.) olan imanları hiç bozulmadan sapa sağlam kalmıştır. 

Daha sonra kâfirlerin, Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) dağlar hakkında soru 
sorduklarından bahsedilmiştir. Onların, maddi anlamda dağlar hakkında soru 
sormaları asla söz konusu olmamıştır. Aslında müşrikler, dağlar gibi büyük 
güçler hakkında sorarlardı ve bunlar varken, sen nasıl başarıya ulaşırsın derler-
di. Bir tarafta Kisra’nın devletinin, diğer taraftan ise Kayser’in devletinin dağla-
rı bulunuyordu. Ancak Yüce Allah (c.c.) bu sorunun cevabını vermiştir. O, dağ-
lar gibi büyük ve kibirli kavimlerin kibirleri yıkılmadıkça ve onlar, içinde çukur 
ve tepeler bulunmayan bir çölün kumuna benzemedikçe, asla inanmazlar diye 
buyurmuştur. Ancak bu koşullar gerçekleşince, onlar talimatında hiçbir eğrilik 
bulunmayan Peygamber’e (s.a.v.) tabi olacaklar, diye de bildirilmiştir. 
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Yüz dokuzuncu ayet-i kerimede, “Rahman” sıfatı tekrar edilmiştir. He-
men sonraki ayette ise, aynı sıfatın bir özelliğinden bahsedilmiştir. O yüce şan 
sebebiyle tüm sesler kısılacak ve var olan konuşmalar bile çok kısık sesli ola-
cak, denmiştir. 

Bundan sonra, tekrar Hz. Âdem’den (a.s.) bahsedilmiştir. Onun doğuşu 
da Yüce Allah’ın (c.c.) “Rahman” oluşunun tecellisine uygundu. Kendisine 
verilen şeriatın dört temel unsuru ilk kez beyan edilmiş ve kimse aç, çıplak, 
susuz kalmayacak ve güneşte de yanmayacak, diye güvence verilmiştir. 

Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) bir kez daha sebat göstermesi gerektiği, ona 
telkin edilmiştir. Düşmanın verdiği eziyetlere karşı sabret ve güneşin doğuşun-
dan önce ve güneşin batışından önce, gecenin değişik saatlerinde de, günün 
kenarlarında da Yüce Rabbinin (c.c.) hamdıyla birlikte, O’nu tespih et diye ken-
disine buyrulmuştur. Bu ayet-i kerime ile gündüz ve gecenin tüm namazlarından 
bahsedilmiştir. 

Bu sûrenin sonunda ise şöyle buyrulmuştur: De ki: “Herkes kendi akı-
betini beklemektedir. Siz de akıbetinizi bekleyin. Kimin doğru yolda olduğunu, 
kimin hidayete erdiğini, mutlaka öğrenirsiniz.”  
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Tâhâ Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Ey pak Resûl ve Hadi-yi Kâmil!1 
 

3. Biz sana bu Kur’an’ı sıkıntıya 
düşesin diye indirmedik.  

4. Bu, ancak (Allah) korkusu olana 
bir nasihattir.  

5. (Bu Kur’an,) yeri ve yüksek gök-
leri Yaratan tarafından indirilmiştir. 

 

6. O, arşta sağlam olarak yerleşen 
Rahman’dır.  

7. Gökler ile yerde, ikisinin arasın-
da ve toprağın derinliklerinde bulu-
nan her şey, O’nundur. 

 

8. Yüksek sesle konuşsan (da bu 
fark etmez. Çünkü) O, mutlaka 
gizliyi (de,) gizlinin gizlisini (de) 
bilir.  

9. O, Allah’tır. O’ndan başka bir 
İlâh yoktur. (Bütün) güzel isimler 
O’nundur. 

 

                                                           
1 “ ” yani “Tâ Hâ” mukattaât harfleri olup, “Tayyibun” ve “Hadiyyun” demektir. Bunların 
anlamı, “Ey pak resûl ve hadi-yi kâmil”dir. “Feth-ül Beyan” tefsirine göre “Tâ Hâ”, değişik Arap 
kabilelerinde kullanılırdı ve anlamı da “Ey Recülün”dü. Bu, “Ey kuvvetleri tam olan er kişi,” 
demektir. Buna göre, bir er kişide bulunması gereken tüm vasıflar Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v) şah-
sında kesinlikle mevcuttu. 
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10. Musa’nın hadisesi sana ulaştı 
mı?  

11. Hani bir ateş gördüğünde ailesi-
ne demişti ki: “Biraz durun. Şüphe-
siz bir ateş gördüm. Umarım ondan 
size bir kor getiririm. Yahut (da) o 
ateşin yanında hidayet bulurum.” 

 

12. Onun yanına varınca (kendisi-
ne,) “Ey Musa!” diye seslenildi.  

13. Şüphesiz Ben senin Rabbinim. 
Ayakkabılarını çıkart. Sen, şüphesiz 
kutsal Tuvâ vadisindesin. 

 

14. Ben seni seçtim. Sana vahiy 
olunanı dinle.  

15. Şüphesiz Ben Allah’ım. Benden 
başka ibadete lâyık olan yoktur. 
Onun için, ancak Bana ibadet et ve 
Benim zikrim için namazı dosdoğru 
kıl.  

16. Kıyamet mutlaka gelecek. Her-
kese yaptıklarının karşılığı verilsin 
diye, Benim onu gizli tutmam uzak 
(bir ihtimal) değildir.1 

 

17. Ona inanmayan ve kendi pis 
heveslerine tabi olan, seni (onun 
şartlarını yerine getirmekten) alı-
koymasın, yoksa helâk olursun.  

                                                           
1 “ ” kelimesi iki zıt anlam taşımaktadır. Birinci anlamı mealde mevcuttur. İkinci anlamı 

ise şöyledir: “ ” yani “Bir şeyi ortaya çıkartmak” ya da 

 yani “Bir şeyin gizliliğini yok etmek ve onu belli etmek.” 
(Bkz: El-Münced) Buna göre bu ayetin diğer meali ise şu şekildedir: “Kıyamet mutlaka gelecek-
tir. Herkese yaptıklarının karşılığı verilsin diye, (Kıyamet) saatini ortaya çıkartmam uzak (bir 
ihtimal) değildir.” 
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18. (Yüce Allah dedi ki:) “Ey Mu-
sa! Bu senin sağ elinde olan nedir?”  
19. O dedi ki: “Bu benim değne-
ğimdir. Ona dayanırım. Onunla 
koyunlarıma (ağaçlardan) yaprak 
düşürürüm ve onda benim için baş-
ka birçok faydalar (da) vardır.”  

20. (Bunun üzerine Yüce Allah,) 
“Ey Musa, bu (değneği yere) at,” 
dedi. 

 

21. (Musa,) onu (yere) attı. O (da) 
hemen hareket eden bir yılan oldu.  
22. (Yüce Allah şöyle) buyurdu: 
“Onu yakala ve korkma. Biz onu 
önceki haline döndüreceğiz.” 

 

23. “Elini koltuk altına sok. O has-
talıksız, bembeyaz çıkacak.1 Bu da 
başka bir mucize (olacaktır.)” 

 
24. “(Bunu) Biz, sana daha büyük 
mucizelerimizden bazılarını gös-
termek için (yapacağız.)” 

 

25. “Firavun’a git. Şüphesiz o haddi 
aşmıştır.”  

B.2  

26. (Bunun üzerine Musa şöyle) 
dedi: “Yarabbi, benim için göğsü-
mü açıver.” 

 

27. “İşimi benim için kolaylaştır. 
 

28-29. “Dilimdeki düğümü (de) 
çözüver ki, sözümü (daha rahat) 
anlasınlar.” 

 
                                                           
1 Yahudiler, Hz. Musa’nın elinin cüzam sonucu beyaz olduğunu söylerler. Allah, bu ayetler ile 
bunu reddediyor ve asılsız bir iddia olduğunu söylüyor. (Bkz. Tevrat, Çıkış, 4:6)  
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30. “Ailemden birini bana yardımcı 
kıl.”  

31. “(Yani) kardeşim Harun’u.” 
 

32. “Onunla arkamı güçlü kıl.” 
 

33-34-35. “Keza onu hizmetime 
ortak kıl ki, ikimiz Seni çok tespih 
edelim ve Seni çok analım.” 

 

36. “Şüphesiz Sen bizi çok iyi gö-
rensin.”  

37. (Yüce Allah şöyle) buyurdu: 
“Ey Musa! Dilediğin sana verilmiş-
tir.” 

 

38. “Biz sana (bundan önce de,) 
muhakkak bir kere daha lütufta 
bulunmuştuk.” 

 

39. “Annene vahiy vasıtasıyla (ge-
rekenin hepsini) indirmiştik.1”  

40. “Yani (Musa’yı) bir sandığa 
koy. Sonra onu nehre bırak. Böyle-
ce nehir bu sandığı emrimizle (kı-
yıya) çıkarsın ki, onu Benim ve 
onun düşmanı olan alsın.” Ben 
Katımdan sana sevgi indirmiştim. 
Böylece sen, gözümün önünde ye-
tiştirildin. 

 

                                                           
1 Bkz. “Vahiy” ile ilgili dipnot 5:112 
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41. “Hani kız kardeşin (sandığın 
yanında yol boyunca) yürürken,  
buna bakacak birini size söyleye-
yim mi, diyordu. Böylece Biz, gözü 
aydın olsun ve kederlenmesin diye, 
seni annene geri verdik. Sen, bir 
adamı öldürmüştün ve Biz seni 
üzüntüden kurtarmıştık. Seni birçok 
imtihanla denemiştik. Sonra (da) 
birkaç yıl Medyen halkı arasında 
kaldın. Böylece ey Musa, sen (pey-
gamberlik için) elverişli (bir yaşa) 
ulaştın.”  

42. “Seni Kendim için seçtim.” 
 

43. “Sen ve kardeşin mucizelerimle 
gidin. Beni anmakta tembellik et-
meyin.” 

 

44. “İkiniz Firavun’a gidin, çünkü o 
haddi aşmıştır.”  

45. “Ona nazik sözle hitap edin. 
Belki nasihat alır veya (Bizden) 
korkar.” 

 

46. İkisi, “Ey Rabbimiz! Onun bize 
karşı taşkınlık göstermesinden veya 
haddi aşmasından korkarız,” dedi-
ler.  

47. (Yüce Allah) şöyle buyurdu: 
“Korkmayın. Şüphesiz Ben sizden 
yanayım. (Dualarınızı) işitir, (du-
rumunuzu da) görürüm.”  
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48. “İkiniz kendisine gidin ve ona 
deyin ki, “Biz Rabbinin peygam-
berleriyiz. İsrâiloğulları’nı bizimle 
beraber gönder. Onlara eziyet etme. 
Biz sana muhakkak Rabbinden 
büyük bir mucize getirdik. Hidayete 
uyana, (Yüce Allah tarafından) 
selam olsun.” 

 

49. “Bize, (Allah’ın ayetlerini) 
yalanlayıp sırt çevirene kesinlikle 
azap (inecek) diye vahiy olundu.” 

 

50. (Firavun,) “Ey Musa! İkinizin 
Rabbi kimdir?” dedi.  

51. (Musa,) “Rabbimiz, her şeye 
yaradılış (vasıflarını) veren, sonra 
(da) ona doğru yol gösterendir,” 
dedi.  

52. (Firavun,) “Öyleyse, önceki 
çağların insanlarının durumu ne 
olacak?” dedi. 

 

53. (Musa,) “Onların bilgisi Rab-
bimin Katında bir kitaptadır. Rab-
bim ne yanılır, ne (de) unutur,” de-
di.  

54. O, sizin için yeryüzünü bir dö-
şek olarak var eden, orada sizin için 
birçok yollar açan ve gökten su 
indirendir. Biz onunla, bitkilerin 
değişik kısımlarından birçok çiftler 
yarattık.  

55. (Kendiniz de) yiyin, hayvanla-
rınızı (da) otlatın. Şüphesiz bunda, 
akıllı insanlar için nice mucizeler 
vardır.  
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B.3  

56. Sizi bu (topraktan) yarattık, 
sonra onun içine döndüreceğiz ve 
tekrar ondan çıkaracağız. 

 
57. Biz (Firavun’a,) her türlü muci-
zelerimizi gösterdik. Ancak o, ya-
lanladı ve (sürekli) inkâr etti. 

 

58. Dedi ki: “Bizi sihrinle vatanı-
mızdan çıkartmaya mı geldin, ey 
Musa!?” 

  

59. “(Öyleyse) biz (de,) senin sihri-
nin aynısını karşına çıkartacağız. 
Onun için bizim ile aranda belli bir 
zaman ve yer tayin et. Biz (de,) sen 
(de) ondan dönmeyelim. Orası 
(ikimiz için de,) fark yaratmayan 
bir yer (olsun.)” 

 

60.(Bunun üzerine Musa,) “Buluş-
ma günümüz, bayram gününüz 
olsun ve kuşluk vaktinde halk bir 
araya getirilsin,” dedi.  

61. Firavun sırtını dönüp gitti ve 
planını tamamlayıp, sonra (Mu-
sa’ya) geri döndü. 

 

62. Musa onlara, “(Ey insanlar!) 
Size yazıklar olsun! Allah’a karşı 
yalan uydurmayın. Yoksa O sizi, 
azapla çiğneyip yok eder. (Allah’a 
karşı) yalan uyduran, muhakkak 
hüsrana uğrar,” dedi. 

 

63. Bunu duyunca (Firavun ve ya-
nındakiler,) kendi meseleleri hak-
kında aralarında tartıştılar ve gizlice 
(birbirlerine) danıştılar.  
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64. Dediler ki: “Şüphesiz bu ikisi, 
ancak birer sihirbazdır. Sihirleriyle 
sizi vatanınızdan çıkartmak ve en 
güzel geleneklerinizi yok etmek 
isterler.” 

 

65. “Onun için planlarınızı tamam-
layın ve sonra saflar halinde gelin. 
Bugün kim galip gelirse, o muhak-
kak muradına erecektir.”  

66. Onlar dediler ki: “Ey Musa! Ya 
sen at, ya (da) biz ilk atan olaca-
ğız.” 

 

67. (Musa) dedi ki: “Sizin atmanız 
daha iyidir.” İşte böylece (attıkları) 
ipler ve değnekler, sihirbazlıkların-
dan dolayı kendisine sanki koşuşur 
gibi göründü. 

 

68. Musa, kalbinde bir korku hisset-
ti.  

69. Biz (kendisine) dedik ki: “Hiç 
korkma. Ancak sen, kesinlikle galip 
çıkacaksın.” 

 

70. “Sağ elindekini yere at. Onların 
bütün yaptıklarını yutacak. Yaptık-
ları bir sihirbazın hilesidir. Sihirbaz 
hangi (yönden) gelirse (gelsin, Al-
lah’a karşı asla) başarıya ulaşa-
maz.”  

71. (Musa değneğini yere atınca, 
Firavun’un topladığı) sihirbazlar 
secdeye düşürüldüler. Onlar, “Biz 
Harun ile Musa’nın Rabbine inan-
dık,” dediler.  



Cüz: 16 
 

TÂHÂ SÛRESİ Sûre: 20      

551 
 

72. (Firavun) dedi ki: “Ben izin 
vermeden önce ona inandınız, (öy-
le) mi? Şüphesiz o, size sihirbazlık 
öğretmiş olan liderinizdir. Onun 
için, bana karşı gelmenizden dolayı, 
ellerinizi ve ayaklarınızı mutlaka 
keseceğim ve sizi hurma (ağaçları-
nın) gövdelerine asacağım. Hangi-
mizin azap vermekte daha şiddetli 
ve daha kalıcı olduğunu anlayacak-
sınız.1” 

 

73. Onlar dediler ki: “(Allah tara-
fından) bize gelen apaçık mucize-
lere ve bizi yaratan (Allah’a,) seni 
asla tercih etmeyiz. Onun için, ne 
yaparsan yap! Sen, ancak bu dünya 
hayatı hakkında hüküm verebilir-
sin.”  

74. “Günahlarımızı ve bizi zorladı-
ğın sihirbazlık (yarışmasını) affet-
sin diye, muhakkak Rabbimize 
inandık. Allah, en iyi ve en kalıcı-
dır.” 

 

75. Şüphesiz Rabbinin huzuruna 
suçlu olarak gelen birisi için, kesin-
likle Cehennem vardır. Orada ne 
ölecektir, ne (de) yaşayacaktır.  

76. Kim, (yerli yerinde) iyi işler 
yapmış bir mümin olarak O’na 
gelirse, işte yalnız böyle olanlar 
için yüksek dereceler vardır.  

                                                           
1 Bkz. Dipnot 7:125 
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77. (Yani,) içinde ırmaklar akan 
ebedi Cennetler. Onlar daima orada 
kalacaklar. Bu da temizliği benim-
seyenlerin mükâfatıdır.  

B.4  

78. Şüphesiz Biz Musa’ya, “Kulla-
rımı geceleyin götür. Onlar için 
denizde kuru bir yol bul. Ne yaka-
lanmaktan korkacaksın, ne de (baş-
ka bir) kaygın olacak,” diye 
vahyettik. 

 

79. Firavun, ordusuyla birlikte on-
ların peşine düştü. Denizden kendi-
lerini kaplayan, onları tamamen 
sardı.  

80. Firavun kavmini saptırdı. Onla-
ra hidayet vermedi.  

81. Ey İsrâiloğulları! Biz, sizi düş-
manınızdan kurtardık. Sonra Tûr’un 
sağ tarafında sizinle karşılıklı ola-
rak sözleştik. Biz, size “Mann” ve 
“Selva” indirdik.1” 

 

82. Size verdiğimiz rızkın temiz 
olanını yiyin. (Onun hakkında) 
haddi aşmayın, yoksa gazabım üze-
rinize iner. Gazabım kimin üzerine 
inerse, o helâk olur. 

 

83. (Ancak) tevbe edip, iman eden 
ve (yerli yerinde) iyi işler yapan, 
sonra (da) hidayete (sıkıca) sarılanı, 
şüphesiz çok bağışlayanım.  

84. “Ey Musa! Seni kavminden 
ayrılmaya acele ettiren nedir?” 
(demiştik). 

 

                                                           
1 Bkz. Dipnot 2:58 
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85. (Musa,) “Onlar benim izim 
üzerindedirler. Ey Rabbim! Sen razı 
olasın diye, acele ile Sana (gel-
dim,)” dedi.  

86. (Allah) dedi ki: “Biz, senin 
yokluğunda kavmini sınadık. 
Sâmirî onları yoldan çıkardı.” 

 

87. (Bunun üzerine) Musa, kavmine 
öfkeli ve üzüntülü olarak döndü (ve 
onlara,) “Ey kavmim! Rabbiniz size 
güzel bir vaatte bulunmadı mı? O 
vaadin yerine gelmesi size uzun mu 
geldi? Yoksa Rabbiniz tarafından 
üzerinize bir azabın inmesini mi 
arzuladınız? Bunun neticesinde, 
benimle (olan) sözleşmeye (de) 
aykırı davrandınız,” dedi. 

 

88. Onlar dediler ki: “Biz sana veri-
len sözü kendi isteğimizle bozma-
dık. Ancak kavimin mücevherleri-
nin yükü, bize yüklenmişti. Sonra 
biz, onu fırlatıp attık. Aynı şekilde 
Sâmirî (de) attı.” 

 

89. Sonra (Sâmirî) onlar için bir 
buzağı yaptı. (O) ineğinkine benzer 
bir ses çıkaran, cansız bir bedendi. 
Böylece onlar, “Tanrınız ve Mu-
sa’nın tanrısı, işte budur. (Ancak) o, 
unutmuştur,” dediler. 

 

90. Onlar onun, kendi sözlerine hiç 
cevap vermediğini ve onlara ne bir 
zarar ne (de) bir faydada bulunma-
ya yeteneği olmadığını, görmezler 
mi? 

 



Cüz: 16 
 

TÂHÂ SÛRESİ Sûre: 20      

554 
 

B.5  

91. Oysa daha önce Harun kendile-
rine dedi ki: “Ey kavmim, sizler bu 
(buzağı) vasıtasıyla deneniyorsu-
nuz. Şüphesiz Rabbiniz Rah-
man’dır. Onun için bana uyun ve 
emrime itaat edin.”  

92. Onlar dediler ki: “Musa bize 
dönüp (gelinceye) kadar, ona tap-
maktan vazgeçmeyeceğiz.” 

 

93-94. (Musa) dedi ki: “Ey Harun. 
Onların saptıklarını gördüğünde, 
bana uymaktan seni ne alıkoydu? 
Yoksa emrime karşı mı geldin?” 

 

95. (Harun) dedi ki: “Ey annemin 
oğlu. Ne sakalımdan ne (de) başım-
dan (beni) yakalama. Ben ancak 
senin bana, İsrâiloğulları arasında 
ayrılık çıkardın ve kararımı bekle-
medin, demenden korktum,” dedi. 

 

96. (Musa,) “Ey Sâmirî, diyeceğin 
nedir?” dedi.  

97. (Sâmirî,) “Ben, bunların görme-
diklerini gördüm. (Bu) peygambe-
rin sözlerinden bir kısmını aldım.1 
Sonra onları (fırlatıp) attım. (Bunu) 
bana nefsim güzel gösterdi,” dedi. 

 

                                                           
1 “ ” kelimesi söz yahut sünnet demektir. (Akrab-ül Mevarid) 
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98. (Musa) dedi ki: “Öyleyse çık 
git. Şüphesiz hayatın boyunca (çe-
keceğin ceza, herkese bana) do-
kunmayın demek olacak. (Ceza 
çekmen için de) belli bir süre tayin 
edilmiştir, onu asla engelleyemez-
sin. (Bir de,) karşısında oturup (tap-
tığın) tanrına bak. Biz onu mutlaka 
yakacağız, sonra (da) onu kesinlikle 
denize saçıp savuracağız.” 

 

99. Sizin İlâhınız, yalnız Allah’tır. 
O’ndan başka hiç bir ilâh yoktur. O, 
ilmi ile her şeyi kapsar. 

 

100. İşte böylece Biz, geçmiş (in-
sanların) haberlerini sana beyan 
ederiz. Şüphesiz sana Katımızdan 
(da) bu zikri, (yani Kur’an’ı) ihsan 
ettik.  

101. Kim ondan yüz çevirirse, şüp-
hesiz o Kıyamet günü ağır bir yük 
taşıyacak. 

 

102. (Böyle olanlar,) bu durumda 
uzun süre kalacaklar. Bu yük, Kı-
yamet günü onlar için çok kötü (bir 
yük) olacak.  

103. Borazana üfleneceği gün (var 
ya), o gün Biz (çoğunlukla) gözleri 
mavi olan suçluları toplayacağız.1    

 

104. “Siz (dünyada) yalnız on (gün) 
kaldınız,” diye aralarında yavaş 
yavaş konuşacaklar. 

 

                                                           
1 “ ” kelimesinden, muhtemelen gözleri çoğunlukla mavi olan Batılı Hıristiyanlar kastedil-
miştir. 
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105. Biz, onların ne söyleyecekleri-
ni çok iyi biliriz. Hani aralarından 
dinine en bağlı olanı, “Sizler, ancak 
az bir gün kaldınız,” diyecek.1  

B.6  

106. Sana dağlar hakkında sorarlar. 
De ki: “Rabbim onları söküp savu-
racak.2” 

 

107. “Onları dümdüz ve çorak (top-
rak) olarak bırakacak.”  

108. “Orada, hiçbir (engebe) veya 
tepe görmeyeceksin.”  

109. O gün, (talimatında) hiçbir 
eğrilik olmayan bir çağrıcıyı takip 
edecekler. Rahman (olan Allah’ın 
sesi) karşısında, (insanların) sesleri 
kısılacak. Sen fısıltıdan başka bir 
şey duymayacaksın.  

110. O gün şefaat, Rahman’ın izin 
verdiği ve sözünden razı olduğu 
kimseden başkasına fayda vermeye-
cek.  

111. O, onların önünde ve ardında 
ne varsa, hepsini bilir. O’nu ilimle-
riyle kuşatamazlar. 

 
112. (O gün) daima diri (ve) kendi 
kendine kaim olan ve tüm yaratıkla-
rı (da) ayakta tutan (Allah’ın) huzu-
runda, bütün büyük adamlar (say-
gıyla) eğilecekler. Zulmün (yükü-
nü) taşıyan ise, hüsrana uğrayacak. 

 

                                                           
1 “ ” kelimesinden, Hıristiyan milletlerin üstünlüklerine işaret edilmiştir. “ ” kelime-
sinden de bir gün değil, bir asır anlaşılmalıdır. 
2 Bu ayet-i kerimede Yüce Allah, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve Müslümanlar’a teselli vermiş-
tir. Yüce Allah (c.c.) bir gün Müslümanlar’a düşman olan, dağ gibi büyük devletleri yerle bir 
edecektir. 
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113. Ancak mümin olarak, (yerli 
yerinde) iyi işler yapanlarsa, ne 
zulüm ne (de) haksızlıktan korkma-
yacaklar.  
114. Onlar takvayı benimsesinler 
veya onlara (Allah’ı)  anmaları için 
yeniden  (yol göstersin) diye, Biz 
böylece onu Arapça bir Kur’an 
olarak indirdik. İçinde her türlü 
uyarıları, açıkça beyan ettik. 

 

115. Gerçek hükümdar olan Allah, 
çok yüce şanlıdır. (Onun için) 
Kur’an’ın vahyi senin için tamam-
lanmadan önce, onun hakkında ace-
le etme. (Sen daima,) “Yarabbi, 
ilmimi arttır,” de. 

 
116. Biz daha önce Âdem’e kesin 
bir emir vermiştik, ama o (onu) 
unuttu. Ancak (emrimize karşı gel-
mek konusunda) kesin iradesinin 
olmadığını gördük.  

B.7  

117. Hani Biz meleklere, “Âdem’e 
boyun eğin,” demiştik. İblis’ten 
başka hepsi boyun eğdi, (ama) o 
inkâr etti.  

118. Bunun üzerine, Biz dedik ki: 
“Ey Âdem! Bu (İblis,) şüphesiz 
senin ve eşinin düşmanıdır. O, iki-
nizi Cennet’ten çıkarmasın. Yoksa 
sıkıntıya düşersin.” 

 

119. “Şüphesiz sen orada aç kalma-
yacaksın, çıplak (da) olmayacak-
sın.” 

 

120. “Keza orada susuz kalmaya-
caksın, güneşte (de) yanmayacak-
sın.” 
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121. Bunun üzerine şeytan, 
(Âdem’in) kafasına bir vesvese 
soktu ve ona dedi ki: “Ey Âdem, 
sana ebediyet ağacı ile hiç yıkılma-
yan bir devleti göstereyim mi?” 

 

122. Her ikisi ondan yediler. Bunun 
sonucu, onların kusurları kendileri-
ne aşikâr oldu. İkisi de Cennet’in 
yaprakları ile kendilerini örtmeye 
başladılar.1 Âdem, Rabbinin emrine 
itaat etmeyince, (doğru yoldan) 
saptı.  

123. Sonra Rabbi kendisini seçti, 
tevbesini kabul ederek ona yöneldi 
ve ona hidayet verdi. 

 

124. (Yüce Allah) dedi ki: “Siz 
ikiniz, beraberinizdekilerle birlikte 
oradan çıkıp gidin. Artık bazıları-
nız, diğerlerine düşmandır. Ne za-
man Katımdan size hidayet gelirse, 
hidayetime uyacak olan, ne doğru 
yoldan sapacak ne (de) bedbaht 
olacaktır.” 

 

125. “Benim zikrimden yüz çevire-
nin (ise,) mutlaka sıkıntılı bir hayatı 
olacak ve Kıyamet günü Biz, onu 
kör (olarak) kaldıracağız.”  

126. (Bunun üzerine) o, “Yarabbi, 
beni neden kör (olarak) kaldırdın. 
Oysa ben görendim,” diyecek. 

 

127. (Yüce Allah,) “Böyle (olacak.) 
Ayetlerimiz sana geldi, ama sen 
onları unuttun. Bugün sen (de) aynı 
şekilde unutulacaksın,” diyecek.  

                                                           
1 Yani salih ameller yapmaya başladılar. 
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128. (İlâhî kanunun) dışına çıkan ve 
Rabbinin ayetlerine inanmayana, 
ancak böyle ceza veririz. Ahiret 
azabı daha şiddetli ve daha kalıcı 
olacaktır. 

 

129. Evlerinde gezip (dolaştıkları) 
onlardan önceki birçok nesilleri 
helâk etmemiz, onlara hidayet ver-
medi mi? Şüphesiz bunda, akıl 
sahipleri için (birçok) delil vardır. 

 

B.8  

130. Rabbin tarafından daha önce 
verilmiş bir söz ve belirlenmiş bir 
süre olmasaydı, (bu kavimlere veri-
len azap) kalıcı olurdu.  

131. Onların söyledikleri (karşısın-
da) sabret. Güneşin doğuşundan 
önce ve onun batışından önce Rab-
binin hamdı ile (O’nu) tesbih et. 
Gecenin değişik saatlerinde (de) 
günün kenarlarında (da, O’nu) tes-
pih et ki, (böylece) esen kalasın. 

 
 

132. Kendilerini denemek gayesiy-
le, onlardan bazı topluluklara, dün-
ya hayatının süsü olarak verdiğimiz 
mala gözlerini dikme. Rabbinin 
rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. 
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133. Aile fertlerine namazı tembih 
et. Kendin (de) buna bağlı kal. Biz 
senden bir rızık talep etmeyiz. (Ak-
sine) sana rızkı, (ancak) Biz veririz. 
En hayırlı sonuç, (daima) takvanın 
olur.  

134. Onlar, “O bize Rabbinin Ka-
tından, neden tek bir mucize (bile) 
getirmiyor?” derler. Daha önceki 
(İlâhi) Kitaplar’da apaçık bulunan 
delil, kendilerine gelmedi mi? 

 

135. Bu (Peygamberi gönderme-
den) önce, onları bir azapla helâk 
etseydik, onlar derlerdi ki: “Ey 
Rabbimiz! Neden bize bir pey-
gamber göndermedin? (Eğer gön-
derseydin) herhangi bir rezillik ve 
aşağılığa uğramadan önce, ayetleri-
ne mutlaka uyardık.” 

 

136. Sen (onlara) de ki: “Herkes 
(kendi akıbetini) beklemektedir. Siz 
(de akıbetinizi) bekleyin. Kimin 
doğru yolda olduğunu, kimin hida-
yete erdiğini, mutlaka öğrenirsiniz.” 
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Sûre: 21 

ENBİYÂ SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

 

Bu sûre Mekke devrinde, peygamberliğin dördüncü yahut beşinci sene-
sinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yüz on üç ayettir. 

Geçen sûrede bir hesaplaşmadan bahsedilmiş ve insanların bir sorguya 
çekileceği, bunun sonucu olarak Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v) doğru yolda olduğu-
nun anlaşılacağı, beyan edilmişti. Bu sûrenin başında o sorgu vaktinin başladığı, 
ancak insanların ondan gafil oldukları beyan edilmiştir. 

Bu sûrede, Habibim senden önce de Biz erkekler arasından peygamberler 
gönderdik ve onlara yemek yemeden yaşamını sürdüremeyen bedenler verdik, 
diye buyrulmuştur. Burada dolaylı olarak, hayatı boyunca yemek yemeye muh-
taç olan Hz. İsa’nın (a.s.), ilâh kabul edilmesi inancı bir kez daha reddedilmiştir. 

Bundan sonra, cahillerin yeryüzünde sahte tanrılar edindikleri anlatılmış, 
ama iki tanrının olamayacağı hususunda insanlara çok yüce bir delil ileri sürül-
müştür. Eğer durum böyle olsa, yerde ile gökte ve her tarafta fesadın yayılması-
nın kaçınılmaz olacağı ve her tanrının kendi yaratıklarını alarak öteki tanrıdan 
ayrılacağı belirtilmiştir. Böylece kâinatta hiçbir zaman engellenemeyecek bir 
bozukluk ve fesat ortaya çıkardı. Oysa kâinatta, nereye bakılırsa bakılsın, böyle 
bir ikiliğin görülmesi asla mümkün değildir. Bu sebeple, daha önce de ne kadar 
peygamber gönderdiysek, kendilerine tek Allah (c.c.) dışında başka bir İlâh 
bulunmadığını vahiy ettik, denmiştir. 

Yirmi yedinci ayette, Rahman olan Yüce Allah’ın (c.c.) bir oğul edindiği 
hakkındaki yalan iddiadan bahsedilmiştir. Ancak iddia edildiği gibi bir oğul 
olursa ve o da sahte bir ilâh haline getirilirse, bu birçok sahte inancın da ilave 
edilmesiyle daha da ileri safhalara gider. Bu yüzden Hz. İsa (a.s.) gibi Yüce 
Allah’ın (c.c.) pek çok pak kullarının, insanlar tarafından O’nun ortakları olduk-
larının iddia edilmesi inancının, tamamen batıl olduğu beyan edilmiştir. 

Sûrenin devamında kâinatın sırrını açıklayan bir ayet-i kerime yer almak-
tadır. Bu ayet, onun indirildiği zamanda insanının asla hayal dahi edemeyeceği 
durumları bildirmektedir. Yüce Allah (c.c.), bu kâinat sımsıkı sarılmış bir top 
şeklindeyken ve hiç bir şey de içinden çıkamazken, Biz onu yardık, buyurmuş-
tur. Böylece o topun içinden tüm kâinat fışkırıp çıkmıştır ve sonra da su vasıta-
sıyla Allah (c.c.), tüm yaşayan varlıklara hayat vermiştir. Ardından da Allah 
(c.c.) “ ” (dağlar) yoluyla, o suyun inmesi için bir sistem yaratmıştır. O 
sonunda gökyüzünün, yeri ve yerde yaşayanları nasıl koruduğundan bahsettik, 
diye buyurmuştur. 
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Yüce Allah (c.c.) bu sûrede yer ile göğün ve tüm gezegenlerin sürekli ha-
reket ettiklerini zikretmiştir. Keza yer ile gök ebedi değildir. Aynı şekilde insa-
noğlu da ebedi değildir. Ey Habibim, senden önce geçmiş olan insanların hiçbi-
risi ebedi kılınmamıştır, diye buyrulmuştur. 

Bundan sonra, Hz. Resûlüllah’tan (s.a.v.) önceki peygamberlerden bah-
sedilmiştir ve Yüce Allah’ın (c.c.) kendilerine, “Rahman” oluşunun feyzini nasıl 
ulaştırdığından bahsedilmiştir. Aynı şekilde hiç değişmeyen bir husus daha bu-
rada beyan edilmiştir. Yani, bir yerleşimin halkı helâk edildikten sonra, kendile-
rinin sonradan tekrar asla dönüp geri gelemeyecekleri belirtilmiştir. Hatta Yecüc 
ve Mecüc devrinde, bilginlerin ölüleri tekrar diriltebildiklerini iddia etmeleri 
karşısında, ölüler asla geri dönmeyecektir diye belirtilmiştir. 

Bu sûrede yer ile göğün tamamen yok edileceği de beyan edilmiştir. An-
cak bunun ebediyen olmayacağı da açıklanmıştır. Aslında bir kez yok olan bu 
kâinattan, yeni bir kâinatın yaratılacağı, Yüce Allah’ın (c.c.) da onu geri verme-
ye hakkıyla gücü yettiği, beyan edilmiştir. 

Sûrenin sonlarında, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) tüm âlemlere “Rahman” 
olan Yüce Allah’ın (c.c.) mazharı olduğu ileri sürülmüştür ve Habibim, Biz seni 
bütün cihanlar için rahmet kıldık, denmiştir. 

Sonuncu ayet-i kerimede, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) Rabbine (c.c.), be-
nimle, benim yalancı olduğumu ileri sürenler arasında hak ile karar ver, diye 
dua ettiği belirtilmiştir. Böylece “Rahman” olan Allah (c.c.) Muhammed-i Mus-
tafa’nın (s.a.v.) Kendi temsilcisi olmasından dolayı, bütün dünya insanlarını 
uyarmaktadır. Böylece “Rahman” olan Yüce Allah (c.c.), bütün âlemde “Rah-
man” oluşunu temsil eden kulunu asla tek başına, yapayalnız ve yardımsız bı-
rakmayacaktır, diye bildirilmiştir. 

Bu sûreyi Hac sûresi takip etmektedir. Bununla önemli bir iddianın kesin 
bir delili ileri sürülmüştür. Hz. Resûlüllah (s.a.v) dünya insanlarına 
“Rahmetüllilâlemin” olarak gönderilmiştir. “Beytullah” da, tüm dünya insanla-
rının Hac farizasını eda etmek üzere toplanacakları yerdir. 
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Enbiyâ Sûresi 
 
1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

Cüz: 17   

2. İnsanlar için, kendilerinden he-
sap (sorulma zamanı) yaklaştı. Oy-
sa onlar, gaflet içinde yüz çevirdi-
ler.  

3. Onlara, Rableri tarafından ne 
zaman yeni bir hatırlatma gelirse, 
onu eğlenerek dinlerler. 

 

4. Gönülleri gaflet içindedir. Zulüm 
edenler, gizli danışmalarını saklı 
tutarlar (ve derler ki:) “Bu sizin gibi 
bir beşerden başkası mıdır? (Öyley-
se) görmenize rağmen, onun aldat-
macalarına mı kapılıyorsunuz?” 

 

5. (O1) dedi ki: “Rabbim, gökte ve 
yerde söylenilenlerin hepsini bilir. 
O, çok iyi işiten ve bilendir.” 

 

6. Buna mukabil (muhalifler, “Bu 
kelâm,) anlamsız rüyalardır. Bilakis 
bunu kendi uydurmuştur. Aslında o 
bir şairdir. (Mucizelerle) gönderilen 
önceki (peygamberler) gibi, bu (da) 
bize (büyük) bir mucizeyi getirsin,” 
dediler. 

 

                                                           
1 Hz. Muhammed-i Mustafa (s.a.v.) demektir. 
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7. Bunlardan önce helâk ettiğimiz o 
yerleşimlerden hiçbiri inanmadı 
(da,) bunlar mı inanacaklar? 

 

8. Senden önce, vahyettiğimiz er-
kekler dışında kimseyi peygamber 
olarak göndermedik. Eğer bilmi-
yorsanız, zikir ehline sorun. 

 

9. Biz, bu (peygamberleri) yemek 
yemeyen bir beden olarak yaratma-
dık. Bunlar, olağanüstü ömürleri 
olan kimseler de değildiler.1  

10. Sonra Biz, kendilerine verdiği-
miz sözü yerine getirdik. Onları 
(da,) dilediğimiz kimseleri (de, 
düşmanlardan) kurtardık. Haddi 
aşanları (da) helâk ettik. 

 

11. Size, nasihat (almanız için ihti-
yaç duyacaklarınız) içinde bulunan, 
bir Kitap indirdik. Öyleyse, akıl 
etmez misiniz?  

B.2  

12. Biz nice zulmeden yerleşimi 
(tamamen) helâk ettik. Ondan sonra 
(da) başka insanları yarattık. 

 

13. (Helâk olacaklarını anlayanlar) 
azabımızı hissedince, hemen ondan 
kaçışmaya başladılar. 

 
                                                           
1 Bu meal için bkz: “ ” kelimesi. (Müfredat; İmam Râgıp) Bu ayetten anlaşıldığı gibi, hiçbir 
peygamber yemeden ve içmeden bu dünyada yaşamamıştır. Aynı şekilde yiyip içen hiç kimse, bir 
peygamber bile olsa, olağanüstü bir ömre sahip olamaz. 
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14. (Biz onlara,) “Kaçmayın! (Yap-
tıklarınızın) size sorulması için, 
içlerinde pek keyifle yaşadıklarını-
za ve evlerinize geri dönün,” (de-
dik.) 

 

15. Onlar, “Bize yazıklar olsun. 
Şüphesiz biz zulmedenlerdik,” de-
diler. 

 

16. Biz onları biçilmiş bir ekin gibi 
güzellikleri yok olmuş hale getirin-
ceye kadar, onlar hep aynı sözü 
söyleyip durdular.  

17. Biz, gökle yeri ve ikisinin ara-
sında olanı, eğlenirken yaratmadık. 

 
18. Eğer Biz bir meşgale edinmek 
isteseydik (ve mutlaka böyle) yapa-
cak olsaydık, onu (ancak) Katımız-
da edinirdik.  

19. Biz hakkı, batılın üzerine vuru-
ruz. O (da) onun başını kırar. (Ba-
tıl,) birdenbire kaçar. Söyledikleri-
niz sebebiyle, size yazıklar olsun! 

 

20. Göklerde ve yerde bulunan 
(tüm) varlıklar O’nundur. O’nun 
yanında olanlar, Kendisine ibadet 
etmek (konusunda) hiç büyüklük 
taslamazlar, hiç (de) yorulmazlar. 

 

21. Hiç durmaksızın, gece gündüz 
(onu) tespih ederler.  

22. Yoksa onlar, yeryüzünden 
(mahlûkat) yaratan tanrılar mı 
edindiler? 
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23. Eğer (gök ve yerin) ikisinde 
Allah’tan başka tanrılar olsaydı, 
ikisi (de) altüst olurdu. Arşın Rabbi 
olan Allah, onların söylediklerinden 
pak ve yücedir. 

 

24. O, yaptığından sorgulanamaz. 
Oysa onlar, sorgulanacaklar.  

25. Onlar, O’ndan başka tanrılar mı 
edindiler? (Sen onlara) de ki: “Ke-
sin delilinizi getirin. İşte (bu 
Kur’an,) benimle beraber olanların 
zikridir, benden önce geçmiş olan-
ların (da) zikridir.” Aslında onların 
çoğu hakkı tanımazlar. Onlar zaten 
yüz çevirenlerdir. 

 

26. Senden önce gönderdiğimiz 
peygamberlerden her birine, “Ben-
den başka İlâh yoktur. Onun için, 
ancak Bana ibadet edin,” diye vahiy 
ederdik. 

 

27. Onlar, “Rahman bir oğul edin-
di,” dediler. O, her türlü eksiklikten 
uzaktır. Aslında (onların Allah’ın 
oğlu dedikleri) şereflendirilmiş 
kullardır. 

 

28. Onlar, (Allah’ın) söylediklerin-
den fazla (tek kelime) söylemezler 
ve O’nun buyruklarına göre hareket 
ederler.  

29. O, onların önünde ve ardında ne 
varsa, hepsini bilir. Onlar, ancak 
(Allah’ın) razı olduğu dışında, kim-
se için şefaat etmezler ve (hepsi) 
O’nun korkusundan titrerler. 
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30. Onlardan kim, “Ben, O’ndan 
başka bir tanrıyım,” derse, işte Ce-
hennem ile cezalandıracağımız 
(kimse de) odur. Biz, zalimleri an-
cak böyle cezalandırırız. 

 
B.3  

31. Kâfirlik edenler, Bizim gökler 
ile yeri, her ikisi kapalı iken yarıp 
ayırdığımızı ve her canlıyı su ile 
diri kıldığımızı, görmediler mi? 
Yine (de) inanmayacaklar mı? 

 

32. Biz yeryüzüne, (insanlara) yi-
yecekler vermek üzere dağlar yer-
leştirdik.1 (İnsanlar) doğru yolu 
bulsunlar diye, orada geniş yollar 
açtık. 

 

33. Göğü (de) koruyucu bir çatı 
yaptık. Yine (de) onlar, onda beli-
ren alâmetlerden yüz çevirirler. 

 

34. Gece ile gündüzü, güneş ile ayı 
yaratan, O’dur. Her biri (kendi) 
yörüngesinde süzülmektedir. 

 

35. Biz, senden önce hiçbir insana 
olağanüstü bir ömür vermedik. Sen 
öleceksin (de,) onlar olağanüstü bir 
ömür mü yaşayacaklar2?  

                                                           
1 Bkz. dipnot 16:16 
2 Bu ayet-i kerimede, Hz. Resûlüllah (s.a.v.) öncesinde kimseye olağanüstü uzunlukta bir ömür 
verilmediği beyan edilmiştir. Hz. Muhammed Resûlüllah (s.a.v.) vefat etmesine rağmen, diğer 
insanların olağanüstü bir şekilde uzun bir yaşama sahip olmalarının da mümkün olmadığı burada 
belirtilmiştir. Bu ayetten kesin olarak, Hz. İsa’nın (a.s.) vefat ettiği de ispatlanmaktadır. (Ayrıca 
bkz. dipnot 21:9) 



Cüz: 17 
 

ENBİYÂ SÛRESİ Sûre: 21      

568 
 

36. Her nefis, ölümü tadacaktır. Biz 
sizi, iyi ve kötü (şartlarla) sıkıca 
deneyeceğiz. Siz, ancak Bize dön-
dürülüp (getirileceksiniz.)   

 

37. Kâfir olanlar gördüklerinde, 
seni ancak alaya alırlar. “Tanrıları-
nız (aleyhinde) laf eden bu mudur?” 
(derler.) Oysa kendileri, bizzat 
Rahman’ın anılmasını inkâr eden-
lerdir. 

 

38. İnsan acelecilikten mamuldür. 
Size mucizelerimi mutlaka göstere-
ceğim. Acele etmemi istemeyin. 

 

39. Onlar, “Siz doğruysanız, bu 
vaat ne zaman yerine gelecek?” 
derler. 

 

40. Keşke bu kâfirler, ateşi yüzle-
rinden ve sırtlarından uzaklaştıra-
mayacaklarını ve (hiç bir yerden) 
yardım (da) göremeyeceklerini 
bilseler. 

 

41. Aslında (o azap,) ansızın kendi-
lerine gelecek ve böylece onları 
şaşkına çevirecek. Onu defedeme-
yecekler. Kendilerine hiç mühlet 
(de) verilmeyecek. 

 

42. Şüphesiz senden önce (de) pey-
gamberlerle alay edildi. Ancak alay 
ettikleri (sözler,) alay edenleri ku-
şattı. 
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B.4  

43. De ki: “Geceleyin veya gündü-
zün Rahman olan (Allah’ın yaka-
lamasından,) sizi kim koruyabilir?” 
Ama onlar Rablerini anmaktan yüz 
çevirirler. 

 

44. Yoksa onları (azabımızdan) 
koruyacak ilâhları mı var? Onlar 
kendilerini bile koruyamazlar. Biz-
den (de) kendilerine dostluk göste-
rilmeyecek. 

 

45. Aslında Biz, onlara (da,) atala-
rına (da bolca) mal (ve mülk) ver-
miştik. Hatta ömürleri (kendilerine) 
uzun geldi. Onlar, Bizim memleket-
lerine ilerlediğimizi ve onu etrafın-
dan daralttığımızı görmüyorlar mı? 
O halde, yine (de) onlar mı galip 
gelecekler? 

 

46. Sen (onlara) de ki: “Ben sizi 
vahiy ile uyarıyorum. Ancak sağır 
olanlar, uyarıldıklarında çağrıyı 
duymazlar.”  

47. Kendilerine, Rabbinin azabın-
dan kavurucu bir esinti dokunsa, 
onlar mutlaka, “Bize yazıklar ol-
sun! Biz (hep) zulmedenlerdik,” 
diyecekler. 

 

48. Biz, Kıyamet günü için adalet 
terazileri kuracağız. Öyle ki, hiç 
kimseye bir zerre kadar zulmedil-
meyecek. (Bir kimsenin) bir hardal 
tanesi ağırlığında (bile ameli) bu-
lunsa, onu da ortaya çıkaracağız. 
Biz, hesap gören olarak yeterliyiz. 

 



Cüz: 17 
 

ENBİYÂ SÛRESİ Sûre: 21      

570 
 

49. Biz, Musa ile Harun’a furkan, 
aydınlık ve takvayı benimseyenler 
için bir hatırlatma (olan, talimatı) 
vermiştik.  

50. Onlar, Rablerinden gıyaben 
(bile) korkarlar. Onlar, (amellerin 
karşılığının) verileceği saatten (de) 
korkanlardır.  

51. Bu (Kur’an,) bir hatırlatma 
olup, (bütün İlâhi Kitaplar’ın güzel-
likleri onun içine akıp) birikmiştir.1 
Bunu, (ancak) Biz indirdik. Siz, 
yine (de) onu inkâr mı edi-
yorsunuz? 

 

B. 5  

52. Şüphesiz Biz, bundan önce 
İbrahim’e yeteneğini ihsan etmiştik 
ve kendisini (de) çok iyi bilendik. 

 

53-54. O babasına ve kavmine, 
“Önlerinde mütemadiyen oturdu-
ğunuz bu heykeller nedir?” dedi-
ğinde, onlar dediler ki: “Biz, atala-
rımızı bunlara tapar bulduk.” 

 

55. O, dedi ki: “Öyleyse şüphesiz 
sizler (de,) atalarınız (da,) hepiniz 
apaçık bir sapıklık içindeydiniz.” 

 

56. Onlar, “Sen bize gerçeği mi 
getirdin, yoksa şaka mı ediyorsun?” 
dediler. 

 

                                                           
1 “ ” kelimesi, suyun toplandığı çukur anlamında olan, “ ” kelimesinden türetilmiştir. 

Onun için “ ” kelimesinin meali, “Bütün İlâhi Kitaplar’ın güzellikleri içinde birikmiş olan” 
diye anlaşılmalıdır. 
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57. O, dedi ki: “Doğrusu Rabbiniz, 
göklerin ve yerin (de) Rabbidir. 
Bunları, O yaratmıştır. Ben sizin 
için, O’na şahadet edenlerdenim.” 

 

58. “Allah’a andolsun ki, siz dönüp 
gittikten sonra, putlarınıza karşı 
mutlaka (sağlam) bir plan kuraca-
ğım.”  

59. (Kavmindekiler) yanına gelsin-
ler diye, o en büyükleri dışında 
hepsini paramparça etti. 

 

60. (Bunun üzerine) onlar, “Tanrı-
larımıza bunu kim yaptı? (Bunu 
yapan) muhakkak zalimlerdendir,” 
dediler.  

61. (Diğerleri), “İbrahim adında bir 
gencin bunlardan bahsettiğini duy-
duk,” dediler. 

 

62. Onlar dediler ki: “Öyleyse şahit 
olsunlar diye, onu insanların önüne 
getirin.” 

 

63. (Sonra da) dediler ki: “Ey İbra-
him, tanrılarımıza bunu sen mi 
yaptın?” 
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64. O, dedi ki: “Elbette birisi bu 
(işi) yapmıştır. En büyükleri, (işte 
buradadır.) Konuşabiliyorlarsa on-
lara sorun.1” 

 

 

65. Bunun üzerine onlar kendi li-
derlerine2 yönelerek, “Zalim olan 
sizlersiniz,” dediler. 

 

66. Sonrasına hepsi (yine) tepetak-
lak oldular ve “Sen, onların konuş-
madıklarını, kesinlikle bilirsin,” 
dediler.3  

67. (İbrahim) dedi ki: “Öyleyse, 
Allah’tan başka, size ne zerre kadar 
faydası olabilene, ne (de) zarar 
verebilene mi tapıyorsunuz?”  

68. “Size (de,) Allah’tan başka 
taptıklarınıza (da) yazıklar olsun! 
Yine (de) akıl etmez misiniz?” 

 

69. Onlar dediler ki: “Eğer bir şey 
yapacaksanız, onu yakın ve tanrıla-
rınıza yardım edin.” 

 

                                                           
1 Eski müfessirler, niyetinin güzel olmasından dolayı, yani Allah’ın (c.c.) vahdaniyetini insanlara 
iletmek amacını taşıdığı için, Hz. İbrahim’in (a.s.), hâşâ yalan söylediğini beyan etmişlerdir. 
Ancak Hz. Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed’in (r.a.) tefsirine göre, orada bulunan “ ” 
kelimesi mahzuftur (yani, kelime zikredilmemiş olsa da, manası orada mevcuttur.) Buna göre 
ayet-i kerimedeki meal “Elbette birisi bu (işi) yapmıştır,” diye anlaşılmalıdır. (Bkz. İmlâ; C.2; 
S.71; Allâme Ebülbekâ) Diğer taraftan, eğer ayetin meali, bu işi en büyük put yaptı diye kabul 
edilecek olursa, o zaman da bunun alaycı bir konuşma olduğunu kabul etmeliyiz. Hz. İbrahim 
(a.s.), böylece kavmini susturmuş ve inançlarının ne denli temelsiz olduğunu da bu yolla göster-
mek istemiştir. 
2 “ ” kelimesi “ ” kelimesinin çoğuludur. Bunun anlamı ise “Ruh”dur. Bir kavmin asıl 
ruhu, onların liderleridir. 
3 Yani cevap veremez duruma düşürüldüler. “Ruh-ül Meanî” adlı tefsirde de, aynı meal belirtil-
miştir. “Behr-i Muhit” tefsirine göre bu kelimelerin meali, onlar cevap verememek sıkıntısına 
düştüler (ve liderlerine yönelerek, onlardan yardım istediler,) şeklindedir. 
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70. Biz, “Ey ateş, İbrahim için hem 
serin, hem (de) selâmet kaynağı 
ol!” dedik.1 

 

71. Onlar, (İbrahim’e) karşı bir plan 
kurmak istediler, ama Biz onları 
başarısızlığa uğrattık. 

 

72. Biz onu (ve) Lût’u kurtararak, 
içine âlemler için bereketler indir-
diğimiz yere götürdük. 

 

73. Biz ona İshak’ı (da) verdik, 
ilave olarak (da torunu) Yakub’u 
(ihsan ettik) ve hepsini salihler 
kıldık.  

74. Biz onları, buyruğumuzla (in-
sanlara) hidayet veren imamlar 
yaptık. Keza Biz, kendilerine hayır-
lı işler yapmayı, namazı ayakta 
tutmayı ve zekât vermeyi vahyettik. 
Onların hepsi, Biz’e ibadet edenler-
di. 

 

75. Biz Lût’a (da) hüküm ve bilgi 
verdik. Onu, çok iğrenç işler yapan 
kasabadan kurtardık. Şüphesiz on-
lar, pek kötü ve (emrimize) itaat 
etmeyen bir kavimdi. 

 

76. Biz onu rahmetimiz içine aldık. 
Şüphesiz o salih kimselerdendi. 

 
                                                           
1 Söz konusu ateşten maddi anlamda ateş murat olduğu gibi muhalefet ateşi de murat olabilir. Hz. 
Mesih-i Mevud’a (a.s.) şöyle ilham indirilmiştir: “ Beni ateşten korkutmayın, çünkü ateş bizim 
kölemizdir, hatta o kölelerin kölesidir.” (Erbain No.3; Ruhanî Hazain; C.17; S.429) Ateşin serin-
lemesinden murat, ateşin Hz. İbrahim’i (a.s.) yakamayacak olması, hatta kendi kendine sönecek 
olmasıdır. 
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B.6  

77. Nuh’u (da hatırla). Hani daha 
önce, o Bizi (yardıma) çağırmıştı. 
Biz (de) onun duasını kabul etmiş-
tik. Onu (da,) ailesini (de) büyük 
bir kaygıdan kurtarmıştık. 

 

78. Ayetlerimizi yalanlayan kavime 
karşı ona yardım ettik. O çok büyük 
kötülüğe yakalanmış olanların hep-
sini, suda boğduk. 

 

79. Davud ile Süleyman’ı da (hatır-
la). Hani onlar, halkın koyunlarının 
geceleyin otlayıp (tahrip ettiği) bir 
tarla hakkında karar veriyorlardı. 
Biz, onların kararlarına gözeticilik 
yapıyorduk.1  

80. Biz, (asıl meseleyi) Süleyman’a 
anlattık. Her birine (de) hâkimiyet 
ve ilim verdik. (Allah’ı) tespih et-
sinler diye Biz, Davud ile birlikte 
dağları ve kuşları görevlendirdik. 
Bunun hepsini yapmaya gücümüz 
yeterlidir.2  

81. Sizi savaşların (zararından) 
korusun diye, Biz ona zırhlar (yap-
ma) sanatını öğrettik. Öyleyse şük-
redenler olur musunuz? 

 

                                                           
1 Koyunlardan, komşu ülkelerin halkı, özellikle çapulcu takımı kastedilmiştir. Onlar, Hz. Davud 
(a.s.) ile Hz. Süleyman’ın (a.s.) memleketinin halkına saldırarak, onları zarara uğratmışlardı. 
2 Dağlardan murat, dağda yaşayan kavimlerin Hz. Davud’a (a.s.) tabi olmalarıdır. Kuşlar kelimesi 
de mecazen kullanılmış olup, manevi olarak yükseklerde uçan insanlar ya da kuşlar gibi uçup 
giden atlılar demektir. Hz. Süleyman’ın (a.s.) ordusunun en hızlı askerlerine de, kuşlar ordusu 
ismi verilmiştir. 
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82. Sert rüzgârı (da) Süleyman’a 
(tabi kıldık.) O, onun emrine göre 
bereketli kıldığımız toprağa doğru 
eserdi. Biz her şeyi biliriz.1 

 

83. Kendisi için (denizde) dalgıç 
(olarak çalışan, birtakım) dik başlı 
kimseler (de) vardı. Onlar, daha 
başka işler (de) görürlerdi. Biz on-
ları koruyanlardık.2 

 

84. Eyyûb’u (da hatırla). Hani Rab-
bini, “Yarabbi, çok eziyete uğramış 
durumdayım. Sen bütün rahmet 
edenlerden en çok rahmet edensin,” 
diye çağırmıştı. 

 

85. Bunun üzerine Biz, duasını 
kabul ettik ve uğradığı sıkıntıyı 
giderdik. Ona ailesini (de) verdik. 
Katımızdan rahmet ederek, (kendi-
sine onlara ilaveten,) onlar gibi 
(daha birçoklarını da) verdik. (Bunu 
Katımızdan bir rahmet) ve ibadet 
edenlere bir öğüt (vesilesi kıldık.) 

 

86. Keza İsmail’i, İdris’i ve 
Zülkifl’i3 de (hatırla). Hepsi (de) 
sabredenlerdendi. 

 

                                                           
1 Filistin’in sahil bölgelerinde rüzgârlar her ay yön değiştirirdi. Hz. Süleyman’ın (a.s.) yelkenli 
gemileri, o rüzgârların yardımıyla denizlerde seyrederdi. 
2 Kur’an-ı Kerim’de “Şeytan” kelimesi, genel olarak isyankâr ve asiler için kullanılmıştır. Bu 
ayet-i kerimedeki şeytanlardan da murat, Basra Körfezi sahillerinde yaşayan sert tabiatlı insanlar-
dır. Onlar dalgıçlık yaparlardı ve özellikle Bahreyn ve Maskat denizlerinde dalgıçlık yaparak, 
oradan değerli taşları çıkarırlardı. Kısacası bu şeytanlar ateşten değillerdi. Zaten öyle olsalardı, 
denize dalmaları sonucu ateşleri de sönmüş olurdu. 
3 Bu ayette zikredilen “Zülkifl” isimli peygamber Kitab’ı Mukkaddes’te yer alan “Hezekiel” adlı 
peygamberdir. 
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87. Hepsini (de) rahmetimize kat-
tık.  Şüphesiz onlar salih kimseler-
dendiler. 

 

88. Zünnûn’u (yani Yunus’u da 
hatırla.) Hani kızarak çekip gitmiş-
ti. Kendisini sıkmayacağımızı dü-
şünüyordu. O karanlıklardan, “(Ya-
rabbi,) Senden başka bir İlâh yok-
tur. Sen paksın. Şüphesiz ben zul-
medenlerdenim,” diye seslendi.1 

 

89. Bunun neticesinde Biz, duasını 
kabul ederek onu üzüntüden kurtar-
dık. Biz, müminleri ancak böyle 
kurtarırız.  

90. Zekeriya’yı (da hatırla.) Hani o 
Rabbine, “Rabbim, beni yalnız 
bırakma. Sen, vârislerin en iyisi-
sin,” diye seslenmişti.  

91. Biz, onun duasını (da) kabul 
ettik. Ona Yahya’yı bağışladık. 
Karısını (da) kendisi için sağlıklı 
kıldık. Onların hepsi (de) hayırlı 
işlerde acele ederlerdi. Bizi ümit ve 
korkuyla çağırırlardı. Onlar önü-
müzde alçak gönüllülükle eğilen-
lerdi. 

 

                                                           
1 “Zünnûn” kelimesinin anlamı “Balıklı” demek olup, bundan Hz. Yunus (a.s.) kastedilmiştir. 
Bir balina onu yuttuktan sonra diri olarak dışarı attığı için kendisine böyle denmiştir. “

” kelimeleri, bazı müfessirler tarafından, “Kendisini yakalayamayacağı-
mızı zannetti,” diye tercüme edilmektedir. Böyle bir düşünce bir peygambere asla mal edi-
lemez. “ ” kelimesi, aynı zamanda birini sıkmak anlamındadır. (Akrab-ül Mevarid) 
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92. Namusunu iyice koruyan kadını 
(da hatırla.) Ona vahyimizden bir 
kısmını indirmiştik. Kendisini ve 
oğlunu, (bütün) âlemler için bir 
mucize kıldık. 

 

93. İşte ümmetiniz, şüphesiz tek 
olan bu ümmettir. Ben Rabbinizim. 
Öyleyse, yalnız Bana ibadet edin. 

 

94. (Peygamberlere karşı gelenler, 
dinlerini) parça parça edip, (her biri 
kendilerine göre birer parça) be-
nimsemişlerdi. Oysa hepsi Biz’e 
dönecekler.  

B.7  

95. Müminken iyi işler yapanın 
çabası göz ardı edilmeyecektir. Biz, 
onun (iyi amellerini) elbette yaza-
cağız.  

96. Helâk ettiğimiz bir kasaba (hal-
kının, artık bu dünyaya) geri gele-
meyeceklerine dair kesin hüküm 
verilmiştir.1  

97. Yecüc ile Mecüc’ün serbest 
bırakılacakları, onların her tepeden 
(ve deniz dalgalarının üstünden 
atlayarak dünyaya) yayılacakları 
zaman (bile ölüler geri gelemeye-
cekler.2) 

 

                                                           
1 Bu ayet-i kerimeye göre, ölüp bu dünyadan ayrılmış bir kimse, kesinlikle bu dünyaya tekrar geri 
gelemez. (Ayrıca bkz. 23:100-101) 
2 Yani, Yecüc ile Mecüc zamanında bile ölüler dünyaya geri gelemeyecekler. Her ne kadar insan-
lar, sihirbazlıklarda bulunsalar da, fiilen ölüleri diriltmeleri mümkün değildir. (Yecüc ile Mecüc 
hakkında bkz. dipnot 18:95) 
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98. (Allah’ın) gerçek olan vaadi 
yaklaştığında, kâfirler sabit bakıp 
kalacaklar. Onlar, “Bize yazıklar 
olsun. Biz bu konuda hep gaflet 
içindeydik. Hatta biz zalimlerdik,” 
(diyecekler.)  

99. (O zaman kendilerine,) “Siz ve 
Allah dışında taptıklarınız, kesinlik-
le Cehennem yakıtısınız. Hepiniz 
oraya gireceksiniz,” (denilecek.)  

100. Eğer onlar (gerçekten) tanrı 
olsaydılar, oraya girmezlerdi. Hepsi 
orada uzun süre kalacaklar. 

 

101. Orada kendilerine iniltiler 
(mukadder olacak) ve orada (hiçbir 
şey) duymayacaklar. 

 

102. Şüphesiz haklarında tarafımız-
dan iyilik buyruğu çıkmış olanlar, 
oradan uzak tutulacaklar. 

 

103. Onlar, onun uğultusunu (bile) 
duymayacaklar. Gönüllerinin dile-
diklerinde hep kalacaklar.  

 

104. En büyük korku bile onları 
endişelendirmeyecek. Melekler sık 
sık kendileriyle görüşecekler (ve 
onlara,) “Size vadedilmiş olunan 
gününüz, işte budur,” diyecekler. 

 

105. Kayıt defterinin yazıları dür-
düğü gibi göğü düreceğimiz gün, 
(sizi) ilkin yarattığımız gibi, o (ya-
ratılışı) tekrarlayacağız. Kendimize 
bu sözü gerekli (kıldık.) Şüphesiz 
onu yerine getirmeye kararlıyız. 
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106. Şüphesiz Biz, Zebur’da (birta-
kım) öğütler verdikten sonra, 
(Vadedilen) Toprak’a salih kullarım 
vâris olacaklar,” diye yazdıydık.1  

107. Şüphesiz bunda, ibadet eden 
insanlar için önemli bir haber var-
dır. 

 

108. Biz seni âlemlere, ancak rah-
met olarak gönderdik.  

109. Sen (onlara) de ki: “Bana, si-
zin İlâhınız ancak tek İlâh’tır, diye 
vahiy olunur. Öyleyse itaat edenler 
olur musunuz?”  

110. Eğer (arkalarını dönerlerse,) 
onlara de ki: “Ben hepinize ayırım 
yapmaksızın haber verdim. Size 
vadolunanın yakın mı, uzak mı 
olduğunu bilmem.” 

 

111. Şüphesiz O, sözün açığını (da, 
sizin) gizlediğinizi (de) bilir. 

 

112. De ki: “Onun sizin için bir 
deneme mi, yoksa belli bir süreye 
kadar geçici bir istifade mi olduğu-
nu bilmem.” 

 

113. (Yüce Peygamber) dedi ki: 
“Yarabbi, sen hak ile hüküm ver. 
(Ey kâfirler!) Rabbimiz Rah-
man’dır. Söyledikleriniz karşısında, 
ancak O’ndan yardım dilenir.” 

 
 
                                                           
1 “Vadedilen Toprak” ile  “Kudüs” kastedilmiştir. Kudüs toprağının Allah’ın (c.c.) salih kullarının 
ellerine geçeceği konusunda, Hz. Davud’a (a.s.) önceden verilmiş olan haber hakkında bkz. 
Mezmurlar; Bab.37 
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Sûre: 22 

HAC SÛRESİ 
(Hicretten sonra indirilmiştir.) 

Cüz: 17  

Bu sûre Medine devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yetmiş 
dokuz ayettir. 

Bu sûrenin ilk ayetinde, bütün insanlar Kıyamet depreminden korku-
tulmaktadır. Onları, Rahman olan Allah’ın (c.c.) koruması altına girmeleri için 
davet eden Yüce Peygamber (s.a.v.) gelmiştir. Onu kabul etmemek neticesinde 
insanlar, çok korkunç savaşlardan korkutulmaktadırlar. Bütün yeryüzü üzerinde 
adeta bir kıyamet kopacaktır. Bu öylesine korkunç bir durumdur ki, anneler süt 
verdikleri bebeklerini bile korumayı unutacaklar, her hamile kadın karnında 
taşıdığını düşürecektir ve tüm insanlar, Yüce Allah (c.c.) tarafından indirilecek 
sert azaplar neticesinde sarhoşa dönmüş olacaklar. 

Kıyamet’ten bahsedilince akla gelen soru, bütün insanların helâk olma-
ları sonrasında nasıl diriltileceğidir. Bunun cevabını Yüce Allah (c.c.), sizi daha 
önce topraktan yaratan ve ana rahminde değişik safhalardan geçiren Allah (c.c.), 
sizi bir kez daha diriltecektir, diye vermektedir. 

Daha sonra Yüce Allah (c.c.), bazı insanların bir çukurun kenarınday-
mışçasına ibadet ettiklerinden bahsetmiştir. Öyle bir kimse, kendisine hayır 
ulaştıkça teselli bulacaktır. Ancak bir fitneye yakalandığında ise, yüz üstü bir 
şekilde o çukura düşmüş olacaktır. Böyle birisi hem dünyada, hem de ahirette 
zarara uğrayacaklardandır. 

Ondan sonra, tüm dinlere tabi olanlardan özetle bahsedilmiş ve Yüce 
Allah’ın (c.c.) kendileri arasında Kıyamet Günü karar vereceği de belirtilmiştir. 

Yüce Allah’ın (c.c.) kesin bir buyruğundan da burada bahsedilmiştir. O, 
Beytullah’a hac gayesi ile gelenlere mani olmayın ve de Kâbe’ye ulaşmalarını 
engellemeyin, demiştir. Bunun hemen akabinde Beytullah’tan bahsedilerek, 
Yüce Allah’ın (c.c.) Hz. İbrahim’e (a.s.) güçlü talimatı zikredilmiştir. Ona, hac 
ve itikâf gayesiyle gelenler için evini temiz tut, denmiştir. Hz. İbrahim’e (a.s.) 
verilen bu talimat yalnız onunla sınırlı olmayıp, Kıyamet’e kadar kendisine ve 
Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) tabi olanlar için de geçerlidir. 

Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) da bir emir verilerek, tüm insanları hac için 
Kâbe’ye çağırması ve bu çağrının da herkese açık olması söylenmiştir. Daha 
sonra ise kurbanlardan bahsedilmiş ve Kâbe gibi onların da “Şeairüllah” (Al-
lah’a (c.c.) işaret eden varlıklar) oldukları belirtilmiştir. Onlara saygısızlık ya-
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parsanız, Kâbe’ye saygısızlık yapmış sayılırsınız, denmiştir. Bununla birlikte, 
Kâbe uğruna kurban edilen kurbanlıkların ancak takva koşulu ile kabul edilece-
ği ve onların et ve kanlarının Yüce Allah’a (c.c.) asla ulaşmadığı, aksine kurban 
edenlerin takvalarının O’na ulaştığı, dile getirilmiştir. 

Bu sûrede kılıçla yapılan cihat çok detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Müs-
lümanlar’a ancak kendilerini savunmak üzere cihat izninin verildiği de belirtil-
miştir. Düşmanların, onlar aleyhinde kılıç kuşandıkları ve kendilerini, Rabbimiz 
Allah’tır (c.c.) demelerinden dolayı evlerinden sürdükleri, burada açıklanmıştır. 
Eğer Müslümanlar’a öz savunmaları için cihat izni verilmemiş olsaydı, sadece 
onların camileri yerle bir edilmezdi, aynı şekilde Yahudiler’in ve Hıristiyan-
lar’ın da ibadet yerleri yok edilirdi, denmiştir. 

Daha sonra, geçmiş peygamberleri kabul etmeyen kavimlere işaret 
edilmiş ve eğer insanoğlu yeryüzünde dolaşıp, gözlerini dört açarak helâk edil-
miş kavimlerin yerlerini arayacak olursa, mutlaka onların kötü sonlarını öğrene-
cektir, denmiştir. Son dönemlerde arkeologlar bunu yapmaktadırlar. Böylece 
birçok geçmiş kavmin yok oldukları yerler keşfedilebilmiştir. 

Bu sûrenin elli üçüncü ayetinde, Peygamber’in (s.a.v.) temennilerine 
kalbinin bir arzusu da dâhil olsa, Yüce Allah’ın (c.c.) onu yok edeceği, açık-
lanmıştır. Bu ayette zikredilen şeytandan, insanın damarlarının içinde dolaşan 
şeytan kastedilmiştir. Hz. Resûlüllah (s.a.v.), “

” diye buyurmuştur. Yani: “Yüce 
Allah (c.c.), ona karşı bana yardım etti. Bunun neticesinde o, Müslüman oldu.” 
(Müsned Ahmed B. Hanbel) Söz konusu ayet-i kerimeden, bir şeytanın pey-
gamberlerin kalbine gerçekten bir fitne sokabildiği anlaşılmamalıdır. Kur’an-ı 
Kerim’de, şeytanın peygamberlere yaklaşmasına asla izin verilmediği belirtil-
miştir. (26:222 – 223) Buna göre şeytan, ancak çok yalancı ve rezil insanlara 
iner. Peygamberlere ise asla inemez. 

Sûrenin sonunda, müşriklerin Allah’a (c.c.) ortak koştukları sahte tanrı-
ların asla güç sahibi olmadıkları, izah edilmiştir. Onların, bir şeyi yalayan sine-
ğin ağzından bile, yaladığını geri alamayacakları belirtilmiştir. Gerçekten de 
sinek, bir şeyi ağzına alır almaz, ağzındaki sıvının etkisi ve vücudundaki kimya-
sal değişikliklerin sonucunda onu derhal sindirir. Böylece yuttuğu şey asıl halini 
kesinlikle koruyamaz. 

Bu sûrenin son ayetinde, Yüce Allah’ın (c.c.) yolunda cihat etmek teş-
vik edilmiştir. Bu cihat daha önce de izah edilmiştir. Keza, Yüce Allah’ın (c.c.), 
ancak Hz. İbrahim’e (a.s.) ve Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) tabi olanların Müslüman 
olduklarını savunduğu belirtilmiştir. Kimin O’nun önünde başını eğdiğini de, 
Kendisinin bildiği izah edilmiştir. Sonunda Hz. Muhammed-i Mustafa’nın 
(s.a.v.) bütün dünya insanları için bir peygamber olduğu tekrar açıklanmıştır.  
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Hac Sûresi 

 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Ey insanlar, Rabbinizin takvasını 
benimseyin. Şüphesiz (son) saatin 
depremi, büyük bir şeydir.1 

 

3. Onu göreceğiniz gün, her emzi-
ren kadın, emzirdiği bebeğini unu-
tacak ve her hamile kadın (da kar-
nında) taşıdığını düşürecek. İnsan-
ları sarhoş gibi göreceksin, oysa 
onlar sarhoş olmayacaklar. Ancak 
Allah’ın azabı çok şiddetli olacak. 

 

4. İnsanlardan bazıları, Allah hak-
kında bilgileri olmadan tartışırlar ve 
her azgın şeytana uyarlar.2 

 

5. Kim kendisiyle dostluk kuracak 
olursa, (bu azgın ve haktan uzak 
kimsenin) onu (da) saptıracağı ve 
Cehennem azabına götüreceğine 
(dair,) hüküm verilmiştir.  

 

                                                           
1 Yani, dünyanın bütün kavgalarını sona erdiren, en son musibet, demektir. 
2 Şeytandan, Allah’tan (c.c.) uzak olan kimse kastedilmiştir. (“İblis” ile “Şeytan” hakkında 
ayrıca bkz. dipnot 2:35) 
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6. Ey insanlar, tekrar diriltilip kaldı-
rılmaktan kuşku duyuyorsanız, 
(bilin ki) Biz, şüphesiz (ilkin sizi) 
topraktan, sonra azıcık sudan, sonra 
(da) pıhtılaşmış kandan (ve) sonun-
da biçimlenmiş ve biçimlenmemiş 
bir et parçasından yarattık. Bu, size 
(yaratılış sırlarını) açıklamamız 
içindir. Biz dilediğimizi belli bir 
süreye kadar rahimlerde bekletiriz. 
Ardından yetişkinlik çağına ulaşa-
sınız diye, sonrasında sizi bir bebek 
olarak çıkarırız. Aranızdan bazıla-
rına doğal bir şekilde ölüm verilir. 
Aranızdan bazıları (da) bilgiyi (elde 
ettikten) sonra, hiçbir şey bilmiyor 
olarak, ömrünün en düşkün çağına 
götürülür.  Sen toprağı cansız gö-
rürsün. Ancak Biz onun üzerine su 
indirince, hareketlenir, kabarır ve 
her türlü yemyeşil ve güzel bitkiler 
verir.1 

 

7. Bunun sebebi, Allah’ın bizzat 
hak olmasıdır. O, ölüleri diriltir ve 
O, istediği her şeye gücü yetendir. 

 

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede, bir insanın ana rahminden başlayarak, ömrünün sonuna kadar olan 
bütün evreleri beyan edilmiştir. Çağımızın bilim adamları, bu evrelerin aynen gerçekleştiğini 
desteklemektedirler. Hz. Resûlüllah (s.a.v.) döneminde bunlar bilinmiyordu. Ancak bunlar-
dan Kur’an-ı Kerim’de bahsedilmiş olması, tüm bu bilgilerin, her türlü gaybı bilen Yüce 
Allah (c.c.) tarafından Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) bildirildiğini göstermektedir. Bu ayette yer-
yüzünün su ile canlandığı da belirtilmiştir. Bu da bilim adamları tarafından desteklenen bir 
husustur. Burada, Hz. Resûlüllah (s.a.v.) vasıtasıyla inen manevi su, yani İlâhi Vahiyle, ölü 
bir toprağa benzeyen manen ölü bir kavmin, tekrar diriltilecek olduğuna da işaret edilmiştir.  
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8. Kıyamet mutlaka gelecektir. 
Bunda hiç şüphe yoktur. Allah, 
mezarlardakileri (mutlaka) kaldıra-
caktır.  

9. İnsanlar arasından, bir bilgisi, 
hidayeti ve aydınlatan bir Kitab’ı 
olmadan Allah hakkında tartışan 
(da) olur.  

10. O, insanları Allah yolundan 
saptırmak gayesiyle (kibrinden 
dolayı) yan döner. Dünyada onun 
için rezillik olacaktır. Kıyamet gü-
nü (de) kendisine yakıcı azap tattı-
racağız.  

11. Bu, her iki elinizin yaptıkların-
dan ve Allah’ın (da) kullara, asla 
zulmeden olmamasından (dolayı 
olacaktır.)  

B.2  

12. İnsanlardan bazısı, Allah’a geli-
şigüzel ibadet eder. Kendisine bir 
fayda dokunsa, ondan huzur bulur, 
ama kendisine bir sıkıntı geldiğinde 
(ise,) gerisin geriye döner. O bu 
dünyada (da) ahirette (de) ziyana 
uğrar. İşte apaçık ziyan budur. 

 

13. Allah dışında kendisine ne za-
rar, ne (de) yarar vereni çağırır. En 
büyük sapıklık, işte budur. 
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14. O mutlaka, zararı yararından 
daha yakın olanı çağırır. Bu efendi 
olarak (da,) arkadaş olarak (da) çok 
kötüdür.  

15. Şüphesiz Allah, inanıp (da yerli 
yerinde) iyi işler yapanları, içinde 
ırmaklar akan bahçelere alacaktır. 
Şüphesiz Allah, dilediğini yapar. 

 

16. Allah’ın bu (Peygamber’e) ne 
dünyada, ne (de) ahirette hiç yar-
dım etmeyeceğine içten inanan 
kimse, bir ip ile göğe çıksın. Sonra 
(da Allah’ın yardımını) kessin. 
Ardından (da) planının, kendisini 
kızdıranı yok edip (etmediğine) 
baksın. 

 

17. Böylece bu (Kur’an’ı) Biz, apa-
çık ayetler halinde indirdik. Şüphe-
siz Allah, ancak (hidayet almak) 
isteyene, hidayet verir.  

18. (Yüce Peygamber’e) inananlar, 
Yahudi olanlar, Sabiler, Hıristiyan-
lar, Mecûsîler ve (Allah’a) ortak 
koşanlar arasında Allah, Kıyamet 
günü mutlaka hüküm verecektir. 
Şüphesiz Allah, her şeye gözetici-
dir. 
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19. Göklerde ve yerde bulunanların, 
(keza) güneşin, ayın, yıldızların, 
dağların, ağaçların, hayvanların ve 
insanlardan çoğunun (da) Allah’a 
boyun eğdiğini görmedin mi? An-
cak insanlardan çoğu için azap ge-
rekli olmuştur. Allah kimi rezil 
ederse, ona kimse saygınlık kazan-
dıramaz. Şüphesiz Allah dilediğini 
yapar. 

Secde Ayeti 1  

20. Şu iki grup, münakaşacılardır. 
Onlar, Rableri hakkında (birbirle-
riyle) tartışırlar. Onun için Allah’ı 
inkâr edenlere ateşten elbiseler 
biçilecektir. Başları üzerinden (de) 
kaynar su dökülecektir. 

 

21. Onunla karnındakiler (de,) deri-
leri (de) çürütülecektir.  

22. Onlar için demir çekiçler (hazır-
lanacaktır.)  

23. Üzüntülerinden dolayı bundan 
çıkmaya niyet ettiklerinde, ona geri 
döndürülecekler (ve kendilerine,)  
“Ateşin azabını tadın,” (denilecek-
tir). 

 

                                                           
1 Bkz: dipnot 7:207 
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B.3  

24. Şüphesiz Allah, inanıp (da yerli 
yerinde) iyi işler yapanları, içinde 
ırmaklar akan bahçelere alacaktır. 
Orada onlara, altın bilezikler ve 
inciler takılacaktır. Oradaki elbi-
seleri (de) ipekten olacaktır. 

 

25. Onlar, pak söze yönlendirile-
cekler ve (her türlü) hamda lâyık 
olan (Allah’ın) yoluna iletilecekler. 

 

26. Şüphesiz kâfirlik etmiş olup, 
(hem) Allah’ın yolundan, (hem de 
Allah’ın zikri için) orada oturan (ya 
da) taşradan (oraya gelen, tüm in-
sanların) eşit oldukları Mescid-i 
Haram’dan, (kendilerini) alıkoyan-
ların (hepsi zalimdir.) Kim bunda, 
dinsizlik ve zulüm ile haksızlık 
yaratmak isterse, kendisine acı bir 
azap tattıracağız. 

 
B.4  

27. Hani Biz İbrahim’e, 
Beytullah’ın yerini tahsis etmiştik. 
(Kendisine demiştik ki:) “Hiçbir 
şeyi Bana ortak koşma. Evimi, ta-
vaf edenler, (ibadete) duranlar, rükû 
edenler ve secde edenler için temiz 
tut.”  

28. “(Bütün) insanlara haccı ilan et. 
Onlar yayan olarak (ya da yolculuk-
tan zayıf düşmüş şekilde,) uzak ve 
(üstünde) derin izler (olan) yoldan 
gelen binek hayvanları üzerinde 
sana ulaşacaklar.” 
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29. Bu onların, kendilerine olan 
faydaları görmeleri içindir. O’nun 
kendilerine büyükbaş hayvanlar 
vererek (ettiği ihsandan dolayı) 
belli günlerde Allah’ın ismini an-
sınlar. Böylece onlardan kendiniz 
(de) yiyin, düşkün ve fakir olana 
(da) yedirin. 

 

30. Sonrasında (kötülüklerinin) 
kirlerinden arınsınlar. Adaklarını 
yerine getirsinler ve Eski Ev’i (Kâ-
be’yi) tavaf etsinler.  

31. Bu (emri, Biz verdik.) Kim 
Allah’ın hürmetli kıldıklarını onur-
landırırsa, bu Rabbinin Katında 
kendisi için hayırlıdır. (Kur’an’da) 
zikredilenler dışında, bütün hayvan-
lar size helâl kılınmıştır. O halde, 
putların pisliğinden korunun ve 
yalan söylemekten kaçının. 

 
 

32. Daima Allah’a eğilen ve O’na 
şirk koşmayanlar olun. Kim Allah’a 
ortak koşarsa, sanki o gökten düş-
müş olur. Sonra kuşlar onu kapıp 
götürür veya rüzgâr onu uzak bir 
yere sürükler atar. 

 

33. Bu (önemli bir sözdür.) Kim 
Allah’a (işaret eden) alâmetlere 
saygı gösterirse, şüphesiz bu, kalp-
lerin takvasının bir belirtisidir.  
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34. Bu kurbanlıklarda, belli bir 
müddet için size (birçok) fayda 
vardır. Sonunda (da) onları Eski 
Ev’e ulaştırmak gereklidir.  

B.5  

35. Biz her ümmete kurban kesme 
yolunu belirttik ki, O’nun kendile-
rine bağışladığı küçük ve büyükbaş 
hayvanları keserken Allah’ın adını 
ansınlar. (Unutmayın ki,) İlâhınız 
tek İlâh’tır. Onun için ancak O’na 
itaat edin. (Allah’a karşı) alçakgö-
nüllü olanlara müjde ver. 

 

36. Allah zikredildiğinde kalpleri 
korku dolan onlardır. Onlar, başla-
rına gelen sıkıntılara sabredenler, 
namazı ayakta tutanlar ve kendile-
rine verdiklerimizden (Allah yolun-
da) harcayanlardır.  

37. İşte Biz, kurbanlık develeri (de) 
Allah’a işaret eden alâmetlerden 
kıldık. Onlarda sizin için hayır var-
dır. Onları sıralara (dizerek,) üzer-
lerine Allah’ın adını anın. (Kurban 
edildikten sonra) yanları yere değ-
diğinde, onlardan hem kendiniz 
yiyin, hem (de) kanaat edenler ile 
yardım dileyene yedirin. Böylece, 
şükredesiniz diye Biz, bu (hayvan-
ları) sizin hizmetinize verdik.1 

 

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede Yüce Allah (c.c.) için kurban kesmenin önemi açıklanmıştır. Develer, bütün 
hayvanları temsilen bir sembol olarak ele alınmış ve onların insanlara canla başla hizmet ettiği, 
gerektiğinde insanlar için canlarını feda ettiği bildirilmiştir. Hacılar onları kesmekle, gerektiğinde 
Yüce Allah (c.c.) yolunda kendi canlarını aynı şekilde feda etmeye hazır olduklarını sembolik 
olarak ifade ederler. 
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38. Onların ne etleri, ne (de) kanları 
Allah’a asla ulaşmaz. Ancak takva-
nız O’na ulaşır. Sizi doğru yola 
eriştirdiğinden dolayı Allah’ı yüce-
liğini zikredesiniz diye O, bu kur-
banları böyle hizmetinize vermiştir. 
(İslâm’ın emirlerini bütünüyle) 
yerine getirenlere müjde ver. 

 

39. Allah, inananları mutlaka (hep) 
savunur. Şüphesiz Allah, hiçbir 
hain ve nankörü sevmez. 

 
B.6  

40. (Bir sebep yokken) kendilerine 
karşı savaş açılanlara, zulüm edil-
melerinden dolayı (savaşmaları 
için) izin verilmiştir. Şüphesiz Al-
lah, onlara yardım etmeye gücü 
yetendir.1 

 

41. Onlar, “Allah Rabbimizdir,” 
demelerinden dolayı, haksız yere 
evlerinden çıkarılanlardır. Eğer 
Allah, (bu kâfirlerden) bazılarının 
(kötülüklerini) diğerleriyle gider-
meseydi, manastırlar, kiliseler, 
havralar ve içinde Allah’ın adı çok 
anılan camiler alaşağı edilirlerdi. 
O’nun (dinine) yardım edene, Allah 
mutlaka yardım eder. Şüphesiz Al-
lah, son derece güçlüdür (ve her 
şeyden de) üstündür. 

 

                                                           
1 Bu ve bundan sonraki ayetlerde öz savunma için yapılan İslâmî Cihad’ın ana çizgileri 
belirtilmiştir. Cihadın sebepleri Tek Allah’a (c.c.) ibadet ettiklerinden dolayı Müslümanların 
Mekke’de zulüme uğramaları; evlerinden sürgün edilmeleri, Medine’de dahi sık sık korkuya 
maruz bırakılmaları vb.dir. Gayesi de din ve vicdan hürriyetini korumak ve insanların ibadet 
etme haklarını savunmaktır. Yüce Allah (c.c.) yalnız Müslümanların camileri değil, Yahudi, 
Hıristiyan ve diğer dinlere mensup olanların ibadet yerleri tehlikeye girince dahi, cihadın 
gerekli olduğunu beyan etmiştir. 
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42. Eğer yeryüzünde kuvvet versek, 
onlar namazı ayakta tutar, zekât 
verir, iyiliği emreder (ve) kötülük-
ten alıkoyarlar. Bütün işlerin sonu-
cu Allah’ın elindedir. 

 

43-45. Eğer (bu düşmanlar) senin 
yalancı olduğunu ileri sürerlerse, 
kendilerinden önce Nuh’un kavmi, 
Âd ve Semûd (kavimleri,) İbra-
him’in kavmi ve Lût’un kavmi ve 
Medyenliler (de, peygamberlerinin) 
yalancı olduklarını ileri sürmüşler-
di. Musa’nın (da) yalancı olduğu 
beyan edilmişti. Ben, inkâr edenlere 
bir süre tanıdım, sonra (da) kendile-
rini yakaladım. (İşte bakın,) azabım 
ne kadar (da şiddetliydi!) 

 

46. Biz, birçok yerleşimi zulmeder-
lerken helâk ettik ve sonuçta onlar 
çatılarının üzerine çöktüydüler. 
Nice terk edilmiş kuyular ve sapa-
sağlam kaleler (de aynı durumda-
dır.)  

47. Onlar, akıl edecek kalpleri veya 
işitecek kulakları olması için, yer-
yüzünde hiç dolaşmadılar mı? Şüp-
hesiz kör olan gözler değildir, an-
cak göğüslerdeki kalpler kördür. 
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48. Onlar, senden azabın çabuklaş-
masını isterler. Hâlbuki Allah, ver-
diği sözü asla bozmaz. Şüphesiz 
Rabbinin Katında öyle bir gün var-
dır ki, o sizin saydığınız bin yıla 
eşittir.  

49. Ben, birçok yerleşimlere zul-
mederlerken mühlet verdim. Sonra 
(da) onları yakaladım. Dönüş (za-
ten) Bana’dır.  

B.7  

50. De ki: “Ey insanlar, ben ancak 
size apaçık bir uyarıcıyım.” 

 

51. Onun için inanıp (da yerli ye-
rinde) iyi işler yapanlar için, mağfi-
ret ve şerefli rızık vardır. 

 

52. Ayetlerimizi aciz bırakmaya 
çaba sarf edenler, Cehennemliktir-
ler. 

 

53. Senden önce Biz, bir şey arzu 
ettiğinde, şeytanın onun arzusuna 
güçlükler çıkartmadığı bir peygam-
beri veya nebiyi göndermedik. Son-
ra Allah, şeytanın karıştırdıklarını 
uzaklaştırır (ve) Kendi ayetlerini 
sağlam kılar. Allah çok bilgi ve 
hikmet sahibidir.1 

 
                                                           
1 Bazı müfessirlere göre, bir peygamber ya da nebi Allah’ın (c.c.) ayetlerini okuduğunda, şeytan ona bir 
şeyler karıştırır. Bu bütün peygamberlere ve özellikle peygamberlerin en üstün ve seçkini olan Hz. 
Muhammed-i Mustafa’ya (s.a.v.) büyük bir hakarettir. Bu ayette beyan edilen gerçek, Allah’ın pey-
gamberlerinin dünya insanlarını ıslah etmeye niyet etmeleridir. Şeytan, onların bu yolunda engeller 
yaratmaya çalışır. Ancak Yüce Allah (c.c.), şeytanın çıkarttığı engelleri yok eder ve peygamberlerin 
iradelerinin gerçekleşmesini sağlar. Her peygambere ve özellikle de Hz. Muhammed’e (s.a.v.) aynı 
muamele yapılmıştır. 



Cüz: 17 
 

HAC SÛRESİ Sûre: 22      

593 
 

54. Bunun sebebi, şeytanın çıkardı-
ğı (güçlüklerle) kalplerinde hastalık 
bulunanlar ve yürekleri katı olanla-
rın, (Allah tarafından) bir denemeye 
tabi tutulmalarıdır. Şüphesiz zalim-
ler, (Allah’a karşı) aşırı bir muhale-
fet içerisindedirler. 

 

55. Bu, bilgi verilenlerin 
(Kur’an’ın) Rabbin tarafından hak 
olduğunu öğrenip, buna inanmaları 
ve kalplerinin buna meyletmesi 
içindir. Şüphesiz Allah, inananları 
kesinlikle doğru yola yöneltendir. 

 

56. Kâfir olanlar, (helâk) saati ansı-
zın gelinceye ya (da) ardında hiçbir 
şeyi bırakmayacak bir günün azabı 
kopuncaya kadar, bu (Kur’an) hak-
kında hep şüphe içinde kalmaya 
devam edecekler. 

 

57. O gün (her) hükümranlık, yalnız 
Allah’ın olacaktır. O, aralarında hü-
küm verecektir. Ancak inanıp (da 
yerli yerinde) iyi işler yapanlar, 
nimetli Cennetler’de olacaklar. 

 

58. Kâfir olup, ayetlerimizin yalan 
olduğunu ileri sürenlere (de) aşağı-
layıcı azap (mukadder kılınmıştır.) 
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B. 8  

59. Allah yolunda göç edenlere, 
sonra (da) öldürülen ya (da doğal 
ölümle) ölenlere, Allah güzel rızık 
ihsan edecektir. Şüphesiz Allah, 
rızık verenlerin en hayırlısıdır. 

 

60. O, elbette onları hoşnut olacak-
ları bir yere alacaktır. Şüphesiz 
Allah, daimi bilgiye sahip olandır 
ve Halîmdir.  

61. İşte böyle olacak. Bir kimse, 
uğratıldığı eziyet kadar (eziyet ede-
ne) ceza verirse, sonra (düşmanı) 
yine (de) haddi aşarsa, Allah kendi-
sine mutlaka yardım edecektir. 
Şüphesiz Allah, mutlaka çok affe-
den ve çok bağışlayandır.  

62. Bu, Allah’ın geceyi gündüze 
katmasından, gündüzü (de) geceye 
katmasından ve (de) Allah’ın çok 
(iyi) işiten ve çok (iyi) gören olma-
sındandır.  

 

63. İşte böyledir. Çünkü ancak Al-
lah haktır ve ancak O’ndan başka 
çağırdıkları asılsızdır ve (de) yalnız 
Allah çok yüce şanlı (ve) çok bü-
yüktür. 

 

64. Allah’ın gökten su indirdiğini 
ve yeryüzünün onunla yeşerdiğini 
görmedin mi? Şüphesiz Allah, (kul-
larına karşı) son derece lütufkârdır 
(ve durumlarından) haberdardır. 

 

65. Göklerde ve yerde olanların 
hepsi O’nundur. Şüphesiz Allah, 
kimsenin yardımına muhtaç değil-
dir. O, (her türlü) hamda lâyıktır.  



Cüz: 17 
 

HAC SÛRESİ Sûre: 22      

595 
 

B.9  

66. Allah’ın, yeryüzündeki her şeyi 
(karşılıksız) hizmetinize verdiğini, 
denizde gemilerin O’nun buyruğuy-
la yürüdüğünü görmedin mi? İzni 
olmadan yere düşmesinler diye, gök 
(cisimlerini) O tutar. Şüphesiz Al-
lah, insanlara çok şefkatlidir (ve) 
çok rahmet edendir. 

 

67. Sizi dirilten O’dur. Sonra size 
ölüm verecek ve (daha) sonra (da 
tekrar) diriltecek, (yine O’dur.) 
Şüphesiz insan çok nankördür.  

68. Biz, her ümmet için bir ibadet 
yolu tayin ettik. Onlar (da) ona göre 
hareket ederler. Bu (İslâm’ın) yolu 
hakkında seninle (asla) münakaşa 
etmesinler. Sen onları Rabbine 
çağır. Şüphesiz sen kesinlikle doğru 
yol üzerindesin. 

 

69. Eğer seninle tartışırlarsa, “Allah 
yaptıklarınızı çok iyi bilir,” de. 

 

70. Kıyamet günü Allah, ihtilâf 
ettikleriniz hakkında aranızda hü-
küm verecektir. 

 

71. (Ey Peygamber,) Allah’ın gökte 
ve yerdekinden haberdar olduğunu 
bilmez misin? Şüphesiz bunların 
(hepsi) bir Kitap’tadır. Doğrusu bu, 
Allah için çok kolaydır. 
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72. Onlar Allah’tan başka, hakla-
rında Allah’ın kesin bir delil indi-
rilmediği, kendilerinin (de) bilme-
diklerine tapıyorlar. Zalimler için 
hiç bir yardımcı olmayacaktır. 

 

73. Onlara apaçık ayetlerimiz okun-
duğunda, inkâr edenlerin yüzlerinde 
hoşnutsuzluk (belirtilerini) açıkça 
görürsün. Kendilerine ayetlerimizi 
okuyanlara neredeyse saldırırlar. 
Sen (onlara,) “Ben size bundan 
daha kötüsünü haber vereyim mi?” 
de. (O da Cehennem) ateşidir. Al-
lah, onu inkâr edenlere vaat etmiş-
tir. O, ne kötü bir kalınacak yerdir. 

 

B.10  

74. Ey insanlar, size bir söz anla-
tılmaktadır. Onu dikkatle dinleyin. 
Şüphesiz Allah’tan başka çağırdık-
larınız bir araya gelseler (de,) tek 
bir sinek (bile) yaratamayacaklar. 
Eğer sinek onlardan bir şey kapıp 
götürse, ondan bunu bile kurtara-
mazlar. Dua eden (de,) kendisine 
dua edilen (de,) ne kadar zayıftır! 

 

75. Onlar, Allah’ın değerini hakkıy-
la bilemediler. Şüphesiz Allah, son 
derece güçlüdür (ve her şeyden) 
üstündür.  
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76. Allah, meleklerden (de,) insan-
lardan (da) peygamberleri seçer.1 
Allah, (duaları) çok iyi işiten ve 
(her şeyi) çok iyi görendir.  

77. O, onların önünde ve ardında ne 
varsa, hepsini bilir. Bütün işler 
ancak Allah’a döndürülür. 

 

78. Ey müminler, muradınıza eresi-
niz diye, rükû edin, secde edin, 
Rabbinize ibadet edin ve iyi işler 
yapın. 

 

Secde Ayeti 2 
 

79. Allah yolunda hakkıyla çaba 
gösterin. O, sizi seçmiştir ve din 
konusunda size hiçbir zorluk çı-
kartmamıştır. Atanız İbrahim’in 
dinini benimseyin. (Bu) Peygamber 
size şahit olsun, siz (de diğer) in-
sanlara şahit olasınız diye, bu (Ki-
tap’ta da) daha önceki (Kitaplar’da 
da) adınızı Müslüman koyan (Al-
lah’tır.) Onun için namaz kılın, 
zekât verin ve Allah’a sımsıkı tutu-
nun. Sizin efendiniz, ancak O’dur. 
O ne güzel bir efendidir ve ne (de) 
güzel bir yardım edendir. 

 
 
                                                           
1 Bu ayet-i kerimede İlâhi bir sünnet, ebedi bir kural olarak beyan edilmiş ve sona ereceği de hiç bir 
zaman zikredilmemiştir. Yani Yüce Allah (c.c.), daima melekleri ya da insanları Kendi peygamberleri 
olarak gönderir ve her ihtiyaç duyulduğunda da göndermeye devam edecektir. 
2 Bu ayet Hz. İmam Şafiî’ye (a.r.) göre bir secde ayetidir. Ayrıca bkz: dipnot 7:207 



Cüz: 18 
 

MÜ’MİNÛN SÛRESİ Sûre: 23      

598 
 

Sûre: 23 

MÜ’MİNÛN SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

 

Bu, Mekke döneminde vahyedilen son sûrelerdendir. Besmele ile birlikte 
yüz on dokuz ayettir. 

Geçen sûrenin sonunda, namazı ayakta tutmak, zekâtı aksatmadan eda 
etmek ve Yüce Allah’ın (c.c.) dinine tam olarak sarılmak neticesinde asıl başa-
rının elde edileceği belirtilmişti. Bu büyük başarının detaylarından da 
Mü’minûn sûresinin ilk ayetlerinde bahsedilmiştir. Başarıya ulaşan müminler, 
sadece namazı ayakta tutmazlar ya da yalnız zekât vermezler. Onların kişilikle-
rinde bunlardan başka birçok diğer vasıflar da bulunur. Onlar bazı işlerden uzak 
dururken, bazı hayırları da yaparlar. Kısacası, onlar kişiliklerinde her iki çeşit 
özelliğe de sahiptirler. 

 Daha sonra, hayat suyunun gökten inişine ve onun sıkça gökten inmesi 
ile ilgili bir sistemin var oluşuna işaret edilmiştir. Ancak Yüce Allah’ın (c.c.), 
bazen insanlara bir ders vermek için o suyu yok etmeye kadir olduğu da, burada 
beyan edilmiştir. Bunun iki yöntemi vardır. Birincisi, Yüce Allah’ın (c.c.) suyun 
gökten inmesi ile ilgili sistemi değiştirmesi şeklindedir. Bunun bir örneği yer-
yüzünün yaratılışının ilk devirlerinde görülmüştür. Yerdeki su devamlı olarak 
buharlaşıp gökyüzüne yükselmiştir ve yağış gerçekleştiğinde de, sıcak ortamın 
bir sonucu olarak su yine çabucak buhar haline dönüşmüştür. Diğer yöntem ise, 
halen sıkça tanık olunduğu gibi, suyun yerin derinliklerine inmesi yoluyladır. 
Bu durumda su bazen en derin kuyulardan bile daha derinlere inerek kaybolur. 

Sûrenin devamında, su konusu daha da detaylandırılmış ve su üzerinde 
seyir eden gemilerden bahsedilmiştir. Bu bölümde Hz. Nuh’un (a.s.) gemisin-
den de bahsedilmiştir. Gemiler, ancak Yüce Allah’ın (c.c.) izni ile su üzerinde 
kalabilirler. En kuvvetli fırtınalarda bile gemiler su üzerinde kalabilmeye devam 
ederler. Ancak bazen, küçük bir fırtına bile onların batmasına sebep olabilir.  

Allah (c.c.), insanları gökten manevi bir su ile bereketlendirir. Kavimler-
se, gökten kendileri üzerine yağdırılan manevi su karşısında nankörlük ederler. 
Yüce Allah (c.c.) da aynı maddi suda olduğu gibi, onları o manevi sudan mah-
rum bırakır. Yüce Allah (c.c.) sağanak yağmur gibi peygamberlerini üst üste 
kendilerine gönderdiği halde, onlar o peygamberlere iman edip, onlardan bir 
fayda edinmezler. Aksine onları inkâr etmek konusunda inatçı davranırlar. 

Sûrede daha sonra da, pınarları olan yüksek dağlardan söz edilmiştir. 
Bunlar insanlar için emniyet ve kalp tesellisine vesile olurlar. Yüce Allah (c.c.), 
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Hz. İsa Mesih’i (a.s.) ve annesini düşmanlarından kurtararak böyle bir yere gö-
türmüştür. Alâmetlerinden, bunun Keşmir vadisi olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu sûrenin yetmiş dokuzuncu ayetinde, insanoğlunun evrim safhaları an-
latılmıştır ve kendisine öncelikle görme gücü bahşedildiği beyan edilmiştir. 
Sonunda ise ona, derin bir iç görüş ve her çeşit konuyu anlama becerisine sahip 
olan bir kalp bahşedildiği belirtilmiştir. 

Daha sonra ise yepyeni bir konuya değinilerek, Kıyamet günü insanlara 
yeryüzünde ne kadar kaldıkları sorulacağı zaman, onların buna, belki bir gün 
veya onun bir kısmı kadar, diye cevap verecekleri belirtilmiştir. Buna karşılık 
Yüce Allah’ın (c.c.) ise kendilerine, ondan da daha az bir müddet geçirdiklerini 
söyleyeceği, açıklanmıştır. Bununla da ölüm ile tekrar dirilmek arasındaki za-
mana işaret edilmiştir. Dünya sanki hemen gelip geçmiş gibi çok uzak görüle-
cektir. Aslında bu, günlük hayatta çok genel bir şekilde müşahede edilen bir 
durumdur. Ay ve güneşten çok daha büyük yıldızlar da, gökyüzünde küçük 
birer nokta gibi görünmektedirler. 

Bu sûrenin sonunda Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) öğretilen bir dua yer almak-
tadır. Ona Rabbine hitaben, “Ey Rabbim, (beni) bağışla ve rahmet et. Sen mer-
hamet edenlerin en hayırlısısın,” demesi, buyrulmuştur. 
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Mü’minûn Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

Cüz: 18   

2. Şüphesiz müminler muratlarına 
ermişlerdir.  

3-5. Onlar, namazlarında alçak 
gönüllülük gösterirler ve boş söz 
(ile işlerden) yüz çevirirler ve (de) 
zekâtı (hakkıyla) verirler. 

 

6-7. Keza onlar, yalnızca hanımları 
ve sağ ellerinin sahip bulundukları-
nın dışında, edep yerlerini (de) 
korurlar. (Böyle davrandıkları için,) 
onlar hiç ayıplanmayacaklar. 

 

8. Kim bunun dışına çıkmak isterse, 
işte haddi aşanlar (da) onlardır. 

 

9-10. Onlar, emanetlerine ve vermiş 
oldukları sözlerine riayet ederler ve 
(de) namazlarını (da) daima korur-
lar  

 

11. İşte (gerçek) vârisler (de,) on-
lardır.  
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12. Onlar, Firdevs’e vâris olacaklar 
ve orada ebediyen kalacaklar. 

 

13. Şüphesiz Biz, insanı yaş topra-
ğın özünden yarattık. 

 

14. Sonra (da) onu, kalınacak em-
niyetli bir yere azıcık su halinde 
koyduk. 

 

15. (Daha) sonra o suyu, pıhtılaşmış 
kan haline getirdik. Bu pıhtılaşmış 
kanı (da,) ardından bir et parçasına 
dönüştürdük. Bu et parçasını ke-
mikler şekline soktuk. Bu kemikleri 
(de) et ile örttük. Sonra (da) onu 
başka bir yaratılış halinde geliştir-
dik. Bundan dolayı, yaratanların en 
iyisi olan Allah, ne bereketlidir!  

16. Sonra (da) şüphesiz siz bunun 
akabinde öleceksiniz.  

17. Ardından Kıyamet günü kesin-
likle kaldırılacaksınız.  

18. Şüphesiz Biz, üzerinizde yedi 
yol yaptık.1 Biz yarattıklarımızdan 
gafil değiliz. 

 

19. Biz, suyu gökten bir ölçüye 
göre indirdik, sonra (da) onu yeryü-
züne yerleştirdik. Şüphesiz onu 
ortadan kaldırmaya gücü yeten (de,) 
şüphesiz Biziz. 

 
                                                           
1 “Yedi” kelimesi, “çok” anlamındadır. Buna göre yedi yoldan aslında sayısız yollar kastedilmiş-
tir. 
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20. Onunla sizin için hurma bahçe-
leri ve üzüm bağları hazırladık. 
Oralarda sizin için bol bol meyveler 
vardır. Siz onlardan yersiniz. 

 

21. Sînâ dağında, içinde yağ taşıyan 
ve yiyenlere katık veren bir ağaç 
(da) yetiştirdik.1 

 

22. Şüphesiz hayvanlarda (da,) 
sizin için büyük ibret vardır. Onla-
rın karınlarındakinden size içiririz. 
Onlarda sizin için hem birçok fay-
dalar vardır, hem (de) onlardan yer-
siniz.  

23. Onlara ve gemilere bindirilirsi-
niz.  

B. 2  

24. Şüphesiz Biz, Nuh’u kavmine 
gönderdik. O dedi ki: “Ey kavmim, 
Allah’a ibadet edin. Sizin için, 
O’ndan başka bir ilâh yoktur. Öy-
leyse takvayı benimsemeyecek 
misiniz?”  

25. Bunun üzerine, kavminin kâfir-
lik eden ileri gelenleri dediler ki: 
“Bu, ancak sizin gibi bir insandır ve 
size üstün çıkmak ister. Eğer Allah 
isteseydi, şüphesiz melekleri indi-
rirdi. Biz geçmiş atalarımız zama-
nında, böyle (bir olayın yaşandığı-
nı) hiç duymadık.” 

 

                                                           
1 Bundan zeytin ağacı kastedilmiştir. Bu ağacın meyvesinden hem yağı için,  hem de yiyecek 
olarak faydalanılır. 
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26. “Bu, ancak kendisinde çılgınlık 
bulunan bir adamdır. Bunun için, 
onun sonunu (biraz) bekleyin.” 

 

27. (Bunun üzerine Nuh,) “Ey Rab-
bim, bana yardım et, çünkü bunlar 
beni yalancı yerine koydular,” dedi. 

 

28. Biz (de) kendisine, gözümüzün 
önünde ve vahyimize göre bir gemi 
yap, diye vahyettik. Emrimiz gelip, 
(yeryüzünün) pınarı fışkırınca, (sa-
na buyuracağımız) her gerekli hay-
vandan birer çifti ona al. Daha önce 
aleyhine emrimiz gelmiş olanlar 
dışındaki akrabalarını (da gemiye 
bindir.) Zulmedenler hakkında bana 
hiçbir şey söyleme. Çünkü onlar, 
mutlaka (suda) boğulacaklar.1 

 

29. Sen ve beraberindekiler gemiye 
iyice yerleşince, sen de ki: “Bizi 
zalim kavimden kurtaran Allah’a 
hamdolsun.” 

 

30. (Gemiden inerken ise) de ki: 
“Ey Rabbim, beni bereketli kılaca-
ğın (bir yere) indir. Çünkü Sen, 
(karaya) indirenlerin en iyisisin.”  

31. Bunda birçok mucizeler vardır. 
Biz, (kullarımızı) mutlaka sınaya-
nız. 

 

                                                           
1 Bkz: dipnot 11:41 
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32. Sonra Biz, onların ardından 
birçok insanlar yarattık.  

33. Onlara aralarından bir peygam-
beri, “Allah’a ibadet edin! O’ndan 
başka bir İlâhınız yoktur. O halde 
takvayı benimsemez misiniz,” (de-
sin diye gönderdik.) 

 
B. 3  

34. Onun kavminden kâfirlik eden 
ve ahirette (Allah’a) kavuşmayı 
yalanlayan ileri gelenleri, kendile-
rini bu dünya hayatında refaha ka-
vuşturmuş olmamıza rağmen dedi-
ler ki: “Bu ancak sizin gibi bir be-
şerdir. O, yediklerinizden yer ve 
içtiklerinizden (de) içer.” 

 

35. “Sizler gibi bir adama boyun 
eğerseniz, mutlaka hüsrana uğra-
yanlar olursunuz.” 

 

36. “O, size ölüp toprak ve kemik-
ler olduktan sonra (tekrar diriltilip) 
kaldırılacağınızı mı vadediyor?” 

 

37. “Size vadolunan öylesine (ger-
çek) ötesi (ve akıldan da) uzaktır 
ki!” 

 

38. “(Hayat,) yalnız bu dünyadaki 
hayatımızdır. Ölürüz ve diriliriz, 
ama (öldükten sonra) bir daha asla 
kaldırılmayacağız.”  
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39. “Bu, ancak Allah’a karşı yalan 
uydurmuş bir adamdır. Biz kendisi-
ne asla inanacak değiliz.” 

 
40. (O peygamber) dedi ki: “Ya-
rabbi, bunlar beni yalancı yerine 
koydular. Onun için Sen bana yar-
dım et.” 

 

41. (Allah,) “Onlar pek yakında 
pişman olacaklar,” (diye) buyurdu.  

42. Ardından hakkında kesin bir ha-
ber bulunan, korkunç sesli (bir 
azap) onları yakaladı. Biz, onları 
çöpe döndürdük. Böylece zalim 
insanlara lanet olsun.  

43. Sonra Biz, onların ardından 
başka nesiller yarattık.  

44. Hiçbir ümmet, (yok olma) süre-
sini ne (kaçıp) aşabilir, ne (de) on-
dan geri kalıp (kurtulabilir.) 

 

45. Sonra Biz, birbiri ardına pey-
gamberlerimizi gönderdik. Ne za-
man bir kavime peygamberleri 
geldiyse, onlar kendisini yalancı 
yerine koydular. Onun için, Biz 
(de) kendilerini birbiri ardına sıra-
layıp (helâk ettik) ve onları (birer) 
hikâye yaptık. Böylece inanmayan 
kavime lanet olsun.  

46-47. (Bundan) sonra Musa ile 
kardeşi Harun’u, mucizelerimiz ve 
apaçık üstünlükle Firavun ve onun 
ileri gelenlerine gönderdik. Ancak 
onlar kibirlendiler. Onlar, (zaten) 
başkaldıran bir kavimdi. 
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48. Onlar, “Kavimleri bize kölelik 
yaparken, bizim gibi olan iki insana 
mı inanalım?” dediler. 

 

49. Onlar, ikisinin (de) yalancı ol-
duğunu ileri sürdüler. Böylece he-
lâk edilenlerden oldular. 

 

50. Şüphesiz hidayete ersinler diye, 
Musa’ya Kitab’ı verdik. 

 

51. Biz Meryem’in oğlunu ve anne-
sini, bir mucize kıldık. İkisini yük-
sek, yerleşime elverişli ve pınarlar 
bulunan bir yerde barındırdık.1 

 

B. 4  

52. Ey peygamberler, temiz şeyler-
den yiyin (ve yerli yerinde) iyi işler 
yapın. Şüphesiz Ben, bütün yaptık-
larınızı daima bilenim.  

53. Bu ümmetiniz, tek bir ümmettir. 
Ben sizin Rabbinizim. Öyleyse 
(helâk olmaktan korunmak için,) 
Beni kalkan edinin.  

54. Mamafih (kâfirler,) dinlerini 
aralarında parçalara böldüler. Her 
fırka, elinde olanla övünmeye baş-
ladı.  

55. Sen, onları bir süre gafletleri 
içinde bırak.  

                                                           
1 Tarihten de ispatlandığı üzere, bahsedilen yer Keşmir’dir. 
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56-57. Onlara mal ve oğullarla 
yardım etmemizden, iyiliklerini ça-
bucak arttıracağımızı mı sanırlar? 
Hayır, (böyle) değil! (Aslında onlar 
gerçeği) bilmezler. 

 

58-62. Şüphesiz, Rablerinin korku-
sundan titreyenler, Rablerinin ayet-
lerine inananlar, Rablerine ortak 
koşmayanlar, verdiklerini, Rableri-
ne dönecekleri için kalpleri korku 
dolu olarak verenler, hayırlı işlerde 
acele edenler ve (de iyiliklerde) öne 
geçenler, ancak bunlardır. 

 

63. Biz kimseye, gücünün yetece-
ğinin ötesinde sorumluluk yükle-
meyiz. Katımızda (daima) doğruyu 
söyleyen bir (amel) defteri vardır. 
Onlara (asla) zulmedilmeyecektir.  

64. Ancak onların kalpleri, (bu 
talimat karşısında) gaflet içerisin-
dedir. Bunun dışında (da) yapmakta 
oldukları (birçok kötü) işler vardır.  

65. Biz, aralarından zengin olanları 
(azap ile) yakaladığımızda, hemen 
yalvarmaya başlarlar. 
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66. Bugün (artık) yalvarmayın. 
Şüphesiz Katımızdan size hiçbir 
yardım gelmeyecek. 

 

67. Şüphesiz size ayetlerimiz oku-
nurdu, oysa siz sırtınızı dönerdiniz. 

 

68. Kibirlenip, geceleyin onlar hak-
kında toplantılar düzenleyip, boş 
konuşurdunuz. 

 

69. Bu (Kitap’taki) sözü iyice dü-
şünmezler mi? Yoksa geçmişte 
atalarına ulaşmamış bir söz, kendi-
lerine mi ulaştı?  

70. Yahut onlar, peygamberlerini 
tanımadılar (da,) onun için mi inkâr 
ederler? 

 

71. Yoksa o çılgının (biridir) mi 
diyorlar? Aksine o, kendilerine 
hakkı getirdi. Ancak onların çoğu 
hakkı sevmezler. 

 

72. Eğer hak onların isteklerine uy-
saydı, göklerle yer ve içinde bulu-
nanların (hepsi) mutlaka berbat 
olurdu. Aslında Biz onlara, kendile-
ri için şeref (vesilesi) olanı getirdik. 
Ancak onlar, şereflerinden yüz 
çevirirler. 

 

73. Sen onlardan vergi mi istiyor-
sun? (Onlar bilsinler ki,) Rabbinin 
sana bağışladığı daha hayırlıdır. O, 
rızık verenlerin en hayırlısıdır.  
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74. Sen onları, mutlaka doğru yola 
çağırırsın. 

 

75. Ahirete inanmayanlar ise, şüp-
hesiz doğru yoldan kesinlikle sa-
panlardır. 

 

76. Eğer onlara merhamet edip, 
uğradıkları sıkıntıyı giderseydik, 
onlar (yine de) taşkınlıklarında 
daha (da) azacaklardı.  

77. Şüphesiz Biz onları, bir azap ile 
yakaladık. Ama (gene de) onlar, 
hem Rablerine alçak gönüllülükle 
eğilmediler, hem (de) ağlayıp yal-
varmadılar. 

 

78. Nihayet onlara korkunç bir 
azabın kapısını açtığımızda, bir-
denbire ümitsizliğe kapılıp kaldılar. 

 
B. 5  

79. Sizin için kulaklar, gözler ve 
kalpler yaratan, ancak O’dur. An-
cak siz, çok az şükredersiniz. 

 

80. Yeryüzüne sizi yayan, O’dur. 
Hepiniz (sonunda) O’na toplatılıp 
(götürüleceksiniz). 

 

81. Sizi dirilten (de,) öldüren (de,) 
ancak O’dur. Gece ile gündüzün 
birbiri ardınca gelmesi, O’nun 
(elindedir.) Onun için akıl etmez 
misiniz? 
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82. Aksine onlar, kendilerinden ön-
cekilerin dediklerini söylemekteler.  

83. Onlar dediler ki: “Bizler ölüp 
toprak ve kemik haline geldikten 
sonra, gerçekten kaldırılacak mı-
yız?”  

84. “Şüphesiz bize (de,) atalarımıza 
(da) aynısı daha önce vadedilmişti. 
Bunlar geçmişlerin masallarından 
başka bir şey değildir.”  

85. De ki: “Eğer biliyorsanız (söy-
leyin,) yeryüzü ve oradakiler ki-
mindir?” 

 

86. Şüphesiz, “Allah’ındır,” diye-
cekler. De ki: “Öyleyse nasihat 
almaz mısınız?” 

 

87. Sen onlara, “Yedi göğün Rabbi 
ve yüce arşın Rabbi kimdir?” (diye) 
sor. 

 

88. Onlar, “Allah’tır,” diyecekler. 
De ki: “Öyleyse takvayı benimse-
mez misiniz?” 

 

89. (Yine) de ki: “Her şeyin hü-
kümranlığı kimin elindedir? O, 
herkesi koruması altına alır. Ama 
O’nun (azabına karşı, kimse başka-
sını) muhafaza edemez. Eğer bili-
yorsanız (hemen anlarsınız.)”  

90. Onlar, “Allah’ın,” diyecekler. 
“Öyleyse kandırılıp nereye götürü-
lüyorsunuz?” de. 
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91. Aslında Biz, onlara hakkı getir-
dik. Onlar (ise), muhakkak yalancı-
dırlar. 

 

92. Allah, hiçbir oğul edinmemiştir. 
O’nunla beraber (başka) hiçbir tanrı 
yoktur. (Eğer öyle olsaydı,) her 
tanrı kendi yarattıklarını alıp götü-
rürdü. (Bu tanrılar) birbirlerine 
saldırırlardı. Allah, bunların söyle-
diklerinden paktır. 

 

93. O, görünmeyeni (de,) görüneni 
(de) bilendir. O, ortak koştukların-
dan pek yücedir. 

 

B. 6  

94-95. De ki: “Ey Rabbim! Onların 
tehdit edildiklerini bana (da) göste-
rirsen, beni (o) zalim kavmin ara-
sında bulundurma Rabbim.” 

 

96. Şüphesiz Biz, onları (neyle) 
tehdit ettiğimizi sana göstermeye 
daima gücü yeteniz. 

 

97. Onların kötülüklerini, en güzel 
(yöntem) ile sav. Biz, onların söy-
lediklerini çok iyi biliriz. 

 

98. De ki: “Yarabbi, şeytani yara-
tıkların kuruntularından, Sana sığı-
nırım.” 

 

99. “Yarabbi, onların bana yaklaş-
malarından Sana sığınırım.”  
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100-101. Onlardan birine ölüm 
geldiğinde o (yalvararak,) “Yarab-
bi, beni geri gönder. (Geride) bırak-
tığım (dünyada) salih amellerde 
bulunayım,” der. Asla! Bu söy-
ledikleri, ancak (boş) bir laftır. 
(Tekrar diriltilip,) kaldırılacakları 
güne kadar, arkalarında bir engel 
vardır.1 

 

102. Borazan üfleneceği zaman, o 
gün aralarında akrabalık bağları 
kalmayacak ve birbirlerine (durum-
larını da) soramayacaklar.  

103. O zaman (amel) yükleri (ki-
min) ağır gelirse, muratlarına ere-
cek olanlar (da,) onlardır. 

 

104. (Amel) yükleri (kimin) hafif 
gelirse, kendilerini zarara uğratacak 
olanlar (da,) bunlardır. Onlar Ce-
hennem’de uzun süre kalacaklar.  

105. Ateş yüzlerini kavuracak ve 
orada (çektikleri acı sonucu, dişleri) 
sırıtırcasına (ortaya çıkacak.) 

 

106. Size ayetlerim okunmaz mıy-
dı? Ancak siz onları yalanlardınız. 

 

107. Onlar (da) diyecekler ki: “Ey 
Rabbimiz! Kötü talihimiz bize üs-
tün geldi. Biz sapık bir topluluk-
tuk.”  

                                                           
1 Bu ayetten anlaşıldığı gibi ölen kişi bir daha dünyaya asla geri gelemez. Yüce Allah (c.c.) bizzat 
bir kanun koymuştur ve ölen birisi artık tekrar dünyaya geri dönemez demiştir. (Keza bkz. dipnot 
21:96) 
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108. “Ey Rabbimiz, bizi buradan 
çıkar. Tekrar o (günahlara) dö-
nersek, şüphesiz zalimler oluruz.” 

 

109. (Allah) diyecek ki: “Yıkılıp 
(girin içeri!) Bana (da bir şey) söy-
lemeyin.” 

 

110. “Şüphesiz kullarımdan bir 
kesim, ey Rabbimiz, biz inandık, 
öyleyse Sen bizi bağışla (ve) bize 
merhamet et, çünkü Sen merhamet 
edenlerin en iyisisin, derlerdi.” 

 

111. “Ancak siz, onları alaya aldı-
nız. Sonunda onlar (ile alay etme-
niz,) size Beni zikretmeyi unuttur-
du. Siz kendilerine hep gülerdiniz.”  

112. “Sabretmelerinden dolayı bu-
gün Ben, onları mükâfatlandırırım. 
Şüphesiz başarıya ulaşanlar (da) 
onlardır.”  

113. O, “Yeryüzünde kaç yıl kaldı-
nız?” diye soracak.  

114. Onlar, “Bir gün veya günün 
bir bölümü (kadar orada) kaldık. 
Sen (bunu) sayanlara sor,” diyecek-
ler.  

115. O da diyecek ki: “Ancak çok 
az bir müddet kaldınız. Keşke bil-
seniz.” 

 

116. “Sizi hiç amaçsız yarattığımızı 
ve Bize döndürülmeyeceğinizi mi 
sandınız?” 
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117. Allah, pek yüce şanlıdır. O 
gerçek hükümdardır. Ondan başka 
bir İlâh yoktur. O, yüce arşın Rab-
bidir.  

118. Hakkında hiçbir delili olma-
yıp, Allah’tan başkasını ilâh diye 
çağıranın hesabı, ancak Rabbinin 
Katındadır. Şüphesiz kâfirler, (asla) 
başarıya ulaşamazlar. 

 

119. De ki: “Yarabbi! Bağışla (ve) 
rahmet et. Sen rahmet edenlerin en 
iyisisin.” 
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Sûre: 24 

NÛR SÛRESİ 
(Hicretten sonra indirilmiştir.) 

Cüz: 18 

Nûr sûresi Medine’de, Hicret’in beşinci senesinde nazil olmuştur. Besme-
le ile birlikte altmış beş ayettir.  

Bundan önce Mü’minûn sûresinin başında, müminlerin bir alâmeti olarak 
edep yerlerinin korunmasından özellikle bahsedilmişti. Nûr sûresi de, temel 
olarak aynı konuyu içermektedir. Bu sûrede zina yapan erkek ve kadının ceza-
sından bahsedilmiştir ve pis huylu insanların dostlarının da pis huylu oldukları 
belirtilmiştir. Müminlerin ise, daima temiz dost edinmeye çalıştıkları ve buna 
çok özen gösterdikleri zikredilmiştir. Bu arada temiz ve namuslu kadınları suç-
layan bedbahtların da, çok büyük ceza görecekleri açıklanmıştır. Bu sûrede çok 
temiz ve namuslu bir kimse olan Hz. Ayşe’yi (r.a.) suçlayan talihsizlerin, çirkin 
suçlamalarından ve bunlardan dolayı nasıl cezalandırılacak olduklarından da 
bahsedilmiştir. 

Sonra temiz müminlere bazı nasihatlerde bulunulmuştur. Bunlara bağlı 
kaldıkları takdirde, Yüce Allah’ın (c.c.) kendilerine daha fazla manevi temizlik 
ihsan edeceği belirtilmiştir. Bu nasihatler arasında, eve girmeden önce selam 
vermek de bulunur. Bunun sonucu olarak eve girenler, evdekilerin mahremiye-
tini görmeyecekler ve böylece düşünceleri de sapmayacaktır. Ayrıca hem erkek, 
hem de kadın müminlerin bakışlarını yere indirmeleri ve mahrem olana bak-
mamaları gerekliliği de bu nasihatlerin içerisinde yer almıştır. 

Daha sonra ise, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) Yüce Allah’ın (c.c.) nurunun 
çok yüce bir belirtisi olduğu ifade edilmiştir. Onun temel özelliği, doğulu ya da 
batılı olmadığı halde, kendi nuruyla hem Doğu’yu hem de Batı’yı eşit olarak 
aydınlatacak olmasıdır. Onun, başka birçok kandili nurlandıracak bir kandil 
olduğu, burada anlatılmıştır. Bu arada Ashab-ı Kiram’ın (r.a.) evlerinin Hz. 
Resûlüllah (s.a.v.) tarafından aydınlatıldığı da yine bu sûrede açıklanmıştır. 

Sûrenin daha sonraki bölümlerinde kâfirlerin özellikleri bir örnek olarak 
belirtilmiştir. Onlar dünyevi lezzetlere dalıp, kendi susuzluklarını gidermeye 
çalışırlar. Ancak bu çabaları çok geçmeden kıskançlıklara dönüşür. Onların 
durumu, çölde bulunan ve susuz kalmış bir kimsenin, parlayan kumu uzaktan 
görüp su sanması gibidir. Ancak oraya vardığında hiçbir şey elde edemez. As-
lında Yüce Allah (c.c.) ona aldanmış olmasının cezasını verir ve o, susuzluktan 
kavrulur durur. Aynı şekilde onlar, nura karşılık çok derin karanlıklar içindedir-
ler. Onlar durumu, gökte kara bulutlar varken, denizin karanlıklarında boğulana 



Cüz: 18 
 

NÛR SÛRESİ Sûre: 24      

616 
 

benzemektedir. O, derin ve kopkoyu karanlık içinde kendi elini bile görmekten 
acizdir. 

Gerçek müminlerin tanımı ise şöyle yapılmıştır; Onlar Allah’a (c.c.) ve 
Yüce Habibi’ne (s.a.v.) çağrıldıklarında, hemen gelirler. Gerçek zafere ulaşanlar 
da, onlardır. 

Bu sûrede “İstihlâf ayeti” de bulunmaktadır. Bu ayette, Yüce Allah’ın 
(c.c.) geçmiş peygamberlerden sonra halifeler tayin ettiği gibi, Hz. Muhammed 
Resûlüllah’tan (s.a.v.) sonra da halifeler tayin edeceği bildirilmiştir. Onlar, in-
sanlar tarafından seçilmiş olsalar da aslında kendilerini seçen, bizzat Yüce Al-
lah’tır (c.c.). Onun belirgin bir alâmeti, tehlike ve kargaşalık hallerinde, düş-
manlar adeta üstün gelmişken, Yüce Allah’ın (c.c.) o halifelerin bereketiyle 
kendisine bağlı olanların durumlarını, o büyük zararlardan emniyete döndürme-
sidir. 

Burada müminlerin itaatlerinden de sıkça bahsedilmiştir. Onların bir alâ-
meti de, Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) sadece itaat etmekle kalmayıp, aynı zamanda 
ona karşı çok terbiyeli olmalarıdır. Onlar bir konu hakkında istişare etmek üzere 
toplandıklarında, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) izni olmadan oradan asla ayrılmaz-
lardı. Bu arada cahil kimselere terbiye verilmiş ve Hz. Resûlüllah’ı (s.a.v.), 
birbirlerini çağırdıkları gibi çağırmamaları gerektiği açıklanmıştır. 

Bu sûrenin son ayetinde ise insanların iddialarının, ihlâs ya da nifak dolu 
olabileceği ve sadece Yüce Allah’ın (c.c.) insanların içindekini bildiği beyan 
edilmiştir. 
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Nûr Sûresi 

 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Bu, Bizim indirdiğimiz, farz 
kıldığımız ve nasihat alasınız diye 
içinde apaçık ayetler nazil ettiği-
miz, (çok yüce) bir sûredir.  

3. Zina eden kadın ile zina eden 
erkeğin her birine, (suçları ispatla-
nırsa) yüzer kırbaç vurun. Allah’a 
ve ahiret gününe inanıyorsanız, 
Allah’ın dininin (emirlerini yerine 
getirirken,) bu ikisi ile ilgili olarak 
acıma (duygusu) size üstün gelme-
sin. Müminlerden bir grup (da) 
cezalandırılmalarını görsün. 

 

4. Zina eden bir erkek, zina eden bir 
kadın veya müşrik bir kadından 
başka hiç kimseyle cinsi münase-
bette bulunamaz. Zina eden bir 
kadın (da,) zina eden bir erkek veya 
müşrik bir erkekten başka hiç kim-
seyle cinsi münasebette bulunamaz. 
Bu, müminlere haram kılınmıştır.1 

 

                                                           
1 “Nikâh” kelimesi genel olarak bir erkek ve bir kadının evlenmeleri ve bunun dine uygun olarak 
ilan edilmesi demektir. Ancak ayetteki nikâh kelimesi bu anlamda değildir. Birçok defa zina 
yapan bir erkeğin, temiz ve namuslu bir kadın yahut kızla evlendiği görülür. Benzer şekilde zina 
yapan bir kadının, namuslu bir erkekle evlenmesi de söz konusudur. Aslında Arapça’da nikâh 
kelimesi yalnız evlenmek anlamında kullanılmamaktadır. Aynı kelime Arapça’da cinsi münase-
bette bulunmak anlamında da kullanılmaktadır. Ayetteki meal buna uygun olarak verilmiştir. 
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5. Namuslu kadınlara iftira edip, 
sonra (da) dört şahit getirmeyenle-
re, seksen kırbaç vurun. Bundan 
böyle onların şahitliklerini kabul 
etmeyin. İtaat dışına çıkanlar (da) 
bunlardır. 

 

6. Ancak bundan sonra tevbe edip, 
(durumlarını) ıslah edenler, bunun 
dışındadırlar. Allah, şüphesiz çok 
bağışlayan ve çok rahmet edendir.  

7. Karılarına iftira edip, kendilerin-
den başka şahitleri bulunmayanların 
her birinin, Allah’a yemin ederek 
dört defa, şüphesiz ben doğrularda-
nım deyip,  şahitlik etmesi (lazım-
dır.) 

 

8. Beşinci defa (şahitlik ederken 
de,) eğer kendisi yalancılardansa, 
Allah'ın lanetinin kendi üzerine 
olmasını, (dilemesi gerekir.)  

9. (Kocası tarafından suçlanan) 
kadının (da) Allah’a yemin ederek, 
(kocasının) yalancılardan olduğuna 
dört defa şahitlik etmesi, ondan 
azabı giderecektir. 

 

10. Beşinci defa (yemin ederken 
de,) eğer (onu suçlayan kocası) 
doğrulardan ise, Allah'ın gazabının 
kendi üzerine olmasını, (dilemesi 
gerekir.) 
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11. Allah’ın lütfu ve O’nun rahmeti 
üzerinize olmasaydı ve Yüce Allah 
tevbeyi kabul eden ve hikmet sahibi 
(de olmasaydı, hepiniz sıkıntıya 
düşerdiniz.)  

B. 2  

12. Şüphesiz büyük bir yalan uydu-
ranlar, aranızdan bir gruptur. Bunun 
sizler için kötü olduğunu zannet-
meyin. Aksine o, sizin için hayırlı-
dır. Herkes için işlediği günahtan 
(bir pay) olacaktır. Aralarından 
(günahın) büyük bir bölümünü 
işleyene (ise,) çok büyük bir azap 
vardır. 

 

13. Bunu duyduğunuzda, neden 
mümin erkek ve mümin kadınlar 
kendi insanları hakkında iyi düşü-
nüp, bu büyük bir yalandır demedi-
ler? 

 

14. (Bu) yalanı (yayanlar,) neden 
buna dört şahit getirmediler? Şahit 
getirmediklerine göre, Allah Katın-
da yalancı olanlar (da,) işte kendile-
ridir. 

 

15. Eğer dünya ve ahirette Allah’ın 
lütfu ve O’nun rahmeti üzerinize 
olmasaydı, içine düştüğünüz (bu 
fitne) yüzünden, sizi büyük bir azap 
(gelip) yakalardı. 
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16. O (yalanı) dilden dile dolaştırı-
yordunuz. Hiç bilgisine sahip ol-
madığınızı, ağızlarınızla söylüyor-
dunuz. Siz onu önemsiz zannedi-
yordunuz. Hâlbuki o, Allah Katında 
çok büyük (bir şeydi.) 

 

17. Onu duyduğunuzda neden, 
“Bunu tekrar ağzımıza almamız, 
bizim için uygun değildir. (Yarab-
bi,) Sen her eksiklikten uzaksın. 
Bu, büyük bir iftiradır.” demediniz? 

 

18. Eğer müminseniz, Allah böyle 
bir şeyi tekrarlamaktan sizi ebedi-
yen meneder. 

 

19. Allah, size ayetlerini apaçık 
beyan eder. Allah, çok bilgi ve 
hikmet sahibidir. 

 

20. Şüphesiz, müminler arasında 
hayâsızlığın yayılmasını isteyenle-
re, dünyada ve ahirette acı bir azap 
vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. 

 

21. Allah’ın lütfu ve O’nun rahmeti 
üzerinize olmasaydı ve O, çok şef-
katli ve merhametli (de olmasaydı, 
hayâsızlık aranızda yayılırdı.)  
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B. 3  

22. Ey inananlar, şeytanın adımları-
nı takip etmeyin. Kim şeytanın 
adımlarını takip ederse (bilsin ki,) o 
muhakkak hayâsızlık ile beğenil-
meyen iş ve hareketleri emreder. 
Eğer Allah’ın lütfu ve O’nun rah-
meti üzerinize olmasaydı, aranızdan 
hiçbiriniz manen asla temiz ola-
mazdı. Oysa Allah, dilediğini ma-
nen temiz kılar. Allah, (duaları) çok 
işiten ve en çok bilendir. 

 
23. Aranızdan erdemli ve varlıklı 
olanlar, akrabalarına, yoksullara ve 
Allah yolunda göç edenlere yardım 
etmemeye yemin etmesinler. Affe-
dip, göz yumsunlar. Allah’ın, (ku-
surlarınızı) bağışlamasını istemez 
misiniz? Allah, çok bağışlayan ve 
rahmet edendir. 

 
24. Namuslu ve (kötü kimselerin, 
kötülüklerinden) habersiz olan 
imanlı kadınlara iftira edenler, dün-
yada (da) ahirette (de) lanetlendiler. 
Onlara, büyük bir azap verilecektir. 

 
25. O gün, onların dilleri (de,) elleri 
ve ayakları (da,) yaptıklarına aleyh-
lerinde şahitlik edecekler. 

 
26. O gün Allah, hak ettikleri ceza-
yı kendilerine tastamam verecektir. 
Onlar, yalnız Allah’ın kendini apa-
çık belli eden (en mükemmel) ger-
çek olduğunu öğrenecekler 
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27. Kötü (söz ve) işler, kötü erkek-
ler için, kötü erkekler (de,) kötü 
(söz ve) işler içindir. Temiz (söz 
ve) işler, temiz erkekler için, temiz 
erkekler (de,) temiz (söz ve) işler 
içindir. Bunların hepsi (düşmanla-
rın) söylediklerinden uzaktır. Onlar 
için bağışlanma ve şerefli bir rızık 
(mukadderdir.1) 

 
B. 4  

28. Ey inananlar, evlerinizden baş-
ka evlere, izin almadan ve oradaki-
lere selam vermeden girmeyin. Bu 
(davranış) sizler için hayırlı olacak-
tır. Bunun sonucu, (iyilikleri daima) 
hatırınızda tutarsınız. 

 

29. Eğer o (evlerde) kimseyi bula-
mazsanız, size izin verilinceye ka-
dar oraya girmeyin. Eğer size geri 
gidin denilirse, siz (de) geri gidin. 
Bu sizin için daha temiz (bir davra-
nıştır.) Allah, yaptıklarınızı çok iyi 
bilir. 

 

30. İçinde eşyanız olup, kimsenin 
oturmadığı evlere girmenizde hiçbir 
günah yoktur. Allah, açığa vurdu-
ğunuzu (da,) gizlediğinizi (de) bilir. 

 

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede bazı müfessirler “kötü kadınlar kötü erkekler için, kötü erkekler ise kötü 
kadınlar içindir” şeklinde tercüme yapmışlardır. Oysa nice kötü kadınlar, temiz erkekleri kandırıp 
onlarla evlenirler. Bunun tam tersinin olduğunu da görürüz. Bu durumda temiz olanın suçu nedir? 
Ayette geçen “habisât” kelimesi “kötü söz ve işler” anlamına da gelir.  



Cüz: 18 
 

NÛR SÛRESİ Sûre: 24      

623 
 

31. Mümin erkeklere söyle, bakışla-
rını yere indirsinler ve edep yerleri-
ni korusunlar. Bu, onların çok daha 
temiz olmalarına vesile olur. Şüp-
hesiz Allah, onların yaptıklarından 
haberdardır.  

32. Mümin kadınlara söyle, onlar 
(da) bakışlarını yere indirsinler ve 
edep yerlerini korusunlar. Süslerini 
göstermesinler, ancak kendiliğinden 
görünen (bunun dışındadır.) Başör-
tülerini, göğüslerinin üzerine indir-
sinler. Süslerini hiç kimseye gös-
termesinler. Ancak kocaları yahut 
babaları yahut kocalarının babaları 
yahut oğulları yahut kocalarının 
oğulları yahut erkek kardeşleri ya-
hut erkek kardeşlerinin oğulları 
yahut kız kardeşlerinin oğulları 
yahut kendilerine (denk olan terbi-
yeli) kadınlar1 yahut sağ ellerinin 
sahip bulundukları yahut (cinsel) 
ihtiyaçları bulunmayan hizmetçiler 
yahut daha kadınların edep yerle-
rinden haberleri olmayan çocuklar, 
bunun dışındadırlar. Süslerinden 
gizledikleri ortaya çıksın diye, 
ayaklarını yere vurmasınlar. Ey 
müminler! Hepiniz tevbe ederek 
Allah’a yönelin ki, başarıya ulaşa-
sınız. 

 

                                                           
1 Bu kelimeden de anlaşıldığına göre mümin kadınların kötü kadınlardan kaçınmaları 
gerekir ve onların evlerine girmelerine de izin vermemelidirler. 
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33. Aranızdaki dul kadınları, köle 
ve cariyelerinizden salih olanları 
evlendirin. Eğer onlar fakirseler, 
Allah onları Kendi lütfundan zen-
ginleştirir. Allah çok genişlik bah-
şeden ve çok bilendir. 

 

34. Evlenmeye imkân bulamayan-
lar, Allah kendilerini lütfundan 
zenginleştirinceye kadar namusları-
nı korusunlar. Size bedellerini öde-
yerek, azat olmak üzere sizinle 
anlaşma yapmak isteyen köleleri-
nizde bir iyilik görürseniz,1 kendile-
rini yazılı bir anlaşma yaparak ser-
best bırakın. (Aslında) Allah’a ait 
olan, (ancak) O’nun size bahşettiği 
maldan kendilerine verin. Cariyele-
riniz evlenmek isterlerse, onları 
fuhuş (yapmaya) zorlamayın.2 
(Böyle yaparsanız,) dünyanın (ge-
çici) malını istemiş olursunuz. Biri-
si onları zorlarsa, Allah çaresizlik-
lerinin sonrasında, onları çok bağış-
layan ve çok rahmet edendir. 

 

35. Şüphesiz Biz size, aydınlık 
veren ayetler, sizden önce geçmiş 
olan insanlara ait örnekler ve tak-
vayı benimseyenlere nasihat indir-
dik. 

 

                                                           
1 “İyilik görürseniz” kelimelerinden anlaşıldığı gibi o kölelerin malı çarçur eden ve sorumsuz 
kimseler olmamaları gerekir. Ancak bu şartları yerine getiren kölelerle de onların sahibi bir an-
laşma yapmak istemezse o zaman onlar mahkemeye başvurarak anlaşma yapma hakkını elde 
edebilirler.  
2 Yani eğer cariyelerin evlenmelerine izin vermezseniz,  fuhuş yapmaya itmiş olursunuz, bu da  
İslam toplumunun ahlakının bozulmasına sebep olacaktır. 
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B. 5  

36. Allah, göklerin ve yerin nuru-
dur. O’nun nurunun misali, içinde 
lamba bulunan bir kandillik gibidir. 
Lamba, camdan bir fanus içindedir. 
O cam (ise) parıldayan bir yıldız 
gibidir. O (lamba), ne doğulu ne de 
batılı olan, mübarek bir zeytin ağa-
cının (yağıyla) yakılır. Ateş do-
kunmasa bile o (ağacın) yağı, nere-
deyse kendi kendine tutuşur. Bu 
(lamba) nice nurların birleşmiş (hali 
gibidir.) Allah, dilediğini nuruna 
iletir. Allah, insanlara (gerekli olan) 
bütün misalleri anlatır. Allah, her 
şeyi çok iyi bilendir.1 

 

37-38. Bu (nur) Allah’ın yüceltil-
mesini ve isminin anılmasını emret-
tiği evlerde (bulunur.) Orada (bazı) 
erkekler, sabah akşam O’nu tespih 
ederler. Ne ticaret, ne (de) alış ve-
riş, onları Allah’ı anmaktan, namazı 
ayakta tutmaktan (ve) zekât ver-
mekten gafil kılmaz. Onlar, kalple-
rin ve gözlerin (ters) döneceği gün-
den korkarlar. 

 

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede zeytinyağından söz edilmiştir. Zeytinyağı yakıldığında ışık verir. Ne 
doğulu ne de batılı olan ağaçtan, Hz. Resûlüllah (s.a.v.) ve Kur’an-ı Kerim kastedilmiştir. 
Onlar, belli bir yerle sınırlı kalmayıp, tüm insanlar için gönderilmişlerdir. Ayette lambanın 
camdan bir fanus içinde olduğu beyan edilmiştir. Camdan olduğu için, onun ışığı daha parlak 
bir şekilde her tarafa yayılmaktadır. 
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39. Bunun sonucu Allah, onların 
yaptıklarının karşılığını en iyi amel-
lerine göre verecek ve Kendi 
lütfuyla onları daha (da) arttıracak-
tır. Allah, dilediğine hesapsız rızık 
verir. 

 
40. Kâfir olanların yaptıkları ise, 
kurak bir çölde (görülen) seraba 
benzer. Çok susamış biri, onu su 
sanır. Ona ulaşınca da, onun hiçbir 
şey olmadığını görür ve (yalnız) 
Allah’ı orada bulur. (Allah,) ona 
(yaptıklarının) karşılığını tastamam 
verir. Allah, çabuk hesap sorandır. 

 
41. Yahut (o kâfirlerin yaptıkları,) 
derin bir denizin içindeki karanlık-
lara benzer. Bir dalganın üzerini 
(başka) bir dalga kaplar. Onun üze-
rinde (de) bulutlar bulunur. (Bun-
lar) birbirlerini örten karanlıklardır. 
(İnsan) kendi elini çıkardığında, 
(tüm çabalarına rağmen) onu göre-
mez. Allah kimin için nur hazırla-
mazsa, o (başka hiçbir yerde de) 
nur bulamaz.  

B. 6  

42. Göklerde ve yerde bulunanlar 
ile kanatlarını açmış saflar halinde-
ki kuşların, Allah’ı tespih ettiklerini 
görmedin mi? Onların her biri, 
kendi ibadet ve tespihinin (yolunu) 
bilir. Allah, onların yaptıklarını çok 
iyi bilendir. 

 
43. Göklerle yerin hükümranlığı, 
ancak Allah’ındır. (Herkes,) yalnız 
Allah’a dönecektir. 
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44. Görmedin mi? Allah bulutları 
ağır ağır yürütür, sonra onları bir-
leştirir, (daha) sonra onları üst üste 
yığar, böylece onların içinden yağ-
murun çıktığını görürsün. O, gökte-
ki dağlar (gibi bulutlardan) dolu 
indirir. Sonra onu dilediğinin üzeri-
ne yağdırır ve dilediğinden (de) geri 
çevirip (uzaklaştırır.) Şimşeğin 
çakışı (ise) görme yeteneklerini 
neredeyse yok eder. 

 

45. Allah, gece ile gündüzü birbiri 
ardına döndürür. Şüphesiz bunda 
akıl sahipleri için (büyük bir) ibret 
vardır.  

46. Allah, her yürüyen canlıyı su-
dan yarattı. İşte onlardan bazıları 
karınları üzerinde sürünür, bazıları 
iki ayakları üzerinde yürür, bazıları 
(ise) dört ayakları üzerinde yürür. 
Allah, dilediğini yaratır. Şüphesiz 
Allah, dilediği her şeye daima gücü 
yetendir. 

 

47. Şüphesiz Biz, (çevresini) aydın-
latan ayetler indirdik. Allah, diledi-
ğini doğru yola iletir. 

 

48. Onlar, Allah’a ve Peygamber’e 
inandık ve itaat ettik, derler. Sonra 
(da) aralarından bir topluluk bunun 
akabinde (verdiği sözden) döner. 
Bunlar, asla mümin değildirler. 
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49. Aralarında hüküm versin diye, 
Allah ile Peygamberi’ne çağrıldık-
larında, aralarından bir grup hemen 
yüz çevirmeye başlar.  

50. Eğer hak kendilerinin lehindey-
se, hemen ona itaat göstererek ge-
lirler. 

 

51. Kalplerinde bir hastalık mı var? 
Yoksa şüphe içinde midirler? Yahut 
(da) Allah ile Peygamberi’nin ken-
dilerine zulmetmesinden mi korkar-
lar? Hayır, (öyle) değil. İşte zalim 
olanlar, ancak kendileridir.  

B. 7  

52.Aralarında hüküm versin diye 
Allah ile Peygamberi’ne çağrıldık-
larında, müminlerin cevabı, “Duy-
duk ve itaat ettik,” demektir. İşte 
başarıya ulaşanlar (da,) bunlardır. 

 

53. Kim Allah ile Peygamberi’ne 
itaat eder, Allah’tan korkar ve 
O’nun takvasını benimserse, başa-
rıya ulaşanlar (da,) onlar (olurlar.)  

54. Onlara emrettiğinde, (evlerin-
den) mutlaka çıkacaklarına dair 
kuvvetli yeminler ettiler. De ki: 
“Yemin etmeyin. Belli (olacak şe-
kilde) itaat edin. Şüphesiz Allah, 
yaptıklarınızdan (daima) haberdar-
dır.” 
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55. De ki: “Allah’a itaat edin, Pey-
gamber’e (de) itaat edin.” Eğer yüz 
çevirirlerse, bu (Peygamber) ancak 
yükümlü tutulduğundan sorumlu-
dur. Sizler (de) ancak yükümlü 
tutulduğunuzdan sorumlusunuz. 
Eğer ona itaat ederseniz, hidayete 
erersiniz. Peygamber’in görevi, 
ancak (mesajı) açık olarak ulaştır-
maktır. 

 

56. Allah, aranızdan inanan (ve 
yerli yerinde) iyi işler yapanlara 
kesin söz vermiştir. O, kendilerin-
den öncekileri halife kıldığı gibi, 
onları (da) yeryüzünde halife kıla-
caktır (ve) onlar için beğendiği 
dinlerini mutlaka güçlendirecektir. 
Korkulu (durumların) ardından, 
kendilerini mutlaka emniyetli (bir 
hale) döndürecektir.1 Onlar, Bana 
ibadet edecekler (ve) hiçbir şeyi 
Bana ortak koşmayacaklar. Bundan 
sonra (da) nankörlük eden olursa, 
işte itaat dışına çıkanlar (da) kendi-
leridir. 

 

57. Hepiniz namazı ayakta tutun, 
zekât verin ve Peygamber’e itaat 
edin ki, merhamet edilesiniz. 

 
                                                           
1 Bu ayete “İstihlâf Ayeti” denir. Bu ayette, Yüce Allah (c.c.) eski peygamberlerden sonra 
nasıl hilâfet kurulduysa, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ardından da aynı şekilde hilâfeti kuracak, 
denmiştir. Bu hilâfet, Peygamber’in (s.a.v.) nurunu sonraki nesillere ulaştıracaktır. Her defa-
sında insanlar bir korkuya kapılacaklar ve düşmanları o müminlerin yok olacaklarını ümit 
ederek sevinecekler. Ancak Yüce Allah (c.c.) hilâfetin bereketiyle müminlerin korkularını 
emniyete dönüştürecek ve düşmanları başarısızlığa uğrayacaktır. Nasıl ki, peygamberlerin bu 
dünyaya gelmesinin asıl gayesi, Yüce Allah’ın (c.c.) tevhidini yerleştirmek ise, gerçek hilâ-
fetin gayesi de aynıdır. Size öncekiler gibi hilâfet nasip olacak ifadesinden, bu hilâfetin nesle 
değil, seçime dayalı olacağı açıkça anlaşılmaktadır. 
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58. Kâfirlerin düzenleri sonucu, 
Bizi) yeryüzünde çaresiz bırakacak-
larını sanma. Onların barınacakları 
yer (Cehennem) ateşidir. O, ne kötü 
bir barınaktır! 

 

B. 8  

59. Ey inananlar! Sağ ellerinizin sa-
hip bulunduğu kimselerle, aranız-
dan daha ergenlik çağına ermemiş 
olanlar, üç defa sabah namazından 
önce, öğleyin (fazla) elbisenizi 
çıkardığınızda (ve) yatsı namazın-
dan sonra, (yatak odalarınıza gir-
meden) sizden izin istesinler. Bun-
lar, size ait özel zamanınızdır. Bun-
ların dışında (izin almadan içeri 
girmekte) ne size, ne (de) onlara hiç 
bir günah yoktur. Sizler, birbirini-
zin (yanına çokça) girip çıkarsınız. 
Allah, böylece ayetlerini size apa-
çık beyan eder. Allah, daimi bilgiye 
ve hikmete sahiptir. 

 

60. (Aranızdan) çocuklar ergenlik 
çağına girdiklerinde, öncekilerin 
izin aldıkları gibi, onlar (da) izin 
alsınlar. Böylece Allah, Kendi ayet-
lerini size apaçık beyan eder. Allah, 
daimi bilgiye ve hikmete sahiptir. 
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61. Artık evlenmek umudunda ol-
mayan (yaşlı) kadınların, süslerini 
göstermemek (şartıyla,) dış elbise-
lerini çıkarmalarında hiçbir günah 
yoktur. Ancak korunmaları kendile-
ri için daha hayırlıdır. Allah, çok 
işiten ve çok bilendir. 

 

62. Köre güçlük yoktur, topala güç-
lük yoktur, hastaya güçlük yoktur. 
Sizlere kendi evlerinizden veya 
babalarınızın evlerinden veya anne-
lerinizin evlerinden veya kardeşle-
rinizin evlerinden veya amcalarını-
zın evlerinden veya halalarınızın 
evlerinden veya dayılarınızın evle-
rinden veya teyzelerinizin evlerin-
den veya anahtarları ellerinizde 
bulunan evlerden yahut dostlarını-
zın evlerinden (bir şeyler alıp) ye-
mekte (hiçbir günah) yoktur. (Aynı 
zamanda) bir arada ya (da) ayrı ayrı 
(yemek) yemenizde hiçbir günah 
yoktur. Evlere girdiğinizde, insanla-
rınıza Allah tarafından bereketli ve 
temiz bir hediye olarak, selam ve-
rin. Böylece Allah, akıl etmeniz 
için ayetlerini size apaçık anlatır. 
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63. Gerçek müminler ancak Allah’a 
ve Peygamberi’ne inananlardır. 
Onlar önemli ve toplumu ilgilendi-
ren bir işi görüşmek için bu (Pey-
gamber’in) yanında bulundukların-
da, kendisinden izin almadan (kal-
kıp) gitmezler. Şüphesiz senden 
izin isteyenlerse, işte Allah ile Pey-
gamberi’ne gerçekten inananlar 
(da) onlardır. (Önemli bir iş için) 
senden izin istediklerinde, araların-
dan dilediğine izin ver. Onlar için 
Allah’tan bağışlanmayı dile. Şüp-
hesiz Allah, çok bağışlayan ve çok 
rahmet edendir. 

 

64. (Ey müminler!) Peygamber’in 
aranızdan birini çağırmasını, bir-
birinizi çağırmanız gibi sanmayın. 
Allah, aranızdan gizlice sıvışıp 
kaçanları bilir. O’nun emrine karşı 
gelenler, kendilerine O’nun tarafın-
dan bir felâketin gelmesinden, ya 
(da) acı bir azaba uğramaktan kork-
sunlar. 

 

65. İyi dinleyin! Şüphesiz göklerde 
ve yerde ne varsa, hepsi Al-
lah’ındır. O, içinde bulunduğunuz 
(durumu) bilir. (İnsanların) O’na 
döndürülecekleri gün, yaptıklarını 
onlara bildirecektir. Allah, her şeyi 
çok iyi bilendir. 
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Sûre: 25 

FURKÂN SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 18 

Bu sûre Mekke devrinin sonunda nazil olmuştur. Besmele ile birlikte 
yetmiş sekiz ayettir.  

Bu sûrenin başında, Yüce Allah (c.c.) tarafından Hz. Muhammed 
Resûlüllah’a (s.a.v.) “Furkân,” yani doğru sözlü ile yalancı arasında çok açık bir 
ayırım yapan bir ölçüt bahşedildiği zikredilmiştir. Nûr sûresinde de, bundan 
birçok kez bahsedilmiştir. Bu sûrede ise, onun hakkında yeni örnekler ileri sü-
rülmüştür. 

Hz. Resûlüllah (s.a.v.), yalnız çevresinde bulunanlar arasında açıkça bir 
ayırım yapabilme özelliğine sahip olmakla kalmayıp, bütün cihanın doğru söz-
lüleri ile yalancıları arasında ayırım yapabilme yeteneği de, kendisine nasip 
olmuştur. İşte çok yüce bir “Furkân” olan bu nimet, Kuran-ı Kerim’dir. 

Düşmanları, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) hayret verici mucizeleri karşısında, 
onun peygamberliği aleyhinde delil olarak çok uyduruk bir ölçüyü ileri sürmüş-
lerdi. Onun için, bu çarşı ve sokakta dolaşan, yemek yemeye muhtaç olan, ya-
nında insanları uyarabilecek bir melek de bulunmayan kişi nasıl peygamber 
olabilir, diyorlardı. Ayrıca buna gökten neden maddi bir hazine indirilmedi di-
ye, kendisine itiraz da ediyorlardı. Oysa peygambere, talimatların sonsuz hazi-
nesi indirilir, ama maddi bir hazine indirilmez. 

Aynı şekilde onlara göre, gerçek bir peygamber çok yüce bağ ve bahçele-
re sahip olmalıdır ve de oralarda istediği gibi yiyip içmelidir. Buna cevaben 
Yüce Allah (c.c.), Peygamber’i (s.a.v.) için Cennet bahçelerini hazır olarak mu-
kadder kıldığını açıklar. Bu cahiller, o bahçeleri hayal bile edemezler. O bahçe-
lerde, bu Peygamber (s.a.v.) için hazırlanmış olan manevi saraylar da bulunur. 

Kâfirlerin bu itirazlarına cevaben, geçmiş peygamberlerin de normal in-
sanlar halinde yaşadıkları, çarşı ve sokaklarda dolaştıkları bildirilmiştir. Bunu 
yapmayan tek bir peygambere dahi işaret edemedikleri, iddia edilmiştir. Buna 
göre Yüce Allah’ın (c.c.) onlardan hiçbirini peygamber yapamadığını savun-
mak, temelde risaleti inkâr etmek demektir. Kâfirlere meleklerin inmesine ge-
lince, şüphesiz bu doğru olabilir. Ancak o melekler, bu kâfirlere helâk olacakla-
rını ve azaba çarptırılacaklarını haber vermek üzere inebilirler. Bundan sonra da 
bu kâfirlerin necat bulabilmeleri imkânsızdır. 

Bir itiraz daha ileri sürülmüştür. Bu Kur’an, bir bütün olarak bir defa da 
neden indirilmemiştir, denilir. Aslında bunun birçok hikmeti vardır. İlk olarak, 
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o zaman toplumun ihtiyaçları neyi gerektiriyorsa, ona göre vahiy indirilmiştir. 
Var olan hastalıklara göre, Kur’an-ı Kerim’in ayetleri indirilmiştir. İkincisi, 
değişik zamanlarda indirilen ayetler ve yepyeni mucizelerle Hz. Resûlüllah’a 
(s.a.v.) kuvvet bahşedilmiştir. Bu mucizeler yalnız tek bir defa değil, Kur’an-ı 
Kerim indirilmeye devam ettikçe Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) indirilmiş ve kendisi 
onları bizzat müşahede etmiştir. İnmesi yirmi üç yıl kadar süren Kur’an-ı Ke-
rim, eğer Hz. Resûlüllah (s.a.v.) tarafından uydurulmuş olsaydı, onun ayetlerin-
de bu denli düzen asla bulunmazdı. Okuması, yazması bile olmayan birisi, yirmi 
üç yıl gibi uzun bir süreci nasıl kontrol edebilirdi? 

Hz. Mesih-i Mevud (a.s.) başka bir hikmete de işaret etmiştir. Bu yirmi 
üç sene esnasında Hz. Resûlüllah (s.a.v.) çok tehlikeli durumlarla baş başa kal-
mıştır. En tehlikeli ve korkunç durumlarda, bazen kendi ashabından da daha 
çok, düşmanlarıyla karşı karşıya gelmiştir. Onlar kendisine zehir vererek, yok 
etmeye bile kalktılar. Ancak Kur’an-ı Kerim tam olarak indirilmeden önce, 
Yüce Allah (c.c.) kendisini bu dünyadan geri almamıştır. Kısacası Kur’an-ı 
Kerim’in yirmi üç senede yavaş yavaş indirilmesi, kendi başına bile çok büyük 
bir mucizedir. 

Sûrenin sonunda, Rahman’ın kullarının alâmetlerinden bahsedilirken, 
başka bir konu ileri sürülmüştür. Gökte var olan on iki burç gibi, Hz. 
Resûlüllah’tan (s.a.v.) sonra İslam dinini savunmak üzere de, on iki müceddid 
olacaktır. Sonunda kendisinden nur alan dolunay da belirlenecektir. 

Rahman’ın kullarının diğer özellikleri de belirtilmiştir. Mesela orta yolu 
benimsemeleri, alçak gönüllülükleri, ibadet ederek hayatlarını geçirmeleri, onla-
rın belli başlı özellikleridir. Bunların neticesinde, kendilerine bütün üstünlükler 
bahşedilir. Sûrenin son ayetinde, onların secde edip dua etmelerinin sebebi izah 
edilmiştir. Dua olmadan, Yüce Allah’tan (c.c.) manevi hayat bulmanın başka bir 
yolu yoktur. Kim duayı yalanlarsa ve Yüce Allah (c.c.) ile alakasını keserse, o 
sayısız korkunç hastalıklara yakalanacak ve o hastalıklar da peşini bırakmaya-
caktır. 
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Furkân Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Kuluna bütün âlemlere uyarıcı 
olsun diye, Furkân’ı indiren (Al-
lah,) çok bereketlidir.1 

 

3. Göklerin ve yerin hükümranlığı, 
O’na aittir. O, kimseyi oğul edin-
medi. O’nun hükümranlığında (da) 
hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi yara-
tıp, ona bir ölçü veren, (yalnız) 
O’dur. 

 

4. Onlar O’nun dışında, hiçbir şeyi 
yaratmayan, (ama) kendisi yaratıl-
mış olan, bizzat zarar yahut yarar 
sağlamayan, ne ölüme, ne hayata, 
ne (de) tekrar dirilişe sahip olma-
yan, tanrıları edinmişlerdir. 

 

5. İnkâr edenler dediler ki: “Bu 
ancak onun uydurduğu bir yalandır 
ve diğer insanlar (da) ona, bunun 
için yardım ettiler.” Şüphesiz onlar, 
(büyük bir) haksızlıkta bulundular 
ve yalan uydurdular.  

                                                           
1 “Furkân” hak ile batıl arasında ayırım yapan talimat demektir. Ayrıca bkz. giriş bölümü. 
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6. Onlar, “(Bu Kur’an,) onun yaz-
dırdığı eskilerin masallarıdır. Bun-
lar, kendisine sabah akşam okun-
maktadır,” dediler.  

7. De ki: “Bu (Kur’an’ı) göklerin ve 
yerin sırlarını bilen (Allah) indirdi. 
Şüphesiz O, çok bağışlayan ve çok 
rahmet edendir.”  

8. Onlar dediler ki: “Bu Peygam-
ber’e ne oldu? Yemek yer ve pazar-
larda dolaşır. Neden ona, yanında 
durup (insanları) uyaran bir melek 
indirilmedi?” 

 

9. “Yahut kendisine bir hazine indi-
rilseydi veya (meyvesini) yiyeceği 
bir bahçesi olsaydı!” Zalimler, “Siz 
ancak yemek yedirilen bir adamın 
arkasından yürüyorsunuz,1” dediler. 

 

10. Bak, bunlar senin hakkında 
nasıl sözler uydururlar. Onlar, (doğ-
ru yoldan)  sapmışlar, (doğru söz 
söylemek üzere de) bir yol bula-
mazlar. 

 

B.2  

11. Çok bereketli (olan Allah) iste-
seydi, sana içinde ırmaklar akan 
bahçelerden çok daha iyilerini ha-
zırlar ve senin için (çok yüce) sa-
raylar (da) yapardı. 

 

12. Aslında onlar Kıyamet’i inkâr 
ederler. Biz (de,) Kıyamet’i inkâr 
edenlere alevli bir ateş hazırladık. 

 
                                                           
1 “Meshûr” yemek verilen kişiye de denilir. 



Cüz: 18 
 

FURKÂN SÛRESİ Sûre: 25      

637 
 

13. O (ateş) kendilerini uzaktan gö-
rünce, onun öfkeyle gürlemesini ve 
uğultusunu işitecekler. 

 

14. Onlar, (Cehennem’in) dar bir 
yerine zincirlere vurulmuş olarak 
atılacakları zaman, helâk olmayı 
dileyecekler.  

15. (Melekler onlara,) “Bugün tek 
bir helâkı çağırmayın, (aksine) bir-
çok helâkı çağırın,” diyecekler. 

 

16. Sen (onlara) de ki: “Bu (akıbet) 
mi daha iyi, yoksa takvayı benim-
seyenlere vadolunan ebedi Cennet 
mi? (Bu Cennet,) onlar için bir 
mükâfat ve barınak olacaktır.” 

 

17. Orada dilediklerini bulacaklar 
(ve) ebediyen kalacaklar. (Bu,) 
yerine getirilmesi Rabbine vacip 
olan bir sözdür.  

18. O gün (Rabbin) onları ve Al-
lah’tan başka taptıklarını (Kendi 
huzuruna) toplayıp, “Siz mi kulla-
rımı yoldan çıkardınız, yoksa ken-
dileri mi doğru yoldan saptılar?” 
diye soracak.  

19. Onlar diyecekler ki: “Sen her 
türlü eksiklikten uzaksın. Senden 
başkalarını kendimize dost tutmak, 
bizler için uygun değildir. Ancak 
Sen, onlara ve atalarına (dünya) 
mallarını verdin. Öyle ki, Seni an-
mayı unuttular ve mahvolan bir 
kavim oldular.”  
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20. (Kendilerine,) “Bu (sahte tanrı-
lar) söylediklerinizi yalanladıkları 
için artık ne azabı (uzaklaştırabilir-
siniz,) ne (de) yardım (alabilirsi-
niz.) Aranızdan kim zalim olursa, 
Biz kendisini büyük bir azaba uğra-
tacağız,” (denilecek.)  

21. Senden önce gönderdiğimiz 
peygamberlerin hepsi, şüphesiz 
yemek yer ve pazarlarda dolaşırlar-
dı. Biz bazılarınızı diğerleriniz için 
bir sınama vesilesi yaptık. (Öyley-
se) sabredecek misiniz? Rabbin 
(her şeyi) çok iyi görendir. 

 
Cüz: 19   

B.3  

22. Bize kavuşmayı ummayanlar, 
“Bize neden melekler indirilmedi? 
Yahut Rabbimizi (niçin) gör-
müyoruz?” dediler. Aslında onlar, 
kendilerini çok yüce sandılar ve 
azgınlıkta çok ileri gittiler. 

 

23. Melekleri görecekleri gün (var ya,) 
o gün suçlulara hiçbir müjde verilme-
yecektir. O (suçlular,) “Aşılamayan bir 
engel (azap meleklerinden daha iyi-
dir,)” diyecekler. 

 

24. Biz, onların yaptıkları her amele 
yöneleceğiz ve onu dağılmış zerre-
lere çevireceğiz. 
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25. O gün Cennetlikler için ebedi 
kalacakları yer daha hayırlı olacak 
ve geçici olarak istirahat edecekleri 
yer (de) daha iyi olacak.  

26. O gün gök, bulutların (gürültüsü 
ile) yarılıp parçalanacak ve melek-
ler bölükler hâlinde indirilecektir. 

 

27. O gün, gerçek hükümranlık 
Rahman (olan Allah’ın) elinde bu-
lunacaktır. Kâfirler için (ise,) çok 
çetin bir gün olacaktır.  

28. O gün zalim olan, (pişmanlıkla) 
ellerini ısırarak diyecek ki: “Keşke 
peygamber ile birlikte (aynı) yolu 
tutsaydım.”  

29. “Yazıklar olsun (bana)! Keşke 
böyle birisini dost edinmeseydim.”  

30. “Şüphesiz (Allah’ın) zikri bana 
geldikten sonra, ondan beni o sap-
tırdı.” Şeytan, (zaten) insanı yar-
dımsız bırakandır. 

 

31. Peygamber (de,) “Yarabbi! 
Şüphesiz kavmim, bu Kur’an’a terk 
edilmiş (bir şey gibi) davrandı.1” 
diyecek.  

32. Böylece Biz her peygambere, 
suçlulardan düşmanlar yaparız. 
Rabbin, hidayet veren ve yardım 
eden olarak yeterlidir.  

                                                           
1 Bu ayet gelecekle ilgili önceden verilen bir haberi kapsamaktadır. Maalesef Müslümanlar, fiilen 
Kur’an-ı Kerim’i terk edeceklerdi ve Hz. Resûlüllah (s.a.v.) ise, kavminin Kur’an-ı Kerim’i terk 
edip ondan uzaklaştığını Yüce Rabbi’ne (c.c.) şikâyet edecekti. 
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33. Kâfir olanlar “Kur’an bu (Pey-
gamber’e) neden bir defada (toptan) 
indirilmedi?” dediler. Aynen böyle 
(indirilmesi gerekirdi.) Bu, onun 
kalbini kuvvetlendirmek içindi. Biz 
onu (azar azar indirerek,) çok güzel 
(ve kolay anlaşılır da) kıldık.1 

 

34. Onlar, (sana karşı) bir delil ileri 
sürdüklerinde, Biz (onu reddedecek 
cevap olarak,) sana hakkı ve onun 
en güzel açıklamasını getiririz.  

35. Elebaşlarıyla birlikte Cehen-
nem’e götürülecek olanlar, konum-
ları bakımından en kötü ve (tuttuk-
ları) yol bakımından (da) en sapık-
tırlar. 

 
B. 4  

36. Şüphesiz Biz, Musa’ya (da) 
Kitap verdik ve beraberinde kardeşi 
Harun’u kendisine yardımcı kıldık. 

 

37. Sonra (onlara,) dedik ki: “İkiniz 
ayetlerimizi yalanlayanlara gidin.” 
Ardından o (kavmi,) tamamen he-
lâk ettik.  

38. Nuh'un kavmini (de) peygam-
berleri yalanladıklarında, (suda) 
boğduk. Onları insanlara bir ibret 
(vesilesi) kıldık. Biz zalimlere acı 
bir azap hazırladık. 

 

                                                           
1 Kur’an-ı Kerim’in parçalar olarak azar azar indirilmesinde değişik faydalar mevcuttur. O devir-
deki Müslümanlar böylece onu kolaylıkla ezberleyebilmişlerdir. Ayrıca bir ayette, önceden veri-
len bir haber aynen gerçekleşince hem Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) hem de Ashab-ı Kiram’ın cesare-
ti artmıştır. Halbuki, hepsi birden indirilseydi, bu gayeler kesinlikle gerçekleşemezdi. 



Cüz: 19 
 

FURKÂN SÛRESİ Sûre: 25      

641 
 

39. Âd’ı, Semûd’u, Kuyulular’ı1 ve 
bunlar arasında geçmiş birçok ka-
vimleri (de helâk ettik.) 

 

40. Onlardan her birine (ibret ve-
ren) örnekler anlattık. (Ama onlar 
sözümüzü dinlemeyince) hepsini 
tamamen yok ettik.  

41. (Bu Mekkeli kâfirler,) üstüne 
kötü bir yağmur yağdırılan yerle-
şimden mutlaka geçmişlerdir. Bun-
lar, o (kalıntıları) görmüyorlar mı? 
Aslında onlar, tekrar diriltilerek 
kaldırılmayı hiç ummazlardı.  

42. Onlar seni görünce, ancak eğ-
lence yerine koyarlar (ve derler ki:) 
“Allah bunu mu peygamber olarak 
gönderdi?”  

43. “Eğer biz onlara bağlı kalma-
saydık, (bu) bizi tanrılarımızdan 
saptıracaktı.” Bunlar azabı görecek-
leri zaman, doğru yoldan kimin 
daha (çok) saptığını anlayacaklar. 

 
 

44. (Ey Peygamber! Nefsanî) arzu-
larını kendine tanrı edinmiş olanın 
halini gördün mü? Ona sen mi gö-
zetici olacaksın?  

                                                           
1 Kuyulular hakkında tefsir bilginleri büyük bir görüş ayrılığına düştüler. Fakat bu ayetten de 
anlaşıldığı gibi bu kavim, Semûd kavminden sonra geçmiştir. Bahr-i Muhît adlı tefsir kitabı da bu 
görüşü destekler. Hz. İbn-i Abbas'ın, “Bu kavim, Semûd kavminin bir parçasıydı,” sözü de adı 
geçen eserde yer almaktadır. Semûd kavmi, Âd kavminin bir uzantısı idi. Onun için bu kavmin, 
Hz. İsmail (a.s.) neslinin Arap ülkesinde yayılmasından önce yaşadığı anlaşılmaktadır. Hz. İsma-
il’in (a.s.) nesli Arap Yarımadasına yayılınca, bunlar da Filistin'e dahil oldular. (Bkz: “İslâmi-
yet’ten Önce Araplar”, Cürci Zeydân.) 
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45. Sen onların çoğununun, işiten 
veya anlayan kimseler olduğunu 
mu sanıyorsun? Onlar, ancak hay-
vanlar gibidir. Hatta yol bakımın-
dan, daha (da) sapmışlardır. 

 

B. 5  

46. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığı-
nı görmedin mi? Dileseydi onu hep 
(aynı yerde) sabit kılardı. Sonra 
güneşi ona kılavuz yaptık. 

 

47. Ardından, onu ağır ağır kendi-
mize çekeriz.  

48. Geceyi sizin için bir örtü yapan, 
uykuyu dinlenme ve gündüzü yayı-
lıp (ilerleme) vasıtası kılan, ancak 
O’dur.  

49-50. Rahmetinin öncesinde, müj-
de vermek için rüzgârları gönderen, 
O’dur. Biz, onunla ölü toprağa ha-
yat vermek ve yarattığımız hayvan-
lar ile birçok insana içecek temin 
etmek için, gökten temiz su indir-
dik. 

 

51. Şüphesiz öğüt alsınlar diye, Biz 
onların arasında bunu türlü türlü 
yollarla açıkladık. Ancak insanların 
çoğu, nankörlükte ısrar ettiler.  

52. Eğer Biz isteseydik, mutlaka 
her yerleşime bir uyarıcı gönderir-
dik. 

 



Cüz: 19 
 

FURKÂN SÛRESİ Sûre: 25      

643 
 

53. (Öyleyse) sen kâfirlere uyma ve 
bu (Kur’an’la) onlara karşı büyük 
bir cihat yap. 

 

54. İki denizi birleştirecek olan (da) 
O'dur. Biri tatlıdır, öteki (ise) tuzlu 
ve acıdır. (Yüce Allah,) ikisi ara-
sında (geçici) bir ayrılık ve aşıla-
mayan bir engel yaratmıştır. 

 

55. Sudan insanı yaratıp ona soy ve 
hısımlık var eden, O’dur.1 Rabbin, 
her şeye daima gücü yeterli olandır. 

 

56. Onlar, Allah dışında, kendileri-
ne ne yarar ne (de) zarar verebilen-
lere taparlar. Kâfir olan, Rabbinin 
aleyhinde (diğerlerine) arka çıkan-
dır. 

 

57. Biz seni sadece bir müjde veren 
ve uyaran olarak gönderdik.  

58. Sen (onlara, “Allah'ın mesajını 
size iletmenin karşılığı olarak,) 
sizden bir mükâfat istemem. Yalnız 
biri, kendi isteğiyle Rabbine giden 
yolu seçerse, (işte bu benim mükâ-
fatım olur,)” de. 

 

59. Sen, Kendisi diri olup (başkala-
rını da diri tutan) ve hiç ölmeyecek 
olana güven. O’nu överek tespih et. 
O, kullarının günahlarını, hakkıyla 
bilen olarak, yeterlidir. 

 

                                                           
1 “ ” kelimesi soy sop demek olup, “ ” kelimesi de evlilik vasıtasıyla meydana 
gelen hısım ve akrabalık demektir. 
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60. O, göklerle yeri ve ikisi arasın-
da bulunanların (hepsini) altı dö-
nemde yarattı.1 Sonra (en sağlam 
bir şekilde) arşta karar kıldı. O 
Rahman'dır. (Ey insan! Sen O’nun 
hakkında bir şey sormak istersen, 
bunu) çok bilgili birisine sor.2  

61. Onlara, “Rahman'ın önünde 
secde edin,” denildiğinde, “Rahman 
(da) nedir? Senin bize emrettiğine 
mi secde edelim?” derler. (Bu söz) 
onların nefretlerini daha (da) arttı-
rır. 

Secde Ayeti 3 

 

B. 6  

62. Gökte burçlar oluşturan, orada 
parlak bir lamba4 ve ışık saçan bir 
ay vücuda getiren (Allah,) çok be-
reketlidir.  

63. Öğüt almak isteyen veya çok 
şükreden olmayı dileyen için gece 
ile gündüzün birbiri ardınca (gel-
mesini) sağlayan, ancak O’dur.  

64. Rahman’ın (gerçek) kulları, 
yeryüzünde alçak gönüllü (ve ağır-
başlı) yürürler. Cahiller onlara (kö-
tü) bir söz söyleyince, (onlarla kav-
ga etmeyip,) “Biz selâmetiniz (için 
dua ederiz,)” derler.  
65. Onlar gecelerini, Rablerine sec-
de ederek ve ayakta durarak geçirir-
ler. 

 

                                                           
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. dipnot 7:55. 
2 “Çok bilgili birisi”nden ( ), Yüce Allah’ın (c.c.) sıfatları hakkında vahiy yoluyla kendisine 
bilgi verilen, Hz. Resûlüllah (s.a.v.) kastedilmiştir. 
3 Secde ayeti için bkz. dipnot 7:207. 
4  Güneş demektir. 
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66. Onlar derler ki: “Ey Rabbimiz! 
Cehennem azabını bizden uzaklaş-
tır, (çünkü) onun azabı yapışıp ka-
lan bir azaptır.”  

67. “Orası geçici (de,) temelli (de,) 
kalmak için çok kötüdür.”  

68. Onlar, harcadıklarında ne sa-
vurganlık ederler, ne (de) cimrilik 
gösterirler. (Harcamaları daima) bu 
ikisi arasındadır.  

69. Onlar, Allah’tan başkasını tanrı 
diye çağırmazlar. Allah’ın (öldü-
rülmesini) haram kıldığını, (yasal) 
hak dışında asla öldürmezler. Zina 
etmezler. Kim böyle bir şey yapar-
sa, (işlediği günahın) cezasını (da) 
çekecektir. 

 

70. Kıyamet günü, onun azabı daha 
(da) arttırılacak ve rezil bir hal 
içinde uzun süre kalacak. 

 

71. Yalnız tevbe edip inanan ve 
(yerli yerinde) iyi işler yapanlar, 
bundan müstesnadır. Allah’ın, kötü-
lüklerini iyiliklere çevireceği (de) 
onlardır. Allah, çok bağışlayan ve 
çok rahmet edendir. 

 

72. Kim tevbe edip, salih amelde 
bulunursa, (gerçekten) Allah’a eği-
len (de,) şüphesiz odur. 
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73. Onlar yalan yere şahitlik etmez-
ler. Saçma sapan şeylerin yanından 
geçerken, (asla onlara katılmaz ve) 
pek ağırbaşlı olarak geçerler.  

74. Kendilerine Rablerinin ayetleri 
hatırlatıldığında, onlara karşı sağır 
ve kör davranmazlar. 

 

75. Onlar, “Ey Rabbimiz! Hanımla-
rımız ve evlatlarımız bakımından 
gözlerimizi aydın eyle, (her) biri-
mizi takvayı benimseyenlere imam 
kıl,” derler. 

 

76. İşte, (iyilikleri üzerinde) sabret-
tiklerinden dolayı, onlara (Cen-
net’te) köşkler verilecektir. Orada, 
kendilerine dualar edilecek ve se-
lam iletilecektir. 

 

77. Onlar orada, ebediyen kalacak-
lar. Orası geçici (de,) temelli (de) 
kalmak için, ne güzel bir yerdir. 

 

78. De ki: “Sizin duanız (ve mağfi-
ret dilemeniz) olmasaydı, Rabbim 
size hiç aldırmazdı. Şüphesiz siz 
(İlâhî mesajı) yalanladınız. Öyleyse 
bunun cezası, (gelip) size yapışa-
caktır.” 
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Sûre: 26 

ŞUARÂ SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 19 

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte iki yüz yirmi 
sekiz ayettir. 

Bu sûre de bazı mukataât harfleriyle başlamıştır. Burada “Sin” harfi, Ku-
ran-ı Kerim’de ilk kez mukataât harflerine katılmıştır. Bunun birçok değişik 
anlamı olması mümkündür. Bazı uzmanlar “ ” harflerinin anlamlarını, 
“Tayyip-Semî-Alîm,” yani çok temiz, çok işiten ve çok bilgili olarak açıklarlar. 

Geçen sûrenin sonunda, bir insanın Allah (c.c.) ile alâkasını kesmesi ha-
linde, birçok manevî hastalıklara yakalandığı ileri sürülmüştü. Bu sûrede, bunun 
delili açıklanmış ve inkâr ettikleri için Yüce Allah’ın (c.c.) kötü akıbete uğrattı-
ğı kavimlerden bahsedilmiştir. Daha sonra ise, “Aziz” ve “Rahim” kelimeleri 
tekrar edilmiştir. Yani Yüce Allah (c.c.) “Rahim” olduğu için, onlara belki de 
vazgeçerler diye sık sık fırsat vermiştir. Ancak böyle olmasına rağmen, onlar 
yine de hakkı reddettiler. Ardından Yüce Allah (c.c.) yepyeni bir rahmet tecelli-
siyle kendilerine tekrar inmiştir. Bu arada “Aziz” kelimesinin tekrarı ile düş-
manların Allah’ın (c.c.) peygamberlerini küçük düşürmeye çalışmaları karşısın-
da, O’nun buna izin vermeyerek, peygamberlerine saygınlık kazandırdığına 
işaret edilmiştir. 

Bundan sonra Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.), akrabalarını uyarması ve manevi 
akrabalarına merhamet etmesi emredilmiştir. Bu arada eğer inkâr edenler, inkâr-
larında ısrar ederlerse, onlara şöyle demesi kendisine buyrulmuştur: “Şüphesiz 
ben, sizin yaptıklarınızdan uzağım.” Şüphesiz Allah (c.c.), galiptir, hikmet sahi-
bidir, duaları çok işiten ve çok bilendir. 

Bu sûrede şeytanların peygamberlere inemediği belirtilmiştir. Bunun deli-
li, peygamberlerin asla “ ” (yalancı) ve “ ” (günah işleyen) olmadıkları, 
hatta çevrelerinde yaşayanların da buna şahadet ettikleri, şeklinde ileri sürül-
müştür. 

Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) indirilen kelâmın yüceliğinin bir alâmeti, onun 
bir şiir olmamasıdır. Bu özellikten etkilenen birçok şair, şiirden vazgeçmişler-
dir. Diğer taraftan Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) bir şair olduğu değerlendirmesini 
yapmak, kesinlikle doğru değildir. Onun güzel vasıfları karşısında, şairler her 
vadide avare dolaşan kimseler olarak tanımlanmışlardır. Ancak Kur’an-ı Kerim, 
herhangi bir avarelikten mutlaka uzaktır. Bu arada iman edip, salih amelde bu-
lunan ve Yüce Allah’ı (c.c.) çok zikreden Müslüman şairler, yukarıda belirtilen 
tanımdan müstesna tutulmuşlardır. Onlar, kâfirlerin ahlâki zaaf sahibi şairlerinin 
Hz. Resûlüllah (s.a.v.) aleyhinde şiirler söylemeleri karşısında, kendilerine en 
güzel sözle karşılık veren Müslüman şairlerdir.  
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Şuarâ Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. (Bu sûreyi) Tayyip, Semî ve 
Alîm (olan Allah indirmiştir.1)  

3. Bunlar, (konularını) apaçık (an-
latan) Kitab’ın ayetleridir.  

4. Onlar mümin olmuyorlar diye, 
sen kendi nefsini mi helâk edecek-
sin? 

 

5. Biz istersek, kendilerine gökten 
karşısında boyunlarının eğilip kala-
cağı bir mucize indiririz. 

 

6. Onlar, Rahman tarafından gelen 
her yeni nasihatten mutlaka yüz 
çevirirler. 

 

7. Onlar, (Allah’ın ayetlerini) zaten 
yalanladılar. Onun için alay ettikleri 
(konuların) gerçekleşmesinin ha-
berleri, mutlaka kendilerine ulaşa-
caktır. 

 

8. Yeryüzünü görmezler mi? Biz, 
orada her tür (bitkiden) nice güzel 
çiftler yetiştirdik. 

 
                                                           
1 Buradaki Tâ, Sîn, Mim mukataât harfleri, sırasıyla Tayyip yahut Tahir (çok temiz), Semî (çok 
işiten) ve Alîm (çok bilgili) yahut Mecid (çok yüce) kelimelerinin kısaltılmış şeklidir. Ayrıca bkz. 
dipnot 2:2. 
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9. Şüphesiz bunda (da) büyük bir 
mucize vardır. Ancak onların çoğu 
mümin değiller. 

 

10. Şüphesiz Rabbin, ancak en üs-
tündür, çok rahmet edendir.  

B. 2  

11-12. Hani Rabbin Musa’ya ses-
lenmişti: “Zalim kavime git. (Yani) 
Firavun’un kavmine (git ve onlara,) 
takvayı benimsemez misiniz, (de.)” 

 

13. O dedi ki: “Ey Rabbim! Şüphe-
siz onların beni yalanlamalarından 
korkarım.” 

 

14. “Göğsüm daralıyor. Dilim (de) 
dönmüyor. Onun için Harun’a (da) 
peygamberlik ver.” 

 

15. “Onların bana (yükledikleri) bir 
suç (da) var. Onun için beni öldür-
melerinden endişe ediyorum.” 

 

16. (Yüce Allah) dedi ki: “Hayır, 
(sandıkları gibi) değil! İkiniz ayet-
lerimiz ile gidin. Şüphesiz Biz (de) 
sizinle beraberiz (ve dualarınızı 
daima) işiteceğiz.” 

 

17-18. “İkiniz Firavun’a gidin ve 
ona, biz âlemlerin Rabbi (olan Al-
lah’ın) elçileriyiz (ve sana) 
İsrâiloğulları’nı bizimle beraber 
gönder (mesajını getirdik,) deyin.” 
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19. (Firavun) dedi ki: “Biz seni 
(henüz) küçük bir çocukken ara-
mızda büyütmedik mi? Ömrünün 
birçok yılını (da) yanımızda yaşa-
dın.” 

 

20. “Sonra yaptığın işi (de) yaptın. 
Sen (zaten) nankörlerdensin.” 

 

21. (Musa) dedi ki: “Ben o işi, (da-
ha gerçeği) bilmiyorken yaptım.”  

22. “Sizden korkup aranızdan kaç-
tım. Rabbim (de) bana hikmetle 
karar verme yetkisi ihsan etti ve 
beni peygamberlerden kıldı.”  

23. “Başıma kaktığın bu nimet, 
(aslında) İsrâiloğulları’nı kendine 
köle etmiş olmandandır.” 

 

24. (Bunun üzerine) Firavun dedi 
ki: “Âlemlerin Rabbi (de) nedir?”  

25. (Musa) dedi ki: “O, göklerle 
yerin ve ikisi arasındakilerin Rab-
bidir. Keşke sizler (de) kesin olarak 
inananlardan olsaydınız.”  

26. (Firavun) etrafındakilere, “(Mu-
sa'nın dediklerini) duymuyor musu-
nuz?” dedi. 

 

27. (Musa,) dedi ki: “O, sizin (de) 
Rabbinizdir, önceki atalarınızın 
(da) Rabbidir.” 

 

28. (Bunun üzerine Firavun,) “Size 
gönderilen bu peygamberiniz, mut-
laka delidir,” dedi. 
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29. (Musa) dedi ki: “O, Doğunun, 
Batının ve ikisi arasındakilerin 
tamamının Rabbidir. Akıl etseydi-
niz (daha iyi olurdu.)” 

 

30. (Firavun) dedi ki: “Benden 
başka bir ilâh edinirsen, seni mutla-
ka tutuklulardan kılarım.”  

 

31. (Musa,) “Sana apaçık (gerçek) 
olanı getirsem (de) mi?” dedi.  

32. (Firavun,) “Eğer doğrulardan-
san, onu getir,” dedi.  

33. Bunun üzerine (Musa,) değne-
ğini (yere) attı. O (da) birdenbire, 
açıkça (görünen büyük) bir yılan 
oldu. 

 

34. Elini çıkardığında (ise,) o ba-
kanlara bembeyaz (göründü.)  

B. 3  

35. (Bunun üzerine Firavun) etra-
fında bulunan ileri gelenlere dedi 
ki: “Şüphesiz bu, usta bir sihirbaz-
dır.” 

 

36. “Büyüsüyle sizi ülkenizden 
çıkarmak istiyor. Artık (bu konuda) 
ne dersiniz?” 

 

37. Onlar dediler ki: “Ona ve kar-
deşine (biraz) mühlet ver ve şehirle-
re toplayıcılar yolla.” 

 

38. “Sana her usta sihirbazı getir-
sinler.”  
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39. Böylece sihirbazlar önceden 
belli günde ve belirlenen saatte 
toplatıldılar. 

 

40. İnsanlara denildi ki: “Siz (de) 
toplanmaya hazır mısınız?”  

41. “(Böylece) üstün gelirlerse, biz 
(de) sihirbazlara uyalım.” 

  

42. Sonra sihirbazlar geldiklerinde 
Firavun’a, “Biz üstün gelenler olur-
sak, mutlaka bir ödülümüz var mı?” 
dediler.  

43. (Firavun) dedi ki: “Evet! Bu 
durumda, şüphesiz (bana) yakın 
olanlardan olursunuz.” 

 

44. Musa onlara dedi ki: “Hangi 
(sihri) ortaya koyacaksanız koyun.”  

45. Bunun üzerine onlar, iplerini ve 
değneklerini (çıkarıp ortaya) attılar. 
“Firavun’un şerefine andolsun ki, 
şüphesiz bizler üstün gelenler ola-
cağız,” dediler. 

 

46. Sonra Musa değneğini (yere) 
attı. O (da) birdenbire onların uy-
durdukları (yalanları) yutmaya baş-
ladı.  

47. Bunun üzerine sihirbazlar, (Al-
lah'ın huzurunda) secdeye düşürül-
düler. 

 

48-49. “Musa ile Harun’un Rabbi 
olan, âlemlerin Rabbine iman et-
tik,” dediler. 

 



Cüz: 19 
 

ŞUARÂ SÛRESİ Sûre: 26      

653 
 

50. (Firavun,) dedi ki: “Ben size 
izin vermeden mi, ona inandınız? 
Şüphesiz o, size büyü öğreten bir 
büyüğünüzdür. Ancak (sonucu) 
yakında öğreneceksiniz. (Bana 
karşı gelmenizden dolayı,) ellerinizi 
ve ayaklarınızı mutlaka çapraz ola-
rak keseceğim ve hepinizi (de) mu-
hakkak asacağım.” 

 

51. Onlar dediler ki: “Zararı yok. 
Şüphesiz biz, ancak Rabbimize 
döneceğiz.” 

 

52. “Şüphesiz ilk inananlardan ol-
duğumuz için, Rabbimizin günahla-
rımızı bağışlayacağını umuyoruz.” 

 
B. 4  

53. Biz Musa’ya, “Geceleyin kulla-
rımı alıp yola çık. Sizler mutlaka 
takip edileceksiniz,” diye vahyettik. 

 

54. Ardından Firavun, şehirlere 
toplayıcılar gönderdi.   

55. (Onlar dediler ki:) “Şüphesiz 
bunlar ufak ve değersiz bir toplu-
luktur.” 

 

56. “(Buna rağmen,) şüphesiz bizi 
kızdırdılar.”  

57. “Biz ise kalabalık ve dikkatli bir 
topluluğuz.”  

58-59. Böylece Biz onları, bahçele-
ri, pınarları ve hazineleri olan şeref-
li bir yerden çıkardık. 
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60. İşte böyle oldu. Biz, 
İsrâiloğulları’nı onlara vâris kıldık.  

61. Nihayet sabahleyin (Firavun ve 
adamları, İsrâiloğulları’nın) peşle-
rine düştüler. 

 

62. İki topluluk birbirlerini gördük-
lerinde, Musa’nın yanındakiler, 
“Biz mutlaka yakalandık,” dediler. 

 

63. (Musa,) “Hayır (sandığınız gibi) 
değil! Şüphesiz Rabbim benimle 
beraberdir. O bana mutlaka (başarı) 
yolunu gösterecektir,” dedi. 

 

64. Sonra Biz Musa’ya, “Değneğin-
le denize vur,” diye vahyettik. Bu-
nun üzerine (deniz) yarıldı ve onun 
her bir parçası koca bir tepe gibi 
oldu. 

 

65. Öteki topluluğu (da) o yere 
yaklaştırdık.1  

66. Musa ve beraberindekilerin 
hepsini kurtardık.  

67. Ardından diğerlerini (suda) 
boğduk.  

68. Şüphesiz bunda büyük bir (ib-
ret) belirtisi vardır. Ancak onların 
çoğu mümin değildir. 

 

69. Şüphesiz Rabbin, ancak en üs-
tündür, çok rahmet edendir.  

B. 5  

70. Onlara İbrahim'in haberini oku-
yup (anlat.)  

                                                           
1 Yani Firavun ve yandaşlarını, Hz. Musa (a.s.) ve yanındakilere yaklaştırdık. 
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71. Hani o, babası ile kavmine, “Siz 
neye tapıyorsunuz?” demişti.  

72. Onlar dediler ki: “Biz putlara 
taparız (ve) hep (karşılarında) otu-
ruruz.” 

 

73. (İbrahim) dedi ki: “Çağırdığı-
nızda sizi duyarlar mı?”  

74. “Yahut size bir yarar veya zarar 
sağlarlar mı?”  

75. Onlar, “Bilakis biz, atalarımızın 
hep böyle yaptıklarını gördük,” 
dediler. 

 

76-77. (İbrahim) dedi ki: “Siz ve 
önceki atalarınızın, neye taptığınızı 
düşündünüz mü?” 

 

78. “Şüphesiz onların hepsi benim 
için düşmandır. Ancak tüm âlemle-
rin Rabbi bundan müstesnadır.” 

 

79. “O, beni yarattı. Bana doğru yol 
(da) gösteren O’dur.”  

80. “O, bana yediren ve içirendir.” 
 

81. “Hastalandığımda, bana şifa 
veren (de) O’dur.”  

82. “O bana ölüm verecek, sonra 
(da) beni diriltecektir.”  

83. “Mükâfat ve ceza (verilecek) 
günde, günahlarımı bağışlayacağını 
umduğum (da) O’dur.” 

 

84. “Ey Rabbim, bana hikmet ihsan 
et ve beni salih (kimselerin arasına) 
kat.” 
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85. “Daha sonra gelecek (nesillerin) 
arasında, hakkımda doğruyu ifade 
eden bir lisan mukadder kıl.” 

 

86. “Beni nimetli Cennetler’e vâris 
olanlardan kıl.”  

87. “Babamı (da) bağışla. Şüphesiz 
o, yoldan sapmış olanlardandır.”  

88. “(İnsanların diriltilip) kaldırıla-
cağı günde, beni rezil etme.”  

89. “O gün ne mal, ne (de) oğullar 
fayda vermeyecek.”  

90. “İtaat eden bir kalple Allah’a 
gelen dışında, (kimse fayda görme-
yecek.)”  

91. Cennet, takvayı benimsemiş 
olanlara yaklaştırılacak.  

92. Sapıklar için (ise,) Cehen-
nem’in perdeleri kaldırılacak.  

93-94. Onlara denilecek ki: “Allah'-
tan başka taptıklarınız neredeler? 
Size yardım edebilirler mi? Yahut 
intikamınızı alabilirler mi?” 

 

95-96. Ardından onlar, (yani) sap-
mış olanlar ve İblis’in orduları, hep 
birlikte baş aşağı (olarak Cehen-
nem’e) atılacaklar. 

 

97-98. Orada birbirleriyle tartışarak 
diyecekler ki: “Allah’a andolsun ki, 
biz mutlaka apaçık bir sapıklık 
içindeydik.” 
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99. “Çünkü Biz sizleri, âlemlerin 
Rabbi olan Allah ile bir tutmaktay-
dık.” 

 

100. “Bizi, suçlular dışında kimse 
saptırmadı.”  

101. “Artık bizim için şefaatçiler 
yoktur.”  

102. “Samimi bir dostumuz (da) 
bulunmamaktadır.”  

103. “Keşke bir kez geri dönebil-
seydik, o zaman müminlerden olur-
duk.” 

 

104. Şüphesiz bunda, büyük bir 
(ibret) belirtisi vardır. Ancak onla-
rın çoğu mümin değildir. 

 

105. Şüphesiz Rabbin, ancak en 
üstündür, çok rahmet edendir.  

B. 6  

106. Nuh’un kavmi (de,) peygam-
berleri yalanladı.1  

107. Hani kardeşleri Nuh, kendile-
rine demişti ki: “Takvayı benimse-
mez misiniz?” 

 

108. “Şüphesiz ben, sizin için gü-
venilir bir peygamberim.”  

109. “Onun için, Allah’ın takvasını 
benimseyin ve bana itaat edin.”  

110. “Bu (hizmet için) sizden bir 
karşılık (da) istemiyorum. Benim 
mükâfatım, ancak âlemlerin Rabbi 
(olan Allah’a) aittir.”  

                                                           
1 Bir peygamberi yalanlamak sanki bütün peygamberleri yalanlamaktır. Çünkü bütün peygamber-
lerin doğruluğunu ispat eden deliller aynıdır. O bakımdan burada Hz. Nuh’un (a.s.) zikriyle aslın-
da bütün peygamberlere işaret edilmiştir. 
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111. “Onun için Allah’ın takvasını 
benimseyin ve bana itaat edin.”  

112. Onlar, “Sana, ancak aşağılık 
kimseler uyuyorken, biz (de) mi 
sana inanalım?” dediler. 

 

113. (Nuh) dedi ki: “Onların yap-
tıklarını, ben ne bileyim?”  

114. “Onlara hesap sormak, ancak 
Rabbime aittir. Keşke bilseniz!”  

115. “Müminleri (asla) kovacak 
değilim.”  

116. “Ben, sadece açıkça uyara-
nım.”  

117. Onlar dediler ki: “Ey Nuh! 
Eğer vazgeçmezsen, mutlaka taşla-
nanlardan olursun.” 

 

118. O dedi ki: “Rabbim, kavmim 
beni yalanladı.”  

119. “Artık benimle onlar arasında, 
Sen kesin karar ver. Beni ve mü-
minlerden beraberimde bulunanları 
(düşmanın kötülüğünden) kurtar.”  

120. Böylece Biz onu ve onunla 
birlikte olanları, dolu bir gemi ile 
(düşmanın şerrinden) kurtardık. 

 

121. Sonra (da) geride kalanları 
suda boğduk.  

122. Şüphesiz bunda, büyük bir 
(ibret) belirtisi vardır. Ancak onla-
rın çoğu, mümin değildir. 
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123. Şüphesiz Rabbin, ancak en 
üstündür, çok rahmet edendir.  

B. 7  

124. Âd (kavmi de) peygamberleri 
yalanlamıştı.  

125. Hani kardeşleri Hûd, kendile-
rine demişti ki: “Takvayı benimse-
mez misiniz?” 

 

126. “Şüphesiz ben, sizin için gü-
venilir bir peygamberim.”  

127. “Onun için, Allah’ın takvasını 
benimseyin ve bana itaat edin.”  

128. “Bu (hizmet için) sizden bir 
karşılık istemiyorum. Benim mükâ-
fatım yalnız âlemlerin Rabbi (olan 
Allah’a) aittir.”  

129. “Siz, her yüksek yere (şan ve 
şöhret için) anıt dikip, gereksiz bir 
iş mi yaparsınız?” 

 

130. “Sonsuza kadar yaşayabilmek 
üzere kaleler (ve fabrikalar) inşa 
edersiniz.” 

 

131. “(Birini) yakaladığınızda (da,) 
zalimler gibi yakalarsınız.”  

132. “Onun için, Allah’ın takvasını 
benimseyin ve bana itaat edin.”  

133. “Bildiğiniz şeyler ile size yar-
dım eden (Allah’ın) takvasını be-
nimseyin.” 

 

134-135. “O, davarlar, oğullar, 
bahçeler ve pınarlar (vererek) size 
yardım etti,” 
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136. “Şüphesiz ben, üzerinize bü-
yük bir günün azabının (inmesin-
den) korkarım.” 

 

137. Onlar dediler ki: “Senin öğüt 
vermen ya (da) öğüt verenlerden 
olmaman, bizim için birdir.” 

 

138. “(Yaptıklarımız,) öncekilerden 
beri süregelendir.”  

139. “Biz, (asla) azaba uğratılacak 
değiliz.1”  

140. Böylece onu yalanladılar. Son-
ra (da) Biz, onları helâk ettik. Şüp-
hesiz bunda büyük bir (ibret) belir-
tisi vardır. Ancak onların çoğu 
mümin değildir.  

141. Şüphesiz Rabbin, ancak en 
üstündür, çok rahmet edendir.  

B. 8  

142. Semûd (kavmi de) peygamber-
leri yalanladı.  

143. Hani kardeşleri Salih onlara 
demişti ki: “Takvayı benimsemez 
misiniz?” 

 

144. “Şüphesiz ben, sizin için gü-
venilir bir peygamberim.”  

145. “Onun için, Allah’ın takvasını 
benimseyin ve bana itaat edin.”  

146. “Bu (hizmet için) sizden bir 
karşılık istemiyorum. Benim mükâ-
fatım, yalnız âlemlerin Rabbi (olan 
Allah’a) aittir.”  

                                                           
1 Yani senin bize yasak dediğin alışkanlıklar, öteden beri mevcuttur. Daha öncekiler, bunlardan 
dolayı azap görmediler. Dolayısıyla bizim de azap görmemiz söz konusu değildir. (Bahri Mühit 
tefsirinde de yukarıdaki meal belirtilmiştir.) 
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147-149. “Siz buradaki (nimetlerin, 
yani) bahçeler, pınarlar, (güzel) 
ekinler, (meyvelerinin ağırlığından) 
salkımları aşağı sarkmış hurma 
ağaçları arasında, güven içinde mi 
bırakılacaksınız?” 

 
150. “Kibirle dağları oyar, (orada) 
evler yaparsınız.”  
151. “Onun için, Allah’ın takvasını 
benimseyin ve bana itaat edin.”  

152-153. “Yeryüzünde fesat çıka-
ran ve ıslah etmeyip, haddi aşanla-
rın sözüne uymayın.” 

 
154. (Bunun üzerine) onlar dediler 
ki: “Sen ancak yemek ve-
rilenlerdensin.1”  

 

155. “Sen (de,) ancak bizim gibi bir 
beşersin. Eğer doğrulardansan, 
(bize) bir mucize getir.” 

 
156. (Salih) dedi ki: “İşte, bu dişi 
devedir. Su içmesi için (belli bir 
vakit vardır.) Sizin (de) su içme 
sıranız belli bir gündedir.”  

157. “Zarar vermek için ona (asla) 
dokunmayın. Yoksa sizi büyük bir 
günün azabı yakalar.” 

 
158. Buna rağmen, onlar onun 
(ayak) bileklerini kestiler. Sonra 
(da) pişman oldular. 

 

                                                           
1 “ ” kelimesinin bir anlamı da birisine yemek yedirmektir. Buna göre “ ” kelime-
lerinden şu kastedilir: “Sen yabancılardan rüşvet alan, onların bir ajanısın. Onlar sana geçimini 
tedarik ederek seni kullanmaktadırlar.” Bu suçlama Hz. Salih’e (a.s.) yapıldığı gibi her peygam-
bere de yapılmıştır.  
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159. Bunun üzerine azap onları 
yakaladı. Şüphesiz bunda büyük bir 
(ibret) belirtisi vardır. Ancak onla-
rın çoğu mümin değildir.  

160. Şüphesiz Rabbin, ancak en 
üstündür, çok rahmet edendir.  

B. 9  

161. Lût’un kavmi (de) peygamber-
leri yalanladı.  

162. Hani kardeşleri Lût onlara 
demişti ki: “Takvayı benimsemez 
misiniz?” 

 

163. “Şüphesiz ben, sizin için gü-
venilir bir peygamberim.”  

164. “Onun için Allah’ın takvasını 
benimseyin ve bana itaat edin.”  

165. “Bu (hizmet için) sizden bir 
karşılık istemiyorum. Benim mükâ-
fatım, yalnız âlemlerin Rabbi (olan 
Allah’a) aittir.” 

 

166-167. “Siz, tüm (dünya) insanla-
rı arasından (şehvetinizi gidermek 
için,)  ancak erkeklere mi yaklaşı-
yorsunuz ve Rabbinizin size eşleri-
niz olarak yarattıklarını (da) terk mi 
ediyorsunuz? Aslında siz haddi 
aşan insanlarsınız.”  

168. Onlar, “Ey Lût! Eğer vazgeç-
mezsen, mutlaka (bu memleketten) 
çıkarılanlardan olacaksın,” dediler. 

 

169. (Lût) dedi ki: “Şüphesiz ben 
yaptıklarınızdan nefret edenlerde-
nim.” 

 

170. “Yarabbi! Beni ve ailemi onla-
rın yaptıklarından kurtar.”  
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171-172. Böylece Biz onu ve yaşlı 
bir kadın dışında ailesinin tamamını 
kurtardık. O (kadın ise,) geride 
kalanlardan (oldu.)  

173. Sonra diğerlerini helâk ettik. 
 

174. Üzerlerine bir (taş) yağmuru 
yağdırdık. Uyarılanların (üzerine 
indirilen) yağmur ne kötü idi! 

 

175. Şüphesiz bunda büyük bir 
(ibret) belirtisi vardır. Ancak onla-
rın çoğu mümin değildir. 

 

176. Şüphesiz Rabbin, ancak en 
üstündür, çok rahmet edendir.  

B. 10  

177. Ormanlılar (da) peygamberleri 
yalancı saydılar.  

178. Hani Şuayb onlara demişti ki: 
“Takvayı benimsemez misiniz?”  

179. “Şüphesiz ben, sizin için gü-
venilir bir peygamberim.”  

180. “Onun için, Allah’ın takvasını 
benimseyin ve bana itaat edin.”  

181. “Bu (hizmet için) sizden bir 
karşılık istemiyorum. Benim mükâ-
fatım, yalnız âlemlerin Rabbi (olan 
Allah’a) aittir.”  

182. “Ölçüyü tastamam yapın ve 
(insanları) zarara uğratanlardan 
olmayın.” 

 

183. “Doğru terazi ile tartın.” 
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184. “İnsanlara mallarını, (hakların-
dan) daha az vermeyin. Yeryüzünde 
fesatçılar olarak huzursuzluk çı-
karmayın,”  

185. “Sizi ve sizden önceki mahlû-
katı yaratanın takvasını benimse-
yin.” 

 

186. (Bunun üzerine) onlar dediler 
ki: “Sen, ancak yemek verilenler-
densin.1” 

 

187. “Sen, yalnızca bizim gibi bir 
beşersin. Biz senin, kesinlikle ya-
lancılardan olduğunu biliyoruz.” 

 

188. “Eğer doğru sözlülerden isen, 
üzerimize gökten parçalar düşür.” 

 

189. (Şuayb,) dedi ki: “Rabbim 
bütün yaptıklarınızı çok iyi bilir.”  

190. Sonunda onu yalanladılar. 
Bunun neticesinde gölge yapan 
günün (helâk edici bulutlarının) 
azabı (gelip,) onları yakaladı. O, 
kesinlikle büyük bir günün azabıy-
dı. 

 

191. Şüphesiz bunda büyük bir 
(ibret) belirtisi vardır. Ancak onla-
rın çoğu mümin değildir. 

 

192. Şüphesiz Rabbin, ancak en 
üstündür, çok rahmet edendir.  

B. 11  

193. Bu (Kur’an,) şüphesiz âlemle-
rin Rabbi tarafından indirilmiştir.  

                                                           
1 Bkz. dipnot 26:154 
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194-195. Uyarıcılardan olasın diye, 
Ruh-ül Emin1, onunla senin kalbine 
inmiştir. 

 

196. O, apaçık (olan) Arapça dilin-
de (indirilmiştir.)  

197. Şüphesiz o, önceden geçmiş 
Kitaplar’da (da zikredilmiştir.)  

198. İsrâiloğulları’nın bilginlerinin 
onu tanımaları, kendileri için (bü-
yük) bir delil değil mi2? 

 

199-200. Eğer bunu Arap olmayan-
lardan birine indirseydik, o (da) 
bunu kendilerine okusaydı, onlar 
(yine de asla) buna inananlar ol-
mazlardı. 

 

201. İşte Biz, bu (gerçeği) suçlula-
rın kalbine böyle soktuk.  

202. Onlar, acı azabı görünceye 
kadar buna inanmazlar.  

203. Sonunda (o azap,) hiç farkında 
değillerken kendilerine ansızın 
gelecek. 

 

204. Ardından onlar, “Biz mühlet 
verilenler olacak mıyız?” diyecek-
ler. 

 

205. Bizim azabımızın çabuk gel-
mesini mi isterler?  

                                                           
1 “Ruh-ül Emin” Hz. Cebrail’in (a.s.) bir ismi olup, tam olarak güvenilir bir melek anlamındadır. 
2 Yani İsrâiloğulları’nın bilginleri, bu Kur’an’ın kendilerine önceden verilen habere uygun oldu-
ğunu bilirler. 
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206-208. Hiç düşündün mü? Eğer 
Biz, onlara yıllarca fayda sağlasak, 
sonra (da) korkutuldukları (azap) 
gelse, kendilerine sağlanan geçici 
fayda işlerine hiç yaramayacaktır. 

 

209. Biz hiçbir yerleşimi, oraya 
uyarıcılar (göndermeden) helâk 
etmedik. 

 

210. Nasihat (kendilerine ulaşsın 
diye, böyle davrandık.) Biz, asla za-
lim değiliz. 

 

211. Bu (Kur’an’ı) şeytanlar indir-
memiştir.  

212. Bu onların haddi değildir ve 
güçleri (de) buna yetmez.  

213. Şüphesiz onlar, (İlâhi Kelâmı) 
dinlemekten yoksun bırakılmışlar-
dır. 

 

214. Öyleyse, Allah ile birlikte 
başka bir ilâh çağırma. Sonra azaba 
uğratılanlardan olursun. 

 

215. Sen, en yakın akrabalarını 
uyar.  

216. Mümin olarak sana uyanlara 
(merhamet ve sevgi) kanatlarını 
indir. 

 

217. Eğer sana itaatsizlik ederlerse, 
de ki: “Şüphesiz ben, sizin yaptıkla-
rınızdan uzağım.” 
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218. Sen, en üstün olan (ve) çok 
rahmet edene güven.  

219-220. O, (namaza) durduğunda 
seni görür, secde edenler arasın-
dayken (de kalbinin) sıkıntısını 
(bilir.) 

 

 

221. Şüphesiz O, en iyi işiten ve en 
iyi bilendir.  

222. Ben size, şeytanların kime 
indiklerini haber vereyim mi?  

223. Onlar, her koyu yalancı (ve 
büyük) günahkâra inerler.  

224. Onlar (göğe) kulak verirler. 
Çoğu (ise) yalancıdırlar.  

225. Şairlere gelince, onlara (an-
cak) sapıklar uyarlar.  

226-227. Onların her vadide bom-
boş dolaştıklarını ve yapmadıkları 
(şeyleri) söylediklerini görmez 
misin? 

 

228. Ancak inanıp (da yerli yerin-
de) iyi işler yapan, Allah’ı çok anan 
ve zulme uğradıktan sonra (caiz bir 
şekilde) öç alanlar bundan müstes-
nadır. Zulmedenler (ise,) nereye 
dönüp gideceklerini pek yakında 
bilecekler. 
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Sûre: 27 

NEML SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 19  

Bu sûre Mekke döneminde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte doksan 
dört ayettir. 

Bu sûre de “ ” (Ta Sîn) mukataât harfleriyle başlamıştır. Hz. 
Resûlüllah (s.a.v.) da Yüce Allah (c.c.) gibi tayyiptir. Tayyip olana, yani çok 
temiz olana ise, şeytanlar inemezler. Bu, çok hikmet sahibi olan tayyip kuluna, 
hikmetlerinden dolayı vahiy indiren, Tayyip Allah’ın (c.c.) kelâmıdır. 

Burada bir kez daha Hz. Musa’dan (a.s.) bahsedilmiştir. Yüce Allah 
(c.c.), temiz kullarına vahiy indirerek, onları mübarek kılar. Onun için Yüce 
Allah’ın (c.c.) dokuzuncu ayette, O’nun nurunu arayan salih kullarını, nurunun 
tecellisini göstererek bereketlere davet ettiği belirtilmiştir. 

Daha sonra ise, Hz. Davud (a.s.) ile Hz. Süleyman’dan (a.s.) bahsedilmiş-
tir. Onların zikri, Kur’an-ı Kerim’in birçok kavramını aydınlatmakta ve insanla-
rı karanlıktan aydınlığa çıkartmaktadır. Ancak kalbinde eğrilik bulunanlar, bu 
müteşâbih ayetlerin, yani nitelik yönünden benzeşen ayetlerin derin anlamlarını 
kavramayarak, doğru yoldan sapabilirler. Bu arada en fazla dikkate değer olan 
husus “ ” yani kuşların lisanıdır. Kur’an’a göre bu, kuşlar gibi yüksek-
lerde uçan ve semavî bir dil konuşanların lisanıdır. Hz. Süleyman’a (a.s.), ger-
çek kuşların kendi aralarında konuştuğu lisanın öğretildiği düşüncesi ise doğru 
değildir. Bu sûrenin birçok ayeti, bu yanlış düşünceyi ortadan kaldırmaktadır. 
Mesela “Neml” kavmi kendi aralarında konuşurlarken, Hz. Süleyman’ın (a.s.) 
onları anladığı zikredilmiştir. Eğer bazı müfessirlerin izah ettikleri gibi bundan 
gerçek anlamda karıncalar kastedilseydi, kendisine kuşların lisanı öğretilmiş 
olan Hz. Süleyman’ın (a.s.) onların konuşmalarını anlaması mümkün olamazdı. 

Diğer taraftan Hz. Süleyman’ın (a.s.) ordusunda, kuşlar ordusunun da var 
olduğu söylenmektedir. Onun kumandanı da, Sebe Kraliçesi hakkında bilgi 
toplamak üzere sarayına kadar gitmiştir. O geri döndüğünde, ordudan neden 
ayrıldığını açıklarken, sanki kraliçenin sarayında konuşulanların hepsini anlaya-
rak iletmiştir. Hâlbuki Kraliçe ile sarayındakilerin lisanı, kuş lisanı değildi. Da-
ha sonra o, Hz. Süleyman’ın (a.s.) mektubunu kraliçeye sunduğunda, kraliçe ile 
saraydakiler arasında geçen konuşmaların hepsini de tamamen anlamıştır. Kısa-
cası bu sûrede, değişik asılsız hikâye ve anlamları yok edecek deliller bulun-
maktadır. Allah’a (c.c.) ermiş kulların ise, daima gökten kaynaklanan bir lisanı 
konuştukları beyan edilmiştir. 
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Sebe Kraliçesi, Hz. Süleyman’ın (a.s.) üstünlüğünü kabul etmiş ama ken-
di dinini terk ederek Hz. Süleyman’ın (a.s.) dinini kabul etmemişti. Ona ders 
vermek üzere Hz. Süleyman’ın (a.s.) mühendisleri, kendi sarayında cam gibi 
parlayan ve su gibi görünen bir döşeme hazırladılar. Bunun üzerine kraliçe etek-
lerini dizlerine toparlayarak sudan korunmaya çalıştı. Hz. Süleyman (a.s.) da 
kendisine, görünürde güneşin bir nur kaynağı olduğunu, ancak aslında bunun 
Yüce Allah’ın (c.c.) nuru sonucu aydınlandığını ve bu şekilde güneşin nur kay-
nağı olduğunu zannedenlerin de, kraliçenin düştüğü durum gibi aldandıklarını 
anlatmıştır. Bunu üzerine kraliçe, her tarafta Yüce Allah’ın (c.c.) tecellisinin var 
olduğunu ve diğer görüntülerin ise ancak birer aldatmaca olduğunu anladı. 

Bundan sonra ise tevhit bayrağını dalgalandıran peygamberlerden bahse-
dilmiştir. Sebe Kraliçesi’nin kavmi müşrik olduğu için, hem kraliçenin kavmi 
hem de diğer müşrikler, Allah (c.c.) tarafından gelen peygamberleri reddetmiş-
lerdir. Ancak Allah (c.c.) Sebe Kraliçesi’nin kavmini, hidayeti kabul etmelerin-
den dolayı affetmiştir. Diğer müşrik kavimler ise, şirk yolunu benimsemeleri 
sebebiyle helâk edilmişlerdir. 

Bu sûrede Yüce Allah’ın (c.c.) tevhidinin, peygamberin üzerine hayat 
kaynağı olan yağmur gibi yağdığı beyan edilmiştir. İnsanlara maddi hayat, gök-
ten yağan su ile nasip olur. Peygamberlere bahşedilen manevi hayat ise, gökten 
yağan manevi yağmur neticesindedir. 

Daha sonra şöyle bir soru ileri sürülmüştür. Yere temiz su yağdıranın, 
Yüce Allah (c.c.) dışında saçma bir tanrı olması mümkün müdür? 

Bundan sonra ise, Yüce Allah (c.c.) tarafından denizler arasında bir engel 
yaratıldığı beyan edilmiştir. Bu konuda, gökten inen su gibi Yüce Allah’ın (c.c.) 
Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) vahiy indirildiği açıklanmıştır. Kur’an-ı Kerim’in ait 
olduğu çağda bu detaydaki fen ya da coğrafya bilgileri, kesinlikte mevcut değil-
di. Kur’an-ı Kerim iki deniz arasında bulunan engelden bahsetmiştir. Aslında bu 
konuda önceden verilen bir haber vardı ve gerçekleşince bilgi sahibi kimselerin 
imanlarının artmasına vesile olacaktı. Bu konuyu içeren diğer iki ayete göre de, 
Yüce Allah (c.c.), aralarında bir engel bulunan bu iki denizi birleştirecekti. 

Geçen birkaç sûrede beyan edilen dua konusu ile ilgili olarak, Yüce Al-
lah’ın (c.c.) çok sıkıntı içinde bulunanın duasını kabul ettiği açıklanmıştır. Bu 
konunun da, denizlerle alâkalı olması çok ilginçtir. Bazı kimseler denizde fırtı-
naya yakalanınca ümitsiz bir duruma düştüklerinde, Yüce Allah’a (c.c.) çok dua 
ederler. Bunun üzerine O, onları çok korkunç fırtınalardan kurtararak karaya 
ulaştırır. Buna rağmen, bazıları tekrar Yüce Allah’a (c.c.) ortak koşmaya başlar-
lar. Yüce Allah (c.c.) böylelerini karada da helâk edebilir. Bu konu diğer bazı 
ayetlerde de detaylı olarak beyan edilmiştir.  

Kur’an-ı Kerim’de, bazı kimselerin yerin dibine gömüldükleri beyan 
edilmiştir. Bugünlerde de depremler sırasında birçok yerleşimin yerin yarılması 
neticesinde toprak altında kaldığını müşahede etmemiz mümkündür. Bu konu 
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daha da açılmış ve şöyle denmiştir: “Denizin karanlıklarında ve karadaki tehli-
kelerde insanı kim korur?” İnsanoğlunun bunu düşünmesi gerekir. Bunu yapabi-
len, Allah (c.c.) dışında ibadete lâyık biri var mı? Aynı şekilde kimin ilk yaradı-
lışa sebep olduğu, daha sonra onu tekrar ettiği de sorulmuş ve yine Allah (c.c.) 
dışında ibadete lâyık olan olup olmadığı sorusu ileri sürülmüştür. Bunda önemli 
bir ders vardır. Yüce Allah’ın (c.c.) ilkin yarattığını görüyorsunuz. Yoksa yara-
dılışın başlangıcı sorusu asla halledilemez. Aynı amel her gün tekrarlanmakta-
dır. O, her gün bütün dünyada suyun bereketiyle topraktan çeşitli hayat örnekle-
rini yaratmaktadır. Peki, bunu becerebilen Allah (c.c.), insanın ölümünden son-
ra, onu istediği gibi yaratmaktan nasıl aciz olabilir? Ancak ahirete inanmayan-
lar, tekrar dirilmek konusunda daima şüphe içindedirler.  

Bunun geri planında Hz. Resûlüllah (s.a.v.) muhatap edilmiş ve şöyle 
denmiştir: “Kâfirlerle Allah’a (c.c.) ortak koşanların misali ölüler gibidir. Sen 
ölülere sesini asla ulaştıramazsın. Sen onları hidayete çağırdığında, onlar sesini 
duymazlar. Aynı şekilde senin nurun körlere de hiç fayda vermez. Çünkü nura 
tabi olmak için, gözlerin de nura ve aydınlığa sahip olması gereklidir.” 

Yeryüzünde hayvanlar gibi yaşayanlar uyarılmışlardır. Yüce Allah (c.c.) 
kendilerini cezalandırmak üzere bir hayvan çıkaracağını bildirmiştir. Bu hayva-
nın özelliği  
“ ” olarak açıklanmıştır. Bunun iki anlamı vardır. Birincisi, o (hal lisanıy-
la) onlarla konuşacak. İkincisi ise, onları ısıracaktır. Bunun neticesinde onlar 
çok korkunç bir hastalığa yakalanacaklar. Buna bağlı olarak, seksen üçüncü 
ayette farelerden bahsedilmiştir. Onlar hem “ ” yani yerde yürüyen ya da 
sürünen hayvanlardır, hem de taun yani veba salgınının yayılmasına sebep olur-
lar. Onların sırtında taun yayan mikroplar bulunur. 

Hz. Resûlüllah (s.a.v.) zamanında insanlar, dağların bir yerde hareketsiz 
durduklarını zannederlerdi. Ancak bu sûrenin seksen dokuzuncu ayetinde, onla-
rın hiç durmadan bulutlar gibi hareket ettikleri beyan edilmiştir. Hâlbuki onlar 
görünürde sağlam bir şekilde yere çakılıdırlar. Aslında onlar yerle birlikte, bu-
lutlar gibi uçmaktadırlar. Bu ayetin sonu, kesin olarak onları yere çakan Yüce 
Allah’ın (c.c.) sanatının asla tenkit edilemeyeceğini ispat etmiştir. Burada bu 
hadisenin, Kıyamet gününde olacağı vahameti tamamen ortadan kaldırılmıştır. 
Kıyamet gününde hiçbir göz bu dağları uçarken göremez. Keza o gün dağların 
uçtuğu ileri sürülse de, bu “ ” (27:89) kelimelerine aykırı olacaktır. O 
bakımdan insanoğlunun, dağların da bulutlar gibi hareket ettiklerini kabul et-
mekten başka bir çaresi yoktur. Bu konular bilgi sahibi kimselerin, Yüce Al-
lah’ın (c.c.) çok büyük bir yaratıcı olduğuna inanmaları için beyan edilmiştir. 

Bu sûrenin son ayetinde bir söz verilmiştir. Yani geçmişte beyan edilen 
mucizeler, hem yerde hem gökte, insanlara mutlaka gösterilecektir. Gelecekte 
bilgili kimseler de Kur’an-ı Kerim’in iddiasının gerçekleşmiş olduğuna şahadet 
edeceklerdir.  
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Neml Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Tayyip ve Semî (olan Allah, bu 
sûreyi indirmiştir.)1 Bunlar apaçık 
bir Kitap olan Kur’an’ın ayetleridir. 

 

3. Müminler için hidayet ve müjde-
dir.  

4. Onlar namazı ayakta tutarlar ve 
zekât verirler. Ahiret (hayatına) 
kesin olarak inananlar (da,) onlar-
dır.  

5. Şüphesiz Biz ahirete inanmayan-
lara, yaptıklarını pek hoş olarak 
(gösterdik.)2 Böylece onlar, şaşkın 
olarak dolaşıp dururlar.  

6. Kendileri için çok kötü bir azap 
(mukadder) olanlar (da,) işte bun-
lardır. Ahiret (hayatında) en çok 
ziyana uğrayacak olanlar (da,) on-
lardır. 

 

7. Şüphesiz (bu) Kur’an, sana çok 
hikmet ve bilgi sahibi (olan Allah) 
tarafından verilmektedir. 

 
                                                           
1 “Ta” ve “Sin” mukataât harfleri “Tayyip” yahut “Tâhir” ve “Semî” kelimelerine işaret eder. 
Anlamı da tertemiz ve duaları dinleyip kabul edendir. Detaylı bilgiler için bkz. dipnot 2:2. 
2 Aslında kötülük işleyenler, bizzat kendileri yaptıklarını güzel görürler. Ancak onların tabiatı 
Yüce Allah (c.c.) tarafından yaratıldığı için, yaptıklarının sonuçları da Yüce Allah’a (c.c.) isnat 
olunur. 
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8. Hani Musa ailesine dedi ki: “Ben 
kesinlikle bir ateş gördüm. Size 
ondan bir haber getireceğim ya (da) 
ısınmanız için kızgın bir kor getire-
ceğim.” 

 

9. Ardından (Musa) ona vardığında 
(kendisine,) “Ateşin içinde olana 
(da,) çevresinde bulunana (da) be-
reket verilmiştir. Âlemlerin Rabbi 
olan Allah, her türlü eksiklikten 
uzaktır,” diye seslenildi.  

10. “Ey Musa! Şüphesiz Ben, en 
üstün ve hikmet sahibi olan Al-
lah’ım!” 

 

11. “Değneğini at!” (Musa) değne-
ğini küçük bir yılan gibi hareket 
eder görünce, sırtını dönüp çekildi 
ve arkasına (da) bakmadı.1 (Biz 
ona,) “Ey Musa, korkma! Şüphesiz 
peygamberler Benim Katımda 
korkmazlar,” (dedik.) 

 

12. “Ancak zulmeden, sonra (da) 
kötülüğü iyilikle değiştireni, şüphe-
siz Ben çok bağışlayan ve (ona) çok 
rahmet edenim.”  

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede zikredilen “ ” kelimesi çok hızla hareket eden küçük bir yılan demektir. 
Başka bir ayet-i kerimede kullanılan “ ” kelimesi büyük bir yılan, diğer bir yerde kullanılan “

” kelimesi ise sadece yılan demektir. Bu kelimeler onun değişik özelliklerine işaret etmek için 
kullanılmıştır. Yani, hızlı hareket ettiği için “ ”, büyüklüğüne işaret etmek için “ ” ve de 
yalnız cinsini belirtmek üzere ise “ ” kullanılmıştır. 
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13. “Elini koynuna sok. O bir hasta-
lık olmadan bembeyaz çıkacak. 
(Bunların ikisi de) Firavun ve kav-
mine gönderilen dokuz mucizeden-
dir.1 Şüphesiz onlar, itaat dışına 
çıkan bir kavimdir.” 

 

14. Ancak gözleri açan mucizele-
rimiz onlara ulaştığında, “Bu apaçık 
bir büyüdür,” dediler. 

 

15. Onlara iyice inanmalarına rağ-
men, zulmederek ve kibirlenerek 
onları inkâr ettiler. Böylece fesat 
çıkaranların sonunun nasıl olduğu-
na bir bak! 

 
B. 2  

16. Şüphesiz Biz, Davud ve Süley-
man’a (çok) ilim ihsan ettik. İkisi 
dediler ki: “Bizi, mümin kullarının 
çoğundan üstün kılan Allah’a ham-
dolsun.” 

 

17. Süleyman, Davud’a vâris oldu 
ve dedi ki: “Ey insanlar, bize kuşla-
rın dili öğretildi2 ve (lüzumlu) her 
şey (ile ilgili bilgi) bahşedildi. Şüp-
hesiz bu, apaçık bir lütuftur.” 

 

                                                           
1 Burada zikredilen dokuz mucize, Kur’an-ı Kerim’in değişik ayetlerinde beyan edilmiştir. Bu 
mucizeler: a- Asa-değnek (27:11) b-Yed-i Beyza (Beyaz el; Nurlu el; 27:13) c-Kıtlık (7:131) d- 
Evlatların ölümü. (Bu mucize “ ”, yani “meyvelerin eksikliği” olarak beyan edilmiş-
tir. Bundan, evlatların, Firavun tarafından öldürülmesi kastedilmiştir. 7:131) e-Tufan (Yani Hz. 
Musa (a.s.) ile İsrailoğulları’nın kurtulması ve Firavun ile ordusunun suda boğulması; 7:134) f- 
Çekirgelerin çok sayıda ortaya çıkarak tahılları yok etmesi (7:134) g- Bitlerin çokça ortaya çık-
ması (7:134) h-Kurbağaların çoğalması (7:134) i- Kan (Yani veba sonucu burun kanaması ile 
ölümler; 7:134) 
2 “Kuş” kelimesinden, manevi olarak yükseklerde uçan evliyalar kastedilmiştir. 
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18. Süleyman’ın önünde cinlerden, 
insanlardan ve kuşlardan oluşan 
orduları bir araya getirildi. Sonunda 
onlar saflar halinde dizildiler.  
19. Onlar Neml vadisine kadar 
ulaştıklarında, Neml (kavminden) 
bir kadın dedi ki: “Ey Neml (kav-
mi,) evlerinize girin! Süleyman ve 
ordusu sizi bilmeyerek, (ayaklarının 
altında) çiğneyip geçmesin.1” 

 
20. Bunun üzerine Süleyman tebes-
süm etti ve onun bu sözüne gülerek 
dedi ki: “Rabbim, bana ve ana ba-
bama verdiğin nimetten dolayı Sana 
şükretmemi ve hoşuna gidecek 
salih amellerde bulunmamı nasip et. 
Beni Kendi Rahmetin ile salih kul-
larının arasına kat.” 

 
21. (Süleyman) yüce düşünceli 
kimselere baktığında, (orada birisi-
ni göremeyince) dedi ki: “Ne oldu? 
Hudhud’u2  görmüyorum. Yoksa o, 
kayıplara mı (karıştı?)” 

 

22. “Onu mutlaka şiddetli bir ceza-
ya çarptıracağım veya kendisini 
kesinlikle öldüreceğim. Ancak o 
bana (savunma olarak) apaçık bir 
delil getirirse, (bundan kurtulur.)”  

                                                           
1 Şam’dan Hicaz’a giderken Filistin’de denize yakın Neml vadisi bulunmaktaydı. Burası Şam’a 
yüz altmış kilometre uzaklıktaydı. Hz. Süleyman (a.s.) zamanında birçok Arap ve Medyen kabile-
leri orada yaşarlardı. “Neml” adındaki bir kavim de orada yaşayanlardandı. (Bkz. Nelson’s 
Encyclopedia; Filistin ve Şam’ın eski ve yeni haritaları.) 
2 Müfessirler “Hudhud” kelimesinden, genellikle bir kuştan bahsedildiğini düşünürler. Aslında bu 
bir isim olup, Beni İsmail arasında da çok yaygındı. Hz. Süleyman’ın (a.s.) ordusunda görevli bir 
mühendisin de adı Hudhud idi. (Bkz: Jewish Encyclopedia) Kitab-ı Mukaddes’e göre bu mühen-
disin adı “Hudad” idi. (Bkz. II Krallar; 11:14) Arapçada ise bu kelime “Hudhud” olarak telaffuz 
edilmiştir. 
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23. Çok geçmeden (Hudhud) geldi 
(ve) ardından (Süleyman’a) dedi ki: 
“Senin bilmediğin (bir şey hakkın-
da) bilgi edindim. Sana Sebe (kav-
minin bölgesinden) kesin bir haber 
getirdim.” 

 

24. “Ben, onlara hükümdarlık eden 
bir kadını gördüm. Kendisine her 
(nimetten) pay verilmiştir ve muh-
teşem bir tahtı (da) vardır.”  

25. “Onu ve kavmini, Allah’ı bıra-
kıp güneşe secde eder gördüm. 
Şeytan yaptıklarını kendilerine 
güzel olarak göstermiş, böylece 
onları (da doğru) yoldan alıkoy-
muştur. Bu yüzden onlar doğru 
yolu bulamıyorlar.”  

26. “Göklerde ve yerde gizli olanla-
rı ortaya çıkaran ve gizlediklerinizi 
(de) açığa vurduklarınızı (da) bilen 
Allah’a secde etmesinler diye, (şey-
tan onları kışkırtmıştır.)” 

 

27. Allah, Kendisinden başkası 
ibadete lâyık olmayandır. Yüce 
Arşın Rabbi (de) O’dur. 

Secde Ayeti
1 

 

28. (Süleyman) dedi ki: “Doğru mu 
söyledin, yoksa yalancılardan mı-
sın, göreceğiz.” 

 

29. “Bu mektubumu alıp git ve 
onların önüne koy. Sonra geri çekil. 
Böylece onların nasıl bir karşılık 
vereceklerine bak.”  

                                                           
1 Secde ayeti için bkz. dipnot 7:207 
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30. (Kraliçe) dedi ki: “Ey ileri ge-
lenler! Şüphesiz bana şerefli bir 
mektup iletildi.” 

 
31. “Şüphesiz o Süleyman’dandır 
ve kesinlikle sonsuz kerem ve rah-
met eden Allah’ın adıyla (başla-
maktadır.)”  
32. “(İçinde de,) bana karşı taşkın-
lık göstermeyin ve itaatle bana ge-
lin, (denilmektedir.)” 

 

B. 3  

33. (Kraliçe) dedi ki: “Ey ileri ge-
lenler, meselem hakkında bana 
görüşünüzü bildirin. Sizler yanımda 
olmadan, ben hiçbir mesele hakkın-
da kesin karar vermem.” 

 

34. Onlar dediler ki: “Biz (çok) güç 
sahibiyiz ve sert savaşçılarız. Son 
karar, (ancak) sana aittir. Onun için 
bize ne emredeceğini (iyice) dü-
şün.” 

 
35. (Kraliçe)  dedi ki: “Krallar bir 
ülkeye girdiklerinde, orasını boz-
guna uğratırlar ve oranın ahalisin-
den şerefli insanları (da) küçük 
düşürürler. Onlar, hep böyle yapar-
lar.” 

 
36. “Ben onlara bir hediye gönder-
meye (karar verdim.) Sonra, elçile-
rimin ne (gibi bir cevap) getirecek-
lerine bakacağım.”  
37. (Hediye) Süleyman’a ulaştırıl-
dığında, o dedi ki: “Bana mal ile mi 
yardım etmek istiyorsunuz? (Eğer 
öyleyse bilin ki,) Allah’ın bana 
verdiği, size verdiğinden daha ha-
yırlıdır. Aslında siz hediyenizle 
(pek) övünüyorsunuz.”  
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38. “Sen onlara geri dön. Biz mut-
laka, karşı koyamayacakları ordu-
larla onlara geleceğiz ve kendilerini 
mutlaka zillete uğratılmış ve çaresiz 
kalmış hâlde, o (ülkeden) çıkaraca-
ğız.” 

 
39. (Sonra) dedi ki: “Ey ileri gelen-
ler! Onların bana itaat ederek gel-
melerinden önce, hanginiz onun 
tahtını bana getirecek?” 

 
40. Dağlarda yaşayan kabilelerden 
dikbaşlı bir ileri gelen1 dedi ki: 
“Konakladığın (bu) yerden ayrıl-
madan, onu sana getiririm. Şüphe-
siz ben güçlü ve güvenilir bir kim-
seyim.” 

 
41. (İlâhî) Kitab’ın bilgisine sahip 
olan biri dedi ki: “Senin (düşmanı) 
gözetleyen birliğin2 sana geri dön-
meden önce, ben onu sana getiri-
rim.” Sonra (Süleyman) onun 
yanıbaşına konulduğunu görünce 
dedi ki: “Bu mutlaka Rabbimin 
lütfu (sonucudur.) Şükür mü yoksa 
nankörlük mü göstereceğim diye, O 
beni denemek üzere (böyle yaptı.) 
Kim şükrederse kendi yararına 
şükreder. Kim nankörlük ederse 
(bilsin ki,) Rabbim doygun ve çok 
kerem eyleyendir.  

42. (Süleyman) dedi ki: “Bu (krali-
çenin) tahtını alelâde hale getirin.3 
Bakalım doğru yolu bulabilecek mi, 
yoksa doğru yol bulamayanlardan 
mı olacak?” 

 

                                                           
1 “Cin” kelimesi dağlarda yaşayan kabileler için kullanılmıştır. Onların reislerinden dikbaşlı biri-
sine ise, “ifrit” denmiştir. Ayrıca bkz. dipnot 6:101 
2 “ ” kelimesi sınırda düşmanların hareketlerini gözetlemek gayesiyle görevlendirilen askerî 
birlik yahut da şerefli elçiler demektir. 
3 Hz. Süleyman (a.s.) kraliçenin tahtına benzeyen bir taht yapın ki övündüğü tahtın alelâde bir 
durumda olduğu ortaya çıksın, demişti. 
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43. (Kraliçe) gelince (kendisine:) 
“Senin tahtın böyle midir?” denildi. 
O (da:) “Sanki bu, odur. Keza bize 
daha önce bundan bilgi verilmişti 
ve boyun eğenler olmuştuk,” dedi.1 

 
44. (Süleyman kraliçeye,) Allah’tan 
başkasına tapmayı menetti. Şüphe-
siz o, kâfir bir kavimdendi. 

 
45. Kendisine, “Saraya gir!” denil-
di. (Sarayı) görünce onu derin bir 
su sanıp, telaşlandı.2 (Süleyman,) 
“Bu, içine cam parçaları döşenmiş 
bir saraydır,” dedi. (Kraliçe,) “Ya-
rabbi! Ben canıma zulmettim. 
(Şimdi ise) Süleyman ile birlikte, 
âlemlerin Rabbi olan Allah’a inanı-
yorum,” dedi. 

 
B. 4  

46. Şüphesiz Biz Semûd (kavmine) 
kardeşleri Salih’i, “Allah’a ibadet 
edin” (diyen bir peygamber olarak) 
gönderdik. Bunun üzerine onlar, iki 
grup (olup birbirleriyle) kavga et-
meye başladılar.  

47. (Salih) dedi ki: “Ey kavmim! 
Neden iyilikten önce kötülük için 
acele ediyorsunuz? Merhamet edi-
lesiniz diye, Allah’tan (günahlarını-
zın) bağışlanmasını neden dilemi-
yorsunuz?” 

 

                                                           
1 Kraliçeye “Senin tahtın bu mu?”  diye sorulmamıştır. Aksine, “Senin tahtın böyle midir?” diye 
sorulmuştur. Kraliçe “Bu aynen odur” dememiş, aksine “Sanki odur” diye cevap vermiştir. Bun-
dan da anlaşıldığı gibi kraliçenin tahtının getirilmesi değil de onun benzerinin hazırlanması is-
tenmişti. 
2 “ ” kelimeleri, “Eteklerini dizlerine kadar topladı,” demektir. Fakat aynı anda bu 
bir deyim olup, zorluklarla karşılaşacağını görerek, telaşlanmak anlamındadır. 
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48. Onlar dediler ki: “Biz sende ve 
beraberindekilerde (hep) uğursuz-
luk bulduk.” (Salih,) “Uğursuzlu-
ğunuzun (nedenleri) Allah Katında-
dır. Aslında siz sınanan bir kavim-
siniz,” dedi.  

49. O yerleşimde, memlekette karı-
şıklık çıkaran ve ıslah etmeye çaba-
lamayan dokuz (kişi) vardı. 

 

50. Onlar (aralarında) dediler ki: 
“Biz mutlaka ona ve ailesine gece-
leyin saldıracağız. Sonra (da) mut-
laka (onların aile) büyüğüne, biz 
onun ailesinin öldürülmesine şahit 
olmadık ve şüphesiz biz doğru söz-
lüyüz diyeceğiz, (diye) Allah adına 
yemin edin.”  

 

51. Onlar bir tuzak kurdular. Biz 
(de ona karşı) bir tuzak kurduk. 
(Ancak) onlar, (bunu hiç) anlaya-
madılar.  

52. İşte bak, (kurdukları) tuzakları-
nın sonucu ne oldu? Biz onları (da,) 
kavimlerini (de) tümüyle helâk 
ettik.  

53. İşte onların evleri, zulmetmeleri 
sonucu yıkılmıştır. Şüphesiz bunda, 
ilim sahibi kimseler için büyük bir 
ibret nişanesi vardır.  

54. Biz iman edip, takvayı benim-
semiş olanları kurtardık.  

55. Biz, Lût'u (da peygamber olarak 
gönderdik.) Hani o, kavmine de-
mişti ki: “Sizler göz göre göre fu-
huş mu yapıyorsunuz?”  
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56. “Ancak şehvetinizi (gidermek 
üzere,) kadınları bırakıp, erkeklere 
mi yanaşıyorsunuz? Aslında siz, 
cahil bir kavimsiniz.”  

57. Bunun üzerine kavminin ceva-
bı, “Lût'un ailesini memleketiniz-
den çıkarın, çünkü onlar pek temiz-
lik taslayan kimselerdir,” demekten 
başkası olmadı. 

 

58. Biz (de) karısı dışında, onu ve 
ailesini kurtardık. Onun geride ka-
lanlardan (olmasına) karar verdik. 

 

59. Onların üzerine bir yağmur 
yağdırdık. Sonuçta uyarılanların 
yağmuru (pek) kötüdür. 

 
B. 5  

60. De ki: “Her türlü hamd Allah’a 
mahsustur. O’nun seçtiği kulları 
üzerine (daima) selam olsun. Allah 
mı daha iyi, yoksa (O’na) ortak 
koştukları mı?” 

 

Cüz: 20   

61. Yahut kim göklerle yeri yarattı? 
Onunla güzel bahçeler yetiştirdiği-
miz suyu, sizin için bulutlardan kim 
indirdi? O (bahçelerin) ağaçlarını 
siz yetiştiremezdiniz. (Öyleyse) 
Allah’tan başka ibadete lâyık olan 
var mı? Aslında onlar, ancak (Al-
lah’a) ortak koşan insanlardır.1 

 

                                                           
1 “ ” Akrab-ül Mevarid sözlüğüne göre “ ” “Rabbine ortak 
koştu” demektir. 
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62. Yahut (da) kim yeryüzünü otu-
rulacak bir yer kıldı? (Kim) orada 
ırmaklar akıttı ve üzerinde (yaşa-
yanların yararı için) sağlam dağlar 
var etti ve iki deniz arasına (da) bir 
engel koydu? Allah’tan başka İlâh 
var mı? Aksine onların çoğu bil-
mezler. 

 

63. Veyahut kim çaresiz kalıp Ken-
disine dua edeni duyar ve sıkıntısını 
giderir. (Kim) sizi (bütün) yeryüzü-
ne vâris kılacak olandır? (Öyleyse) 
Allah’tan başka İlâh var mı? Siz hiç 
öğüt almazsınız.  

64. Veyahut (da) kara ve deniz 
karanlıklarında size (kurtuluş) yo-
lunu kim gösterir? Kim Rahmetin-
den önce, müjde olarak rüzgârları 
gönderir? (Öyleyse) Allah’tan baş-
ka ibadete lâyık olan var mı?  Allah 
onların şirk koştuklarından pek 
üstündür. 

 

65. Ya (da) yaratılışı başlatan, sonra 
onu tekrarlayan kimdir? Kim gök-
ten ve yerden size rızık verir? (Öy-
leyse) Allah’tan başka ibadete lâyık 
olan var mı? De ki: “Eğer doğru 
sözlü iseniz, kesin delilinizi geti-
rin.” 

 

66. De ki: “Allah'tan başka gökler-
de ve yerde (bulunan yaratıklardan) 
hiçbiri gaybı bilmez. Onlar tekrar 
ne zaman (diriltilerek) kaldırılacak-
larını (da) bilmezler.” 
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67. Aslında, onların ahiret hakkında 
bilgileri tamamen tükenmiştir. Bi-
lakis onlar, onun hakkında şüphe 
içindedirler. Aslında onlar, ona dair 
(tamamen) kördürler. 

 

B. 6  

68. Kâfirlik edenler dediler ki: “Biz 
ve atalarımız toprak olduktan sonra, 
mutlaka tekrar (diriltilip) kaldırıla-
cak mıyız?”  

69. “Bize ve bizden önce atalarımı-
za (da,) bu şüphesiz vadedilmişti. 
Bunlar, öncekilerin masallarından 
başka bir şey değildir.”  

70. De ki: “Yeryüzünde gezip dola-
şın, sonra (da) suçluların sonunun 
nasıl olduğunu bir görün.” 

 

71. Sen onlar için kaygılanma ve 
kurdukları planlardan dolayı (da) 
sıkıntı içinde olma. 

 

72. Onlar, “Eğer doğru sözlü iseniz, 
(söyleyin bu azap) vaadi ne zaman 
(yerine gelecek?)” derler. 

 

73. De ki: “Çabuk gelmesini dile-
diklerinizin bir kısmı, belki (de he-
men) arkanızdadır.” 

 

74. Şüphesiz Rabbin, insanlara 
karşı muhakkak lütufkârdır. Ancak 
onların çoğu şükretmezler. 
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75. Şüphesiz Rabbin, kalplerinin 
gizlediklerini ve açığa vurduklarını 
mutlaka bilir. 

 

76. Gökte ve yerde gizli olan hiçbir 
şey yok ki, o apaçık anlatan bir 
Kitap’ta (saklı) bulunmasın. 

 

77. Şüphesiz bu Kur’an, görüş ayrı-
lığına düştüklerinin çoğunu, 
İsraîloğulları’na anlatır. 

 

78. Şüphesiz o, müminler için hida-
yet ve rahmettir.  

79. Şüphesiz Rabbin, onlar arasında 
Kendi hikmeti ile karar verecektir. 
O, (her şeyden) üstündür (ve her 
şeyi) en iyi bilendir.  

80. Öyleyse Allah’a güven. Şüphe-
siz sen, apaçık bir gerçek üzerinde-
sin. 

 

81. Sen ölülere (sözünü) kesinlikle 
dinletemezsin. Sırtlarını dönüp 
gittiklerinde, sağırlara (da) çağrını 
duyuramazsın. 

 

82. Körleri sapıklıklarından (kurta-
rarak,) doğru yola getiremezsin. 
Sen, ancak ayetlerimize inanan ve 
(neticede) teslim olanlara, (sözünü) 
duyurabilirsin. 
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83. (Haklarındaki azap) haberi ger-
çekleşeceği zaman, onlar için Biz, 
yerden bir yaratık1 çıkaracağız. O, 
insanların ayetlerimize kesin olarak 
inanmamalarından dolayı, onları 
ısıracak.2 

 
B. 7  

84. O günde, ayetlerimizi inkâr 
eden her kavimden (büyük) bir 
grubu toplayacağız. Sonra (da) 
onlar (farklı) takımlara bölüştürüle-
cekler.  

85. (Allah’ın huzuruna) geldikle-
rinde, O diyecek ki: “Ayetlerimi, 
bilginizle tam kavramadan mı ya-
lanladınız? Yoksa (bu) yaptığınız 
neydi?” 

 

86. Zulmettiklerinden dolayı, (hak-
larındaki azap) sözü gerçekleşecek. 
Böylece onlar, (hiç) konuşamaz 
(halde) olacaklar.  

87. İçinde dinlensinler diye geceyi, 
aydınlık veren olarak (da) gündüzü 
yarattığımızı görmediler mi? Şüp-
hesiz bunda, inanan bir kavim için 
birçok mucizeler vardır. 

 

88. Borazana üfleneceği gün, Al-
lah’ın dilediklerinin dışında, gök-
lerde ve yerde bulunanların hepsi 
korkuya kapılacak. Hepsi boyunları 
bükük olarak (alçak gönüllülükle) 
O’na gelecekler. 

 
                                                           
1 “ ” kelimesinden taun (veba) mikrobu kastedilir. Bu mikrop insanın bedenini ısırarak içine 
girer ve onu öldürür. Bu mikrobun ahir zamanda ortaya çıkacağı, Hz. Resûlüllah (s.a.v.) tarafın-
dan haber verilmiştir. (Bkz. İbn-i Kesir) 
2 “ ” ( ) Müfredat İmam Ragıb’a göre “ ” kelimesi, “Onları 
ısırıp yaralayacak” demektir. 
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89. Sen dağları görürsün. Onları 
yerinde durur zannedersin. Hâlbuki 
onlar, bulutların hareket etmesi gibi 
hareket ederler. Bu, her şeyi sağlam 
kılan Allah’ın ustalığıdır. Şüphesiz 
O, (bütün) yaptıklarınızdan haber-
dardır.  

90. Kim iyilikle gelirse, kendisi için 
daha hayırlı (bir mükâfat) olacaktır. 
Onlar, o gün büyük bir korkudan 
emniyette olacaklar. 

 
91. Kim kötülüklerle (Allah'ın hu-
zuruna) gelecek olursa, elebaşları1 
yüzüstü Cehennem’e atılacaktır. 
(Onlara,) “Size sürekli yaptıkları-
nızdan başka bir karşılık, verilir mi 
hiç?” (denilecek.) 

 
92. Bana, ancak bu (Mekke) şehri-
nin Rabbi olan ve onu saygın kılan 
(Yüce Allah’a) ibadet etmem buy-
ruldu. Her şey O’na aittir. Bana 
itaat edenlerden olmam (da) emre-
dildi. 

 
93. Keza Kur’an’ı okuyup (anlat-
mam da bana buyruldu.) Bunun 
sonucunda doğru yolu bulan kimse, 
ancak kendi yararı için (onu) bul-
muş olur. (Doğru yoldan) sapan 
olursa, de ki: “Ben, ancak uyarıcı-
lardanım.”  

94. De ki: “Her türlü hamd Allah’a 
mahsustur. O, mucizelerini size çok 
yakında gösterecek ve böylece siz 
onları tanıyacaksınız. Rabbin yap-
tıklarınızdan (elbette) habersiz de-
ğildir.” 

 
 

                                                           
1 “ ” ( ) Müfredat İmam Ragıb’a göre “ ” kelimesi elebaşı 
demektir. 



Cüz: 20 
 

KASAS SÛRESİ Sûre: 28      

686 
 

Sûre: 28 

KASAS SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 20  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yetmiş do-
kuz ayettir. 

Bu sûre de “ ” (Ta, Sîn, Mim) mukattaât harfleriyle başlamış ve 
“Tayyip, Semî, Alîm,” konusu böylece devam ettirilmiştir. 

Geçen sûrede gelecekte gerçekleşecek bazı mucizelerden bahsedilmişti. 
Bu sûrede ise Yüce Allah’ın (c.c.) geçmişi bildiği gibi, geleceğin bilgisine de 
sahip olduğu açıklanmıştır. Diğer taraftan, Hz. Musa (a.s.) hakkında birçok 
mucizeler içeren bilgilerden Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) haber verilmiştir. Buna 
göre, daha küçük bir çocukken Hz. Musa’yı (a.s.) boğmayan suyun, Firavun ve 
ordusunun boğulmasına nasıl sebep olduğu açıklanmıştır. 

Daha sonra Yahudiler’in Hz. Resûlüllah’ı (s.a.v.) kabul etmedikleri an-
latılmıştır ve kendisine Hz. Musa (a.s.) gibi mucizeler vaki olsaydı, onu mutlaka 
kabul ederdik, dedikleri beyan edilmiştir. Ancak Hz. Musa (a.s.) zamanında 
beliren mucizelerin de Yahudiler tarafından reddedildiği, yoksa o mucizeler 
varken asla putperestliğe yönelmelerinin söz konusu olamayacağı, burada belir-
tilmiştir. Peygamberleri reddedenler, ister geçmişte olsun isterse Hz. 
Resûlüllah’ın (s.a.v.) zamanında olsun, hep benzer karakterlere sahiptirler. On-
lar, sözde geçmiş peygamberlerin mucizelerine inanırlar, ancak ona benzer mu-
cizelerin gerçekleşmesini kendi gözleriyle görseler bile, onlara inanmazlar. 

Ondan sonra, Hz. Musa’ya (a.s.) tam ve içtenlikle inananlardan bahse-
dilmiştir. Onlar Hz. Resûlüllah (s.a.v.) zamanında, Hz. Musa’nın (a.s.) zama-
nındakine benzer mucizeler gerçekleştiğini gördüklerinde, kalplerinin temizliği 
sebebiyle derhal inanmışlardır. Bu durum onların iki kat ecre hak kazanmalarına 
vesile olmuştur. Bu, hem Hz. Musa’ya (a.s.) inanmanın ecri, hem de Hz. 
Resûlüllah’a (s.a.v.) inanmanın mükâfatı olarak kendilerine bahşedilecektir. 

Kısacası insan, kendi gücüyle hidayet elde edemez. Kalbi temiz olanla-
ra, ancak Yüce Allah (c.c.) hidayet bahşeder. Aynı şekilde, daha önce helâk 
edilen kavimlerin çoklukla zikredilmesinin sebebi de, Yüce Allah’ın (c.c.) onla-
ra zulmetmesi değil, aksine onların hem kendi canlarına, hem de zamanın pey-
gamberine zulüm yapmış olmalarıdır. 

Daha sonra ise, Yüce Allah (c.c.) karanlıkların ebedi olarak insanlara 
musallat edilemeyeceğini açıklamıştır. Yüce Allah’ın (c.c.) belirttiği şekilde 
dünyada da, gece ile gündüz sürekli birbiri ardına yer değişirler. Eğer size ebedi 
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olarak gece musallat edilmiş olsaydı, o karanlıklarda asla göremezdiniz, ancak 
dinleyen ve işiten kulaklarınız olsaydı, hiç olmazsa duyabilirdiniz denmiştir. 
Diğer bir ifadeyle insanlar, karanlıkların tehlikelerinden uyarılmaktadır. Aynı 
şekilde, eğer gündüz ebedi olarak kalsaydı, hiçbir şey işitemeyenler bile, en 
azından yollarını görebilirlerdi. Peki, onlar neden göremiyorlar? İşte bu konu da 
bu sûrede anlatılmıştır. 

Daha sonra da Kârûn’dan bahsedilmiştir. Ona çok fazla zenginlik ve-
rilmişti. İnsanlar, keşke bize de onun gibi varlık verilmiş olsaydı diyerek, ona 
imrenirlerdi. Ancak o, kendi hazineleriyle birlikte toprağa gömüldü ve sonu çok 
kötü oldu. Bu sûrenin başında, Yüce Allah’ın (c.c.) dilediğini denizlerde boğma 
gücüne sahip olduğu, ama isterse kibirlenen kimseleri karada da zenginlikleri ile 
birlikte yerin altına sokabilme kudretine de haiz olduğu bildirilmiştir. Böylece 
insanlar uyarılmıştır. Nitekim bu çağda da, depremler sonucu yerin yarıldığı ve 
büyük yerleşimlerin, keza çok ağır makinelerin yerin altına gömüldüğü, daha 
sonra da hiçbir emarenin geride kalmadığı çokça müşahede edilmiştir. 

Bu sûrenin seksen altıncı ayeti,  Kuran-ı Kerim’in mutlaka Allah’ın 
(c.c.) kelâmı olduğunu ve iddialarının da muhakkak gerçekleşeceğini, Hz. 
Resûlüllah’ın (s.a.v.) düşmanlarına ispat etmektedir. Yüce Allah (c.c.), Hz. 
Resûlüllah’ın (s.a.v.) mutlaka Mekke’ye tekrar geri getirileceğini açıklamıştır. 
Onlar, kendi gözleriyle bu mucizenin gerçekleştiğini gördüler. O bakımdan, 
geçmiş yahut gelecekte, önceden verilen haberler hakkında nasıl şüphe olabilir 
ki? Demek ki, Yüce Allah’ın (c.c.) tevhidi kesin olarak ispat edilmiştir. Helâk 
edilenlerin zikrinden de anlaşıldığı gibi, her varlık, ister Yüce Allah’ın (c.c.) 
öfkesi neticesinde, isterse tabiat yasasına tabi olarak mutlaka helâk olacaktır. 
Ebediyen kalacak olan ise, yalnız Yüce Allah’ın (c.c.) tecellisidir. 
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Kasas Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Tayyip, Semî, Mecîd (olan Allah 
bu sûreyi indirmiştir.)1  

3. Bunlar, (her konuyu) apaçık (an-
latan) Kitab’ın ayetleridir.  

4. İman eden bir kavim için Biz 
sana, Musa ile Firavun’un haberle-
rinden bir kısmını gerçek olarak 
okuyup (anlatacağız.)  

5. Şüphesiz Firavun, memleketinde 
çok büyüklük tasladı ve oranın 
halkını hiziplere böldü. Aralarından 
bir topluluğu zayıflığa uğratmak 
istediği (için,) onların oğullarını 
öldürür, kızlarını (da) sağ bırakırdı. 
Şüphesiz o, fesatçılardandı. 

 

6. Biz (ise,) yeryüzünde zayıf düşü-
rülenlere ihsan etmek, onları önder 
yapmak ve (bütün nimetlere) vâris 
kılmak istiyorduk. 

 

                                                           
1 “Ta, Sin, Mim” mukataât harfleri olup, “Tahir” yahut “Tayyip”, “Semî” ve “Mecid” veya 
“Alîm” demektir. Buna göre bu sûrenin temiz, duaları işitip kabul eden, izzet ve ululuk sahibi 
yahut her bilgiye sahip olan Allah (c.c.) tarafından indirildiğine işaret edilmiştir. Detaylı bilgiler 
için bkz. dipnot 2:2. 
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7. Keza onları memlekette güçlü 
kılmak, Firavun ile Hâmân ve ordu-
larına, korktukları o 
(İsrâiloğulları’nı) göstermek (isti-
yorduk.) 

 

8. Biz, Musa’nın annesine (şöyle) 
vahyettik1: “Onu emzir. Sonra onun 
(hayatından) endişe duyduğun za-
man, kendisini nehre bırak. (Hiç) 
korkma ya (da) üzülme. Şüphesiz 
Biz onu, sana geri getireceğiz ve 
onu peygamberlerden kılacağız.” 

 

9. Sonra Firavun ailesi, (Allah’ın 
izni ile) onu bulup aldı. Sonunda o, 
kendilerine düşman ve üzüntü 
(kaynağı) oldu. Şüphesiz Firavun 
ile Hâmân ve orduları hata yapan-
lardı.  

10. Firavun’un karısı dedi ki: “(Bu,) 
sana ve bana göz aydınlığı (vesilesi 
olacak.) Onu öldürmeyin. Belki 
bize fayda sağlar yahut (da) onu 
oğul ediniriz.” Hâlbuki onlar (ger-
çeği) bilmiyorlardı. 

 

 

11. Musa’nın annesinin kalbi (endi-
şelerden) kurtuldu. Müminlerden 
olsun diye Biz kalbini güçlendirme-
seydik, o neredeyse (bu sırrını) 
açıklayacaktı. 

 

                                                           
1 “Vahiy” ile ilgili detaylı bilgi edinmek için bkz. dipnot 16:69. 
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12. (Annesi, Musa’nın) kız kardeşi-
ne, “Onun peşinden git,” dedi.  O 
(da) uzaktan onu gözetledi. (Fira-
vun’un adamları ise bunun) farkın-
da değildiler. 

 

13. Biz başlangıçta, (Musa’ya) süt 
emzirenleri haram kıldık. Bunun 
üzerine (kız kardeşi,) “Size, ona 
çok iyi bakacak ve onun için iyilik 
isteyen bir aileden haber vereyim 
mi?” dedi.  

14. Böylece Biz, gözü aydın olsun, 
tasalanmasın ve Allah’ın vaadinin 
gerçek olduğunu anlasın diye, onu 
annesine geri verdik. Ancak (inkâr-
cıların) çoğu (bu gerçeği) bilmezler. 

 
B. 2  

15. O yetişkinlik (çağına) erip, ol-
gunlaşınca, Biz ona hikmet ve ilim 
bağışladık. İşte Biz, iyilik edenleri 
böyle mükâfatlandırırız.  

16. (Musa) halkın gaflet içinde 
olduğu bir zamanda, (gizlice o) 
yerleşime girdi. Orada iki kişiyi 
dövüşürken gördü. (Onlardan) birisi 
kendi kabilesinden, diğeri (ise) 
düşman taraftandı. Kendi kabile-
sinden olan, düşman taraftan olana 
karşı onu yardıma çağırdı. Bunun 
üzerine Musa, (düşman taraftan 
olana) bir yumruk attı ve onun işini 
bitiriverdi. Sonra (Musa) dedi ki: 
“Bu (olay, ancak) şeytanın işidir.1 
Şüphesiz o, (insanların) düşmanı 
olup, (onları doğru yoldan) apaçık 
saptırandır.” 

 

                                                           
1 Benim kabilemden olan birisiyle, düşmanı arasında kavga başlatmak ancak şeytanın işidir. 
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17. (Musa) dedi ki: “Rabbim, ben 
canımı sıkıntıya soktum. Onun için 
Sen, (yaptığımı örterek) beni bağış-
la.” O (da) kendisini bağışladı. 
Şüphesiz O, çok bağışlayan ve çok 
rahmet edendir. 

 

18. (Musa,) “Rabbim, bana lütfetti-
ğin için, bundan sonra suçlulara 
asla arka çıkmayacağım,” dedi. 

 

19. Daha sonra (Musa) sabahleyin, 
(düşmanlarından) korkarak (ve 
etrafı) gözleyerek, yerleşimden 
(ayrıldı.) Bir (de) ne görsün! Dün 
kendisinden yardım isteyen adam, 
yine bağırarak onu yardıma çağır-
maktadır. Bunun üzerine Musa ona 
dedi ki: “Şüphesiz sen, açıkça sapı-
ğın birisin.” 

 

20. (Musa,) ikisinin (de) düşmanı 
olan adamı yakalamak isteyince, o 
dedi ki: “Ey Musa! Dün bir adamı 
öldürdüğün gibi, beni (de) öldür-
mek mi istiyorsun? Sen memlekette 
ancak bir zorba olmak istiyorsun ve 
ıslah edenlerden olmak istemiyor-
sun.” 

 

21. Bir adam, şehrin öbür ucundan 
koşarak geldi ve dedi ki: “Ey Musa! 
(Memleketin) ileri gelenleri senin 
aleyhinde seni öldürmek için birbir-
lerine danışıyorlar. Onun için bura-
dan çık. Şüphesiz ben senin iyiliği-
ni isteyenlerdenim.” 
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22. Sonra (Musa,) korkarak (ve 
etrafı) gözleyerek oradan çıktı (ve) 
“Rabbim, beni zalim kavimden 
kurtar,” diye dua etti. 

 

B. 3  

23. Medyen’e doğru yöneldiği za-
man, “Rabbimin bana doğru yol 
göstermesini umarım,” dedi. 

 

24. Medyen suyuna vardığında, 
orada (hayvanlarına) su veren bir 
grup insan buldu. Onların gerisinde, 
(hayvanlarını kalabalıktan) uzak 
tutan iki hanım gördü. (Musa ken-
dilerine,) “Derdiniz nedir?” (diye) 
sordu. Onlar dediler ki: “(Diğer) 
çobanlar gidinceye kadar biz (hay-
vanlarımıza) su vermeyiz. Babamız 
(da) çok yaşlı birisidir.” 

 

25. Bunun üzerine (Musa,) onlar 
için (hayvanlarına) su verdi. Sonra 
bir gölgeye çekilerek, “Yarabbi! 
Şüphesiz bana indireceğin her hay-
ra muhtacım,” dedi. 

 

26. Sonra (kızlardan) biri çekingen-
ce yürüyerek geldi ve dedi ki: “Ba-
bam, bizim için (hayvanları) sula-
manın karşılığını vermek üzere, 
seni çağırıyor.” (Musa) onun (yanı-
na) gelince, ona başından geçenle-
rin hepsini anlattı. O (da,) “Kork-
ma, (artık o) zalim insanlardan kur-
tuldun,” dedi. 
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27. O iki (kızdan) biri dedi ki: “Ba-
bacığım! Ücret karşılığı ona iş ver. 
Şüphesiz senin ücret karşılığı iş 
verdiklerinin en iyisi, güçlü ve gü-
venilir olan kimsedir.” 

 

 

28. O, dedi ki: “Ücret karşılığında 
bana sekiz sene hizmet etmen şar-
tıyla bu iki kızımdan birini sana 
nikâhlamak istiyorum. Eğer (bu 
senelerin sayısını) ona tamamlar-
san, (bu da) senden (bir lütuf) ola-
caktır. Ben seni sıkıntıya sokmak 
istemem. İnşallah beni salih kimse-
lerden bulacaksın.” 

 

29. (Musa) dedi ki: “Bu, seninle 
benim aramda (karara bağlandı.) İki 
süreden hangisini tamamlarsam, 
bana bir haksızlık yapılmayacaktır. 
Allah (da) söylediklerimize şahit-
tir.” 

 

B. 4  

30. Sonra (Musa,) belirtilen zamanı 
tamamlayıp, ailesini (de) alarak 
(yola) çıktı ve Tûr taraflarında bir 
ateş gördü. Ailesine dedi ki: “(Bu-
rada) durun. Ben bir ateş gördüm. 
Belki oradan size (önemli) bir ha-
ber, ya (da) ısınmanız için ateşten 
bir kor getiririm.” 
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31. (Ateşin) yanına varınca, müba-
rek vadinin bir köşesinden, ağacın 
mübarek bir bölümünden kendisine 
seslenildi (ve denildi ki:) “Ey Mu-
sa! Şüphesiz Ben, âlemlerin Rabbi 
olan Allah’ım.” 

 

32. “Değneğini (yere) at.” Bunun 
üzerine (Musa,) onun küçük bir 
yılan gibi hareketlendiğini görünce, 
sırtını dönüp geri çekildi ve arkası-
na dönüp bakmadı. (Ona denildi 
ki:) “Ey Musa! Öne gel ve korkma. 
Şüphesiz sen emniyette olanlardan-
sın.” 

 

33. “Elini koynuna sok. O herhangi 
bir hastalık olmaksızın bembeyaz 
çıkacak. Kolunu (da) korkudan 
(kurtulmak için) kendine çek. İşte 
bunlar, Firavun ve onun ileri gelen-
lerine, Rabbin tarafından iki delil-
dir. Şüphesiz onlar, itaat dışına 
çıkan bir kavimdir.” 

 

34. (Musa,) dedi ki: “Yarabbi! Şüp-
hesiz ben, onlardan birini öldür-
düm. Bundan dolayı beni öl-
dürmelerinden korkarım.”  

35. “Kardeşim Harun, konuşma 
(yeteneği) bakımından benden daha 
düzgündür. Onun için beni tasdik 
eden olarak, kendisini beraberimde 
gönder. Şüphesiz onların beni ya-
lancılıkla suçlamalarından korka-
rım.” 
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36. (Yüce Allah) dedi ki: “Biz kar-
deşinle seni kuvvetlendireceğiz. 
İkinize üstün bir mucize vereceğiz. 
Böylece onlar, size (asla) ulaşama-
yacaklar. Siz ikiniz ve size uyanlar, 
mucizelerimizle üstün gelecek olan-
larsınız.”  

37. Bunun neticesinde Musa, onlara 
apaçık mucizelerimizle gelince, 
onlar dediler ki: “Bu muhakkak 
düzmece bir büyüdür. Biz geçmiş 
atalarımızdan asla (böyle) bir şey 
duymadık.” 

 

38. Musa dedi ki: “Rabbim, O’nun 
Katından hidayet getireni (de,) 
ahiret evinin kimin olacağını (da,) 
en iyi bilir. Şüphesiz zalimler, hiç-
bir zaman başarıya ulaşamazlar.” 

 

39. Firavun dedi ki: “Ey ileri gelen-
ler! Sizin için, benden başka bir 
tanrı bulunduğunu bilmiyorum. Ey 
Hâmân! Bana çamurdan (yapılmış 
kerpiçi pişirmek için) üzerinde ateş 
yak (ve tuğla yap.) Sonra bana bir 
kale inşa et ki, Musa’nın Tanrı’sını 
bir göreyim. Şüphesiz ben, onun 
yalancılardan olduğuna inanıyo-
rum.” 

 

40. O ve orduları, yeryüzünde hak-
sız yere kibirlendiler. Bize geri 
getirilmeyeceklerini sandılar. 

 

41. Ardından Biz, onu ve ordularını 
yakalayıp denize attık. Böylece 
zalimlerin sonunun nasıl olduğunu 
gör!  
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42. Biz onları, (insanları) ateşe 
çağıran öncüler kıldık.  Kıyamet 
gününde (de) kendilerine hiç yar-
dım edilmeyecektir.  

43. Bu dünyada onların peşine bir 
lanet taktık. Kıyamet günü (de) 
onlar, (durumları) çok kötü kılınan-
lardan olacaklar.  

B. 5  

44. Şüphe yok ki, önceki kavimleri 
helâk ettikten sonra nasihat alsınlar 
diye Biz Musa’ya, insanların gözle-
rini açan, hidayet ve rahmet (vesile-
si) olan (bir) Kitap verdik. 

 

45. Biz Musa’ya peygamberlik 
(vahyini) indirdiğimizde, sen 
(Tûr’un) batı tarafında değildin. 
Sen (buna) şahit olanlardan (da) 
değildin.1 

 

46. Mamafih Biz, nice kavimleri 
doruk noktasına ulaştırdık. Sonunda 
ömürleri çok uzadı.2 Sen Medyen 
halkı arasında bulunup, onlara ayet-
lerimizi okumuyordun.3 Peygam-
berler gönderen, ancak Biziz. 

 

                                                           
1 Hz. Musa’ya (a.s.), Hz. Muhammed Resûlüllah’ın (s.a.v.) geleceği de vahyedilmişti. O zaman 
Hz. Resûlüllah (s.a.v.) tabi ki orada değildi ve kendi hakkında Hz. Musa’ya (a.s.) bilgi de vere-
mezdi. (Hz. Muhammed Resûlüllah (s.a.v.) hakkında Kitab’ı Mukaddes’in değişik yerlerinde bilgi 
verilmiştir. (Örneğin bkz. 18:18) 
2 “Ömürleri uzadı” yani aradan uzun zaman geçti demektir. Hz. Musa (a.s.), Hz. Muhammed 
Resûlüllah’ın (s.a.v.) geleceğini önceden bildirmişti. Ancak aradan uzun zaman geçince, Yahudi-
ler önceden verilen o haberleri unuttular. 
3 Hz. Musa (a.s.) ile Hz. Muhammed Resûlüllah (s.a.v.) arasındaki benzerliklerden birisi burada 
zikredilmiştir. Hz. Musa (a.s.) Medyen’de on sene yaşamıştı. Aynı şekilde Hz. Muhammed 
(s.a.v.) de Medine’de on sene yaşadıktan sonra Mekke’ye dönmüştü. 
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47. Biz (Musa’ya) seslendiğimizde, 
sen Tûr’un yanında değildin. Ancak 
senden önce kendilerine hiçbir uya-
rıcı gelmemiş olan bir kavmi uyara-
sın, onlar (da) öğüt alsınlar diye, 
Rabbinden bir rahmet (olarak gön-
derildin.) 

 

48. Kendi yaptıkları yüzünden onla-
ra bir felaket geldiğinde, “Ey Rab-
bimiz! Neden bize bir peygamber 
göndermedin ki, ayetlerine uyup 
müminlerden olsaydık,” deme (ih-
timalleri) bulunmasaydı, (belki de 
seni resûl olarak göndermezdik.) 

 

49. Sonunda Katımızdan kendileri-
ne hak gelince, dediler ki: “Buna 
(da) Musa’ya verilen (talimatın) 
benzeri, neden verilmedi?” Onlar 
daha önce Musa’ya verilen (talima-
tı) reddetmediler mi? (Onlar,) 
“Bunlar iki (büyük) sihirbazdır,” 
dediler. Keza, “Biz kesinlikle her 
birini reddedenleriz,” dediler. 

 

50. De ki: “Eğer doğru sözlü iseniz, 
Allah Katından, bu ikisinden daha 
(çok) hidayet veren bir Kitap geti-
rin, ben (de) ona uyayım.”  

51. Eğer senin çağrını kabul etmez-
lerse bil ki, onlar yalnız kendi kötü 
arzularına uyarlar. Allah’ın hidaye-
tini bırakıp, kendi kötü arzularına 
uyandan daha sapık kim olabilir? 
Şüphesiz Allah, zalim olan bir ka-
vime asla hidayet vermez. 

 



Cüz: 20 
 

KASAS SÛRESİ Sûre: 28      

698 
 

B. 6  

52. Öğüt alsınlar diye, Biz şüphesiz 
onlara sözü adamakıllı ulaştırdık. 

 

53. Bundan önce kendilerine Kitap 
verdiğimiz kimseler, bu (Kur’an’a 
da kalben) inanırlar.1 

 

54. Kendilerine bu (Kur’an) okun-
duğunda derler ki: “Biz buna iman 
ettik. Şüphesiz o, Rabbimiz tarafın-
dan hak (bir kelâmdır.) Şüphesiz 
Biz, önceden boyun eğenlerdik.” 

 

55. İşte, sabrettiklerinden dolayı 
onlara mükâfatları iki kere verile-
cektir. Onlar kötülüğü iyilikle sa-
varlar ve kendilerine verdiğimiz 
rızıktan harcarlar. 

 

56. Boş bir söz duyunca, ondan yüz 
çevirirler ve derler ki: “(Ey kâfir-
ler!) Bizim yaptıklarımız bize, sizin 
yaptıklarınız (da) sizedir. Üzerinize 
selam olsun.2 Biz cahiller ile (mü-
nasebet kurmak) istemeyiz.”  

57. Şüphesiz sen, dilediğine hidayet 
veremezsin. Ancak Allah, dilediği-
ne hidayet verir. O, hidayet bulacak 
olanları çok iyi bilir. 

 

                                                           
1 Yani kendilerine verilen İlâhi Kitap’ta, hem Hz. Resûlüllah (s.a.v.) hem de kendisine verilecek 
olan Kitap hakkında önceden haberler mevcuttu. Onları okuyan ve doğru olduklarına inananlar, 
Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) indirilen Kur’an-ı Kerim’e de inanırlar. 
2 Yani size iman nasip olsun. 
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58. Onlar, “Seninle beraber hidaye-
te tabi olursak, memleketimizden 
ansızın yakalanıp kovuluruz,” der-
ler. Biz onları, Katımızdan rızık 
olarak kendilerine her çeşit meyve-
nin getirildiği, güvenli ve korunaklı 
bir yere yerleştirmedik mi? Ancak 
onların çoğu bilmezler.” 

 

59. Biz geçim kaynaklarının (bollu-
ğundan) dolayı şımaran nice yerle-
şimleri helâk ettik. (Bak, işte) bun-
lar onların evleri! Kendilerinden 
sonra, orada hiç kimse oturmadı. 
(Onlara ancak) Biz, vâris olduk. 

 
 

60. Rabbin, merkezlerine kendileri-
ne ayetlerimizi okuyan bir peygam-
ber göndermedikçe, yerleşimleri 
helâk etmez.  Biz yerleşimleri, ora-
nın halkı zalim olmadıkça (asla) 
helâk etmeyiz. 

 

61. Size her verilen, ancak dünya 
hayatının malı ve onun süsüdür. 
Allah Katında olan (ise daha) hayır-
lı ve kalıcıdır. Öyleyse akıl etmez 
misiniz? 

 
B. 7  

62. Kendisine güzel bir vaatte bu-
lunduğumuz, sonra ona kavuşacak 
bir kimse, dünya hayatının malını 
verdiğimiz (ve) ardından Kıyamet 
günü (Allah'ın huzurunda sorguya 
çekilmek üzere) getirilecek olan 
gibi olabilir mi?  
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63. O günde (Allah) onları çağırıp, 
“Benim ortaklarım olduğunu san-
dıklarınız nerede,” diyecek. 

 

64. Haklarında (azap) haberinin 
kesinleştiği kimseler diyecekler ki: 
“Ey Rabbimiz! Bizim saptırdıkla-
rımız, işte bunlardır. Biz nasıl sap-
tıysak, onları (da) öyle saptırdık. 
(Bugün kendileriyle) hiçbir ilgimi-
zin olmadığını (bildirerek,) sana 
yöneliriz. Onlar zaten bize ibadet 
etmezlerdi. 

 

65. Onlara, “Ortaklarınızı çağırın,” 
denilecek. Bunun üzerine onları 
çağıracaklar, ama onlar kendilerine 
cevap vermeyecekler. Keza onlar, 
azabı görecekler. Keşke hidayeti 
bulsalardı!  

66. O gün (Allah) kendilerini ça-
ğırıp, “Siz peygamberlere ne cevap 
verdiniz?” diyecek. 

 

67. O gün onlar için haberler anla-
şılması güç olacak. Artık birbirleri-
ne (de) hiçbir şey soramayacaklar. 

 

68. Bundan böyle tevbe edip iman 
eden ve (yerli yerinde) iyi işler 
yapanın (da,) başarıya ulaşanlardan 
olması ümit edilir.  
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69. Rabbin, dilediğini yaratır ve 
(dilediğini) seçer. Onların (ise) 
seçme hakkı yoktur. Allah, paktır 
ve onların ortak koştuklarından pek 
yücedir. 

 

70. Rabbin, onların gönüllerinde 
gizlediklerini (de,) açığa vurdukla-
rını (da,) bilir. 

 

71. Allah (ancak) O’dur. O’ndan 
başka ibadete lâyık olan yoktur. 
Başlangıçta (da,) ahirette (de,) 
hamd (yalnız) O’na mahsustur. 
Hükümranlık yalnız O’nundur ve 
sizler, ancak O’na döndürüleceksi-
niz.    

72. De ki: “Söylesenize, eğer Allah 
sizin için geceyi Kıyamet gününe 
kadar uzatsa, Allah’tan başka hangi 
tanrı size aydınlık getirebilir? Öy-
leyse duymaz mısınız?” 

 

73. De ki: “Söylesenize, eğer Allah 
gündüzü sizin için Kıyamet gününe 
kadar uzatsa, Allah’tan başka hangi 
tanrı içinde huzur bulacağınız ge-
ceyi size (geri) getirebilir? Öyleyse 
görmez misiniz?” 

 

74. Rahmetinden dolayı O sizler 
için, içinde huzur bulasınız, O’nun 
lütfunu arayasınız ve (Kendisine) 
şükredesiniz diye, gece ile gündüzü 
yarattı. 
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75. O’nun kendilerini çağırıp, 
“Sözde Benim ortaklarım olduğunu 
hayal ettikleriniz hani nerede?” 
diyeceği günü (düşün.)  

76. Biz her ümmetten bir şahit çıka-
racağız. Sonra (da,) “Delilinizi ge-
tirin,” diyeceğiz. O zaman onlar, 
(en mükemmel) hakkın Allah’ın 
(Katında) olduğunu anlayacaklar. 
İftira ettikleri (de) onlardan kaybo-
lup gidecek.  

B. 8  

77. Şüphesiz Kârûn, Musa’nın 
kavmindendi. Sonradan onlara is-
yan etti. Biz ona, anahtarlarını (ta-
şımak) güçlü bir topluluğu (bile) 
yoran hazineler vermiştik. Hani 
kavmi kendisine demişti ki: “Bö-
bürlenme! Şüphesiz Allah böbürle-
nenleri sevmez.1” 

 

78. “Allah’ın sana verdikleriyle, 
ahiret evini ara. Dünya (hayatından 
sana verilen) payını unutma. Al-
lah’ın sana iyilik ettiği gibi, sen (de 
insanlara) iyilik et. Yeryüzünde 
karışıklık (çıkarmaya) çalışma. 
Şüphesiz Allah karışıklık çıkaranla-
rı sevmez.” 

 

                                                           
1 Kârûn aslında İsrâiloğulların’dan olup, Firavun’un hazine bakanıydı. O devirdeki 
anahtarlar büyük olurdu ve sahip olunan zenginlik sebebiyle onları taşımak tabii ki genç 
ve kuvvetli bir topluluğu bile yorardı. 



Cüz: 20 
 

KASAS SÛRESİ Sûre: 28      

703 
 

79. (Kârûn) dedi ki: “Bu (yüce mer-
tebe) bana, ancak bendeki bilgiden 
dolayı verilmiştir.” O, Allah’ın 
daha önce kendisinden daha güçlü 
ve topluluk bakımından (da) daha 
büyük olan, nice nesilleri yok etti-
ğini bilmiyor muydu? Suçlulara 
günahları hakkında sorulmayacak.1 

 

80. Sonra (Kârûn, tüm) süsü ve 
ihtişamıyla kavminin karşısına çık-
tı. Dünya hayatını isteyenler, “Keş-
ke Kârûn’a verildiği gibi bize (de) 
verilseydi! Şüphesiz o, büyük bir 
şansa sahiptir,” dediler.  

81. Kendilerine ilim verilenlerse 
dediler ki: “Size yazıklar olsun! 
Mümin olup (da yerli yerinde)  iyi 
işler yapana Allah (tarafından veri-
len) mükâfat daha hayırlıdır.  Böyle 
bir (mükâfata) ancak sabredenler 
nail olurlar.” 

 

82. Sonunda Biz, kendisini ve evini 
yere gömdük. Allah’tan başka ken-
disine yardım edecek hiçbir toplu-
luğu (da) yoktu ve o, (düşmanından 
da) korunamadı. 

 

                                                           
1 Yani suçluların günahları o kadar açık olacak ki, artık kendilerinden sebep sormaya gerek 
kalmayacak. Ya da suçluların günahları konusunda bir açıklama yapmalarına izin verilmeye-
cek. Bu ayetin diğer anlamı ise şöyledir: Suçlulara verilen ceza, işledikleri suçların doğal bir 
neticesi olduğu için, artık onlardan bir sebep sorulmasına gerek yoktur. Mesela bir kimse 
hakkı inkâr ederse, o doğal olarak hidayetten mahrum kalacaktır. Onun hidayetten mahrum 
kalması, amelinin doğal bir sonucudur ve artık kendisinden bir açıklama istemeye de gerek 
yoktur. 



Cüz: 20 
 

KASAS SÛRESİ Sûre: 28      

704 
 

83. Düne kadar onun yerinde (ol-
mayı) temenni edenler dediler ki: 
“Eyvah! Allah kullarından dilediği-
ne rızkı bollaştırır ve (dilediğine de) 
daraltır. Allah bize iyilikte bulun-
masaydı, bizi (de yere) gömerdi. 
Eyvah! (Aslında) kâfirler asla başa-
rıya ulaşamazlar.” 

 
B. 9  

84. İşte ahiret evi budur. Biz onu 
yeryüzünde üstünlük ve fesat çı-
karmak istemeyenler için hazırlarız. 
(Güzel) sonuç yalnız takvayı be-
nimseyenlerindir. 

 

85. Kim iyilik getirirse, kendisine 
ondan daha iyi bir (karşılık) olacak-
tır. Kim kötülük getirirse, kötülük 
işleyenlere (de) ancak yaptıkları 
kadar ceza verilecektir. 

 

86. Şüphesiz sana Kur’an’ı farz 
kılan, seni (de insanların) dönüp 
geldikleri yere kesinlikle geri geti-
recektir.1 De ki: “Rabbim hidayet 
ile geleni ve apaçık bir sapıklık 
içinde olanı, (çok) daha iyi bilir.” 

 

87. Sen, en mükemmel Kitab’ın sa-
na indirileceğini hiç ummazdın. 
(Bu,) ancak Rabbinden bir rahmet-
tir. Onun için kâfirlere asla arka 
çıkma. 

 

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) tekrar Mekke’ye döneceği önceden haber verilmiş-
tir. 
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88. Sana Allah’ın ayetleri indiril-
dikten sonra, ondan seni asla alı-
koymasınlar. (İnsanları) Rabbine 
çağır ve Allah’a ortak koşanlardan 
(da) olma. 

 

89. Allah ile birlikte başka bir tan-
rıyı çağırma. O’ndan başka ibadete 
lâyık olan yoktur. O’nun (ilgi gös-
terdiği) dışında her şey helâk olan-
dır. Hükümranlık, (ancak) 
O’nundur. (Hepiniz,) ancak O'na 
döndürüleceksiniz. 
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Sûre: 29 

 ANKEBÛT SÛRESİ  
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 20  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yetmiş 
ayettir. 

Bu sûre de “ ” (Elif, Lâm, Mim) harfleriyle başlamıştır. Ankebût 
sûresinde, Bakara sûresinin konularının yepyeni bir şekilde tekrar edildiği gö-
rülmektedir. Örneğin; Bakara sûresinde Yahudiler’den bahsedilmiş ve onların 
değişik sınavlardan başarıyla geçemedikleri takdirde, imanlarının kabul edilme-
yeceği belirtilmişti. Şimdi bu sûrede de aynı konu tekrarlanmıştır. Hz. 
Resûlüllah (s.a.v.) devrinde de, geçmiş kavimlerdeki gibi yalnız inandık iddia-
sında bulunmak yeterli değildi. Aksine, eski kavimlerin içinden geçtikleri tüm 
sınavlardan, onların da geçmeleri gerekli kılınmıştır. 

Yüce Allah’ın (c.c.) buyurduğu gibi, bazı kimseler anne ve baba tara-
fından da büyük sınavlara maruz bırakılırlar. Anne ve babalarının müşrik olma-
ları sebebiyle, çocuklar da Allah’a (c.c.) ortak koşmak konusunda davet edilir-
ler. Yüce Allah (c.c) insana, anne ve babasına iyi davranmasını emretmiştir. 
Ancak insanoğlu Yüce Allah’ın (c.c.) kendisine yaptığı iyilikleri asla unutma-
malıdır. Onun için de, anne ve babası istese bile, şirki asla kabul etmemelidir. 

Bakara sûresinin başında münafıklardan bahsedilmiştir ve onların ma-
nevi hastalıkları açığa vurulmuştur. Aynı şekilde, bu sûrede de münafıklardan 
bahsedilmekte ve onların manevi hastalıkları tekrar detaylı incelenmektedir. 

İman iddiasında bulunanlar değişik sınavlardan geçerler. Bazen onların 
ileri gelenleri, onlardan kendilerine tabi olmalarını isterler. Eğer tuttuğumuz yol 
yanlış olursa, yüklerinizi yine de biz taşırız derler. Aslında bunu ifade edenler, 
doğal olarak kendi yüklerini taşıyacaklar. Mamafih bununla kalmayıp, kendile-
rine tabi olanları saptırmanın yükünü de taşıyacaklar. Kıyamet gününde Yüce 
Allah (c.c.), onların Kendisi hakkında hangi yalanları söyledikleri konusunda 
kararını açıklayacaktır. 

Daha sonra peygamberlerini reddetmeleri ve onlara muhalif olmaları 
nedeniyle helâk edilen, Hz. Nuh’un (a.s.), Hz. İbrahim’in (a.s.) ve Hz. Lût’un 
(a.s.) kavimleri gibi geçmiş kavimlerden bahsedilmiştir. Onların emareleri yer-
yüzünde bugün bile bulunmaktadır. Arkeologlar birçok kavmin kalıntılarını 
ortaya çıkarmışlardır. Başka kavimlere ait kalıntıların çıkarılma işi ise halen 
devam etmektedir. Hatta bilim adamları Hz. Nuh’un (a.s.) gemisinden de haber-
siz değillerdir ve araştırmalarını devam ettirmektedirler. 
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Bu sûrenin kırk ikinci ayeti, sûreye ismini veren örümcekten ( ) 
bahsetmektedir. Yüce Allah’tan (c.c.) başka tanrı edinenlerin örümceğe benze-
dikleri beyan edilmiştir. Örümcek çok karmaşık bir ağ hazırlar. Aynı şekilde 
ona benzeyen insanların delilleri de karmaşık, fakat bir o kadar da ahmakçadır. 
O delillere inananlar da, bir örümceğin ağına yakalanıp ona av olan, ancak onun 
ağının en zayıf ağ olduğunu bilmeyen ahmak sineklere benzerler. 

Örümceğin ağında bir çelişki vardır. Onun tükürüğünden elde edilen ip-
lik, aynı kalınlık ve aynı ağırlıktaki demir bir iplikten daha kuvvetlidir. Buna 
rağmen o en zayıf ağdır. Böylece düşmanlar için bir meydan okuma ileri sürül-
müştür. Onlar, ne kadar güçlü bir ağ hazırlarlarsa hazırlasınlar, bunun sonu 
örümceğin hazırladığı ve görüntü itibariyle çok güçlü, ancak aslında çok zayıf 
olan ağ gibi olacaktır. 

Bu sûrenin son ayetinde, Allah’ı (c.c.) tüm içtenlikle arayanlara bir 
müjde verilmiştir. Onların tuttukları hangi yol olursa olsun, Yüce Allah (c.c.) 
isterse, sonunda onları doğru yola iletebilir. Yeryüzündeki her dinde doğruluk-
lar vardır. Onlar üzerinde derinlemesine düşünüldüğünde, ancak Yüce Allah 
(c.c.) dilerse, insanlar hidayet bulur ve doğru yola ulaşır. 
  



Cüz: 20 
 

ANKEBÛT SÛRESİ Sûre: 29      

708 
 

 

Ankebût Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Ben, (her şeyi) en iyi bilen Al-
lah’ım!1  

3. İnsanlar, yalnız inandık, demele-
rini (yeterli sayıp, hiç) sınanmadan 
bırakılacaklarını mı zannediyorlar? 

 

4. (Oysa) Biz, kendilerinden önce-
kileri (de) sınamıştık. Allah, doğru-
yu söyleyenleri şüphesiz tanıyacak-
tır ve yalan söyleyenleri (de) mut-
laka meydana çıkaracaktır. 

 

5. Kötülük işleyenler (cezamızdan) 
kurtulacaklarını mı sanıyorlar? 
Verdikleri hüküm ne kötüdür! 

 

6. Kim Allah’a kavuşmayı ümit 
ederse (bilsin ki,) Allah’ın (belirt-
miş olduğu) vakit mutlaka gelecek-
tir. O, çok işiten ve çok bilendir.  

7. (Allah için) çaba harcayan, (as-
lında) kendi canı için çaba harcar. 
Şüphesiz Allah âlemlere muhtaç 
değildir.  

8. İnanıp (da yerli yerinde) iyi işler 
yapanların kötülüklerini, onlardan 
mutlaka gidereceğiz. Şüphesiz on-
lara yaptıkları en iyi amellerine 
göre mükâfatlarını vereceğiz. 

 

                                                           
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. dipnot 2:2. 
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9. Biz, insana ana babasına karşı iyi 
muamelede bulunmasını kesin ola-
rak emrettik. Eğer onlar, hakkında 
hiçbir bilgin olmayanı Bana ortak 
koşman için seninle tartışırlarsa, o 
zaman onlara boyun eğme. Dönü-
şünüz (ancak) Banadır. Sonunda 
yaptıklarınızın (hangisinin iyi, han-
gisinin ise kötü olduğunu) size bil-
direceğim. 

 

10. İman edip (yerli yerinde) iyi 
işler yapanları (da) mutlaka salihler 
arasına katacağız. 

 

11. İnsanlardan bazıları, “Biz Al-
lah’a inandık,” derler. Sonra Allah 
uğruna eziyet edilince, insanların 
verdikleri eziyeti Allah’ın azabıyla 
bir tutarlar. Rabbinden bir yardım 
gelirse, onlar mutlaka, “Şüphesiz 
biz sizinle beraberdik,” derler. Al-
lah, bütün âlemlerde (yaşayanların) 
kalplerindekini en iyi bilmez mi? 

 

12. Allah, inananları mutlaka belli 
edecek, ikiyüzlüleri (de) mutlaka 
meydana çıkaracaktır. 

 

13. Kâfir olanlar, inananlara derler 
ki: “Yolumuza uyun, günahlarınızı 
(da) biz yükleniriz.” Oysa (kâfir-
ler,) onların günahlarını asla taşı-
yamazlar. Şüphesiz onlar yalancı-
dırlar. 
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14. Onlar, mutlaka kendi yüklerini 
ve kendi yükleriyle birlikte (saptır-
dıklarının) yüklerini (de) taşıyacak-
lar. Uydurdukları iftira hakkında 
(ise,) Kıyamet günü kendilerine 
mutlaka sorulacak. 

 
B. 2  

15. Şüphesiz Biz, Nuh’u kendi 
kavmine göndermiştik. O, araların-
da ellisi eksik, bin yıl kaldı.1 Böyle-
ce tufan (gelip) onları yakaladı. 
Onlar zalim kimselerdi. 

 

16. Biz onu ve gemideki yolcuları 
kurtardık. Bu (gemiyi de,) âlemler 
için bir ibret (vesilesi) kıldık. 

 

17. İbrahim’i (de peygamber olarak 
gönderdik.) Hani o, kavmine de-
mişti ki: “Allah’a ibadet edin ve 
O’nun takvasını benimseyin. Eğer 
bilirseniz, bu sizin için daha hayır-
lıdır.”  

18. “Şüphesiz siz Allah’ı bırakıp, 
ancak putlara taparsınız ve yalan 
(sözler) uydurursunuz. Allah’ı bıra-
kıp taptıklarınız, sizin için kesinlik-
le hiçbir rızık sahibi değildirler. 
Onun için rızkı (yalnız) Allah’ın 
Katından isteyin, (ancak) O’na 
ibadet edin ve (yalnız) O’na şükre-
din. Sizler (ancak) O’na döndürüle-
ceksiniz.” 

 

                                                           
1 Bu ayette Hz. Nuh’un (a.s.) yaşından değil, aksine kendisine verilen şeriatın devam ettiği dö-
nemden bahsedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de Hz. İbrahim’in (a.s.) de Hz. Nuh’un (a.s.) cemaatinden 
olduğu beyan edilmiştir. (Bkz. 37:84) 
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19. “Eğer (sözlerimi) yalanlarsanız, 
sizden önceki kavimler (de pey-
gamberleri) yalanlamışlardı. Pey-
gamber’e düşen (ise mesajı) ancak 
açıkça ulaştırmaktır.” 

 

20. Onlar Allah’ın, (âlemi) ilkin 
nasıl yaratmaya başladığını, sonra 
(da) onu tekrarladığını görmediler 
mi? Şüphesiz bu, Allah için (çok) 
kolaydır. 

 

21. De ki: “Yeryüzünü dolaşın. 
Sonra (da Allah’ın) nasıl yaratmaya 
başladığını görün. Ardından Allah 
(onları) sonraki yaratılış şeklinde 
kaldıracaktır. Şüphesiz Allah’ın her 
şeye tam olarak gücü yeter.”  

22. O dilediğine azap verir, diledi-
ğine (ise) merhamet eder.1 Hepiniz 
O’na döndürüleceksiniz. 

 

23. Siz yerde (de,) gökte (de Al-
lah’ı) aciz bırakamazsınız. Al-
lah’tan başka ne bir dostunuz ne 
(de) bir yardımcınız vardır. 

 
B. 3  

24. Allah’ın ayetlerini ve O’nun 
karşısına çıkmayı inkâr edenler 
(ise,) işte Benim rahmetimden 
ümitlerini kesmiş olanlar, onlardır. 
Kendilerine acı bir azap mukadder 
olan (da,) onlardır.  

                                                           
1 Yüce Allah’ın (c.c.) insanlara asla zulmetmediği Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde belirtilmiş-
tir. (Bkz: 50:30; 3:182; 8:52; 22:11; 41:46) Bu ayette de rastgele değil, aksine Allah’ın (c.c.) 
bilgisine göre, kim hak ettiyse, ancak ona ceza verilir denmiştir. 
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25. (İbrahim’in) kavminin cevabı, 
“Bunu ya öldürün, ya (da) yakın,” 
demekten başka bir şey olmadı. 
Sonra Allah (da) onu ateşten kur-
tardı. Şüphesiz bunda, inanan bir 
kavim için ibretler vardır. 

 

26. (İbrahim onlara) dedi ki: “Şüp-
hesiz Allah’ı bırakıp putlarla bağ 
kurdunuz. (Siz bunu, yalnız) bu 
dünya hayatında (öteki müşriklerle) 
sevgi bağlarınızı (büyütmek için 
yaptınız.) Sonra Kıyamet günü 
aranızdan bazılarınız, diğerlerini 
kabul etmeyecekler, bazılarınız (da) 
öbürlerine lanet edecekler. Kalaca-
ğınız yer (ise) Cehennem olacak ve 
hiç yardımcınız (da) bulunmayacak.  

27. Bundan sonra Lût, ona inandı. 
(İbrahim) dedi ki: “Ben mutlaka 
Rabbime hicret edeceğim. Şüphesiz 
O üstündür, hikmet sahibidir.”  

28. Biz kendisine İshâk ile Yakub’u 
bağışladık. Soyuna (da) peygam-
berlik ve Kitab’ın (mükâfatlarını) 
verdik. Biz, kendisinin mükâfatını 
bu dünyada (da) verdik. Şüphesiz o, 
ahirette (de) salih kimselerden ola-
caktır. 

 

29. Lût’u (da peygamber olarak 
gönderdik.) O, kavmine demişti ki: 
“Şüphesiz sizler, tüm âlemlerde 
daha önce kimsenin yapmadığı 
(gibi, büyük) bir hayâsızlığa (koşa-
rak) geliyorsunuz.”  
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30. “Şüphesiz siz, erkeklere (şeh-
vetle) mi yanaşıyorsunuz? Yolları 
kesiyorsunuz ve toplantılarınızda 
(da) çok çirkin sözler söylüyorsu-
nuz.” Bunun üzerine kavminin ce-
vabı, “Eğer doğrulardansan, bize 
Allah’ın azabını getir,” demekten 
başkası olmadı. 

 
31. O, dedi ki: “Rabbim, (bu) fesat-
çı kavime karşı bana yardım et!”  

 
B. 4  

32. Elçilerimiz İbrahim’e müjdeyi1 
getirdiğinde, “Biz bu yerleşimin 
halkını mutlaka yok edeceğiz. Şüp-
hesiz oranın ahalisi zalim kim-
selerdir,” dediler. 

 

33. (İbrahim,) “Ancak orada Lût 
(da) var,” dedi. Onlar, “Biz orada 
kimin bulunduğunu daha iyi biliriz. 
Biz karısı hariç, onu ve ailesini 
mutlaka kurtaracağız. (Karısı ise) 
geride kalanlardan olacak,” dediler. 

 

34. Elçilerimiz Lût’a geldiklerinde, 
o onlar yüzünden üzüntüye kapıldı 
ve onlardan dolayı (da göğsü) da-
raldı. Onlar dediler ki: “Korkma ve 
üzülme. Şüphesiz biz, seni ve karın 
hariç (bütün) aileni kurtaracağız. O, 
geride kalanlardan olacak.” 

 

                                                           
1 Arapça’da “ ” kelimesi “önemli bir haber” demektir. Onun belirtileri ise, duyanın yüzün-
den okunabilir. Bu bir müjde olabileceği gibi üzücü bir konu ile ilgili de olabilir. 
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35. “Şüphesiz Biz, itaat dışına çık-
tıkları için, bu yerleşimin halkı 
üzerine gökten azap indireniz.” 

 

36. Şüphesiz Biz, orada akıl edenler 
için apaçık bir ibret alâmetini geri-
de bıraktık. 

 

37. Medyen (halkına da) kardeşleri 
Şuayb’i (peygamber olarak gönder-
dik.) Onlara dedi ki: “Ey kavmim! 
Allah’a ibadet edin. Ahiret gününe 
(kavuşmayı) ümit edin. Yeryüzünde 
fesat çıkararak dolaşmayın.”  

38. Bunun üzerine onlar, onu yalan-
ladılar. Sonra bir deprem kendileri-
ni yakaladı. Böylece evlerinde diz 
üstü çöküp kaldılar.  

39. Âd ile Semûd’u (da depremlerle 
helâk ettik.) Onların evlerinin (ka-
lıntılarından, bu gerçek) size iyice 
belli olmuştur. Şeytan yaptıklarını 
onlara pek hoş olarak (gösterdi.) 
Bunun sonucu onları (Allah) yo-
lundan alıkoydu. Oysa onlar (ger-
çeği) iyice görüyorlardı. 

 

40. (Biz,) Kârûn’u (da,) Fir’avun ve 
Hâmân'ı (da azaba uğrattık.) Şüphe-
siz Musa, onlara apaçık mucizelerle 
gelmişti. Sonunda onlar, memleket-
te (herkese) kibirli davrandılar. 
(Ama bizim azabımızdan) kaçıp 
kurtulamadılar. 
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41. (Bunların) her birini kendi gü-
nahından dolayı yakaladık. Onlar-
dan bazısına taş yağdıran bir kasır-
ga gönderdik. Bazılarını (ise) kor-
kunç bir gürültü yakaladı. Onlardan 
bazılarını yere gömdük. Bir kısmını 
(ise suda) boğduk. Allah onlara 
zulmeden değildi, ancak onlar ken-
dilerine zulmediyorlardı. 

 

42. Allah’ı bırakıp başkalarını dost 
edinenlerin durumu, örümceğin 
durumuna benzer. O, (kendine) bir 
ev yaptı. Şüphesiz evlerin en zayıfı 
örümcek evidir. Keşke (bunu) bilse-
lerdi. 

 

43. Şüphesiz Allah, onların, Kendi-
sini bırakarak çağırdıkları her şeyi 
bilir. O, her şeyden üstündür, hik-
met sahibidir.  

44. Bu insanlara anlattığımız misal-
lerdir. Ancak bilgili olanlar dışında 
kimse onları anlamaz. 

 

45. Allah, gökleri ve yeri (belli bir) 
amaç uğruna yaratmıştır. Şüphesiz 
bunda, müminler için büyük bir 
delil vardır.  
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Cüz: 21   

B. 5  

46. Bu Kitap’tan sana vahiy olunanı 
(insanlara) okuyup (anlat.) Namazı 
(da bütün şartlarıyla) kıl. Şüphesiz 
namaz bütün kötülük ve hoş olmay-
an söz (ve hareketlerden) alıkoyar. 
Allah’ı anmak, şüphesiz (bütün 
zikirlerden) daha yücedir. Allah, 
tüm yaptıklarınızı bilir. 

 

47. Ehl-i Kitap ile en güzel (delil-
den) başkası ile tartışmayın. Ancak 
aralarından zulmedenler (bunun 
dışındadır.) Deyin ki: “Bize indiri-
lene (de,) size indirilene (de) inan-
dık. Bizim İlâhımız ve sizin İlâhınız 
tektir. Biz, ancak O’na itaat ederiz.” 

 

48. İşte böylece Biz, sana (bu en 
mükemmel) Kitab’ı indirdik. Onun 
için bu Kitab’ı verdiğimiz kimseler 
buna inanırlar. (Ehl-i Kitap) olanla-
rın bazıları (da) buna inanırlar. Kâ-
firler dışında kimse ayetlerimizi 
inkâr etmez. 

 

49. Bundan önce sen, hiçbir kitabı 
okumazdın ve sağ elinle (de) onu 
yazmazdın. Böyle olsaydı, yalanla-
yanlar mutlaka şüpheye düşerlerdi.  
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50. Aslında bu (Kur’an,) ilim veri-
lenlerin kalplerinde (yazılı) olan 
apaçık delillerdir. Zalimler dışında 
kimse ayetlerimizi inkâr etmez. 

 

51. Onlar, “Rabbi tarafından ona, 
neden mucizeler indirilmedi?” der-
ler. De ki: “Mucizeler ancak Allah 
Katındadır. Ben ise yalnız apaçık 
bir uyarıcıyım.” 

 

52. Onlara okunup (anlatılan) en 
mükemmel Kitab’ı sana indirme-
miz, (bir mucize olarak) kendilerine 
yetmez mi? Şüphesiz bunda iman 
edenler için (büyük) bir rahmet ve 
nasihat vardır.  

B. 6  

53. De ki: “Benimle sizin aranızda 
şahit olarak, Allah yeterlidir.” O, 
göklerde ve yerde olanları bilir. 
Batıla inanan ve Allah’ı inkâr eden-
lerse, işte zarara uğrayanlar (da,) 
ancak bunlardır. 

 

54. Onlar senden, azabı çabuk (ge-
tirmeni) isterler. Belirlenmiş bir 
zamanı olmasaydı, azap kendilerine 
mutlaka (çoktan) gelirdi. Şüphesiz 
o, onlar farkında değillerken, ansı-
zın gelecektir.  
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55. Onlar senden, azabı çabuk getir-
meni isterler. Şüphesiz Cehennem 
kâfirleri mutlaka (her taraftan) ku-
şatandır.  

56. Azap onları üstlerinden (de,) 
ayaklarının altından (da) sarıp örte-
cektir. (Yüce Allah,) “Yaptıklarını-
zın (meyvesini) tadın,” diyecek. 

 

57. Ey inanan kullarım! Şüphesiz 
benim yeryüzüm geniştir. Onun 
için, yalnız Bana ibadet edin. 

 

58. Her can ölümü tadacaktır. Sonra 
(ancak) Biz’e döndürüleceksiniz. 

 

59. İman edip (yerli yerinde) iyi 
işler yapanları, mutlaka içinde ır-
maklar akan Cennette köşklere 
yerleştireceğiz. Onlar orada ebedi-
yen kalacaklar. (İyi) amelde bulu-
nanların mükâfatı ne güzeldir! 

 

60.Sabredenler ve Rablerine güve-
nenler, (işte onlardır.)  

61. (Dünyada,) rızkını (insanlar 
gibi) yanında taşımayan nice hay-
van vardır. Onlara (da,) size (de) 
rızık veren, ancak Allah’tır. O, 
(duaları) çok işiten ve daimi bilgiye 
sahip olandır.  
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62. Eğer sen onlara, “Gökleri ve 
yeri kim yarattı? Güneş ile ayı (hiç 
karşılıksız) hizmetinize sunan kim-
dir?” diye sorarsan, mutlaka “Al-
lah!” diyecekler. O halde (nerelere) 
döndürülüyorlar?  

63. Allah kullarından dilediği için 
rızkı bollaştırır, (dilediği için ise) 
daraltır. Şüphesiz Allah, her şeyi en 
iyi bilendir.  

64. Eğer onlara, “Bulutlardan su in-
dirip onunla ölümünden sonra top-
rağı dirilten kimdir?” diye sorarsan, 
mutlaka “Allah!” diyecekler. De ki: 
“Her türlü hamd Allah’a mahsustur, 
fakat onların çoğu akıl etmezler.” 

  

B. 7  

65. Bu dünya hayatı gaflet ve eğ-
lenceden başka bir şey değildir. 
Şüphesiz ahiret evi, gerçek hayat 
(evidir.) Keşke onlar bilselerdi. 

 

66. Onlar gemiye bindiklerinde, 
dinlerini yalnız O’na halis kılarak, 
Allah’a dua ederler. Ancak onları 
kurtararak karaya (çıkardığı) za-
man, hemen (Allah’a) ortak koşar-
lar.  
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67. Bunun sonucu, kendilerine ver-
diklerimize nankörlük ederler ve 
geçici olarak (dünya mallarından) 
faydalanırlar. Ancak onlar, yakında 
(onun) neticesini öğrenecekler. 

 

68. Onlar, kendi etraflarından in-
sanlar kapılıp götürülürlerken, ken-
dileri için emniyetli bir Harem yap-
tığımızı görmediler mi? Hala onlar 
yalana mı inanacaklar ve Allah’ın 
nimetini mi inkâr edecekler? 

 

69. Allah’a karşı yalan uydurup 
iftira edenden yahut doğru bir söz 
kendisine geldikten sonra, onu red-
dedenden daha zalim kim olabilir? 
(Böyle) kâfirlerin yeri Cehennem 
değil midir?  

70. Bizim için çaba harcayanları, 
elbette yollarımıza eriştireceğiz. 
Şüphesiz Allah, iyilik edenler ile 
mutlaka beraberdir.  
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Sûre:30 

RÛM SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 21  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte altmış bir 
ayettir. 

Bu sûre de “ ”(Elif, Lâm, Mim) mukataât harfleriyle başlamıştır. Bu 
harflerle başlayan sûrelerde, Yüce Allah’ın (c.c.) geçmişte ne olduğunu ve gele-
cekte de ne olacağını en iyi bildiği beyan edilmiştir. 

Geçen sûrenin sonunda Yüce Allah’ın (c.c.) ihsan edenler ile birlikte 
olduğu anlatılmıştı. Şüphesiz en fazla ihsan eden, Hz. Muhammed-i Mustafa’dır 
(s.a.v.). Bu sûrenin değişik ayetlerinde kendisine yeni zaferlerin müjdeleri ve-
rilmektedir. İlk müjde, Romalı Hıristiyanlar hakkındadır. Onlar hiç olmazsa, 
temelde tek Tanrı’ya inandıklarını iddia ederlerdi. Persli müşrikler Romalı Hı-
ristiyanlar’a karşı çok küçük bir zafere ulaştıklarında, Allah’a (c.c.) inananlar 
karşısında son bir zafere daha ulaşabileceklerini düşünmeye başlamışlardı. Bu 
sûrede ise, bunun asla olmayacağı belirtilmiştir. Aksine Romalılar’ın, Persli 
müşriklere kaybettikleri topraklarını tekrar geri alabilecekleri, diğer taraftan da 
Müslümanlar’ın putperestlere üstün gelecekleri umudu ile buna sevinecekleri 
beyan edilmektedir. 

Önceden verilen bu haber ileri sürüldüğünde, Müslümanlar çok daha 
zayıf bir durumdaydılar. Hiçbir kimse onların galip çıkacaklarını iddia edemez-
di. Oysa Müslümanlar’ın Pers İmparatoru Kisra aleyhinde çok yüce bir zaferi 
elde edecekleri bilgisi de önceden verilen bu haberin kapsamındaydı. İşte bu, 
aynen gerçekleşmiştir.  Apaçık olan bu mucizeyi görmelerine rağmen, bazı in-
sanlar maalesef Yüce Allah’ın (c.c.) varlığını yine de inkâr ederler. Onların 
dikkati, yer ile göğe ve ayrıca kendi nefislerine çekilmiştir. Onlara, bu unsurlara 
dikkat etmez misiniz diye sorulmuştur. Dikkat ederlerse Yüce Allah’ın (c.c.) var 
oluşunun şahadetlerini, hem kendi nefislerinde, hem de yer ile göklerde bulabi-
lecekleri belirtilmiştir. Benzer bir şekilde dikkatleri, geçmiş kavimlerin kalıntı-
larına da çekilmiştir. Eğer onlar kendi durumlarından gafil durumda iseler, hiç 
olmazsa geçmiş kavimlerin akıbetine bir göz atabilecekleri söylenmiştir. O ka-
vimler maddi anlamda ne kadar muazzamdılar. Onlar yeryüzünde, Hz. 
Resûlüllah (s.a.v.) zamanında var olan kavimlerden bile daha büyük üstünlüğe 
sahiptiler. Ancak peygamberler kendilerine gelince, onları reddettiler. Bunun 
neticesinde, bütün yücelikleri de yerle bir edildi. 
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Bundan öte, bu sûrede değişik örneklerle ölüm ve sonraki hayata dikkat 
çekilmiştir. Siz hangi yöne bakarsınız bakın, hayattan sonra ölüm ve ölümden 
sonra hayat her yerde gözünüze çarpacaktır. Ne yazıktır ki, insanoğlu buna dik-
kat etmez. Bu sistemin erişeceği son nokta, kesinlikle insanın sık sık bu dünya 
için diriltilmesi şeklinde olamaz. Onun için insanın hesap vermek üzere Yüce 
Allah’ın (c.c.) önüne çıkarılacağı hayat, onun son hayatı olacaktır. 

Bu sûrede Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) tekrar sabretmesi telkin edilmekte-
dir. Yüce Allah’ın (c.c.) verdiği söz mutlaka doğrudur. O, ey Habibim sana 
inanmayanlar, seni yolundan caydırmasınlar, demiştir. Burada belirtilen sabır-
dan ise murat, hayırlara sımsıkı sarılmak ve hak sözünden asla caymamaktır. 
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Rûm Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Ben, (her şeyi) en iyi bilen Al-
lah’ım!1  

3-6. Romalılar yakın bir yerde ye-
nilgiye uğradılar. Onlar yenildikten 
sonra, üç ile dokuz yıl içinde galip 
gelecekler. Hükümranlık önce (de,) 
sonra (da) Allah’ındır. O gün mü-
minler, Allah’ın yardımıyla çok 
mutlu olacaklar. Allah dilediğine 
yardım eder. O üstündür, çok rah-
met edendir. 

 

7. Bu Allah’ın verdiği sözdür. Allah 
verdiği söze aykırı davranmaz. 
Ancak insanların çoğu bilmezler.2 

 

8. Onlar, dünya hayatının dış (yü-
zünü) bilirler. Ahiret (hayatından 
da) habersizdirler. 

 
                                                           
1 Ayrıntılı bilgi bkz. dipnot 2:2. 
2 Bu ayet-i kerimelerde Romalılar’ın yenilgiye uğrayarak tekrar üstün çıkacaklarından bahsedil-
miştir. Nitekim Romalılar, Kisra’nın ateşe tapan imparatorluğuna karşı yenilgiye uğradılar. Ancak 
başka bir savaşta ise, Romalılar Kisra’nın ordusuna karşı zafere kazanmışlardır. Onların bu zafer 
haberi, Müslümanlar’a Bedir savaşında galip gelerek sevindikleri günde ulaşmıştır. 
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9. Onlar kendi benliklerinde, Al-
lah’ın gökleri ve yeri ve ikisi ara-
sında olanları, ancak hak ile ve belli 
bir süre için yarattığını, düşünmedi-
ler mi? Ancak insanların çoğu, 
mutlaka Rableri ile karşılaşacak 
olduklarına inanmazlar. 

 

10. Bunlar yeryüzünde gezip, ken-
dilerinden öncekilerin sonları nasıl-
dı (onu) görmediler mi? Onlar, 
kuvvet bakımından kendilerinden 
daha üstündüler. Onlar, toprağı 
sürdüler ve onu bunların imar ettik-
lerinden daha çok bayındırlaştırdı-
lar. Peygamberleri onlara apaçık 
mucizelerle geldiler. Sonunda Allah 
onlara zulmedecek değildi, ama 
onlar kendi canlarına zulmettiler. 

 

11. Nihayetinde kötü işler işleyen-
lerin sonu (da) kötü oldu. Çünkü 
onlar Allah’ın ayetlerini yalanlar ve 
onlarla alay ederlerdi.  

B. 2  

12. Allah yaratışı başlatır, sonra 
(da) onu tekrarlar. Sonunda, ancak 
O’na döndürüleceksiniz. 

 

13. Kıyamet’in geleceği gün, suçlu-
lar ümitsizliğe kapılacaklar. 
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14. (Allah’a) ortak koştuklarından 
hiç biri onlara şefaatçi olmayacak. 
Onlar, ortak koştuklarını (da) red-
dedecekler.  

15. Kıyametin kopacağı gün (ise, 
işte) o gün (müşrikler birbirlerin-
den) ayrılacaklar. 

 

16. İnanıp (da, yerli yerinde) iyi 
işler yapanlara ise, bir bahçede 
mutluluk bahşedilecek. 

 

17. Kâfir olup, ayetlerimizi ve 
ahiret (günü) karşılaşmasını redde-
denler ise, (işte) azapla karşı karşı-
ya getirilecek olanlar (da,) bunlar 
olacaklar. 

 

18. Onun için akşama girdiğinizde 
ve sabaha erdiğinizde, Allah’ı tes-
pih edin. 

 

19. Göklerle yerde, gecenin ilk 
saatlerinde ve öğle (vaktini) geçir-
diğinizde hamd, ancak O’nundur. 

 
 

20. O, diriyi ölüden, ölüyü diriden 
çıkarır. O, toprağı ölümünden sonra 
diriltir. İşte siz (de) böyle çıkarıla-
caksınız. 

 
B. 3  

21. Sizi topraktan yaratmış olması, 
O’nun alâmetlerinden (biridir.) 
Sonra (bunun neticesinde,) beşer 
olarak (çoğalıp yeryüzüne) yayılır-
sınız.  
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22. Huzur bulmak üzere onlara (ilgi 
duymanız için,) kendi cinsinizden 
size eşler yaratması ve aranızda 
sevgi ve merhamet (bağları) kurma-
sı (da,) O’nun alâmetlerindendir. 
Şüphesiz bunda, düşünen bir kavim 
için birçok deliller vardır. 

 

23. Gökler ile yeri yaratması, dille-
rinizin ve renklerinizin değişik 
olması (da) O’nun alâmetlerinden-
dir. Şüphesiz bunda, bilgili insanlar 
için birçok deliller vardır. 

 

24. Gecede ve gündüzde uyumanız 
ve O’nun lütfunu aramanız (da,) 
O’nun alâmetlerindendir. Şüphesiz 
bunda, (söz) dinleyen insanlar için 
birçok deliller vardır. 

 

25. Size korku ve umut vermek için 
şimşeği göstermesi (de,) O’nun 
alâmetlerindendir. O, bulutlardan su 
indirip, onunla toprağı ölümünden 
sonra diriltir. Şüphesiz bunda, akıllı 
insanlar için birçok deliller vardır. 

 

26. Alâmetlerinin biri (de) göklerin 
ve yerin O’nun emriyle ayakta dur-
masıdır. Sonra bir kez sizi yerden 
çağırdığında, hepiniz hemen çık-
maya başlayacaksınız. 
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27. Göklerde ve yerde bulunan her 
şey O’nundur. Hepsi O’na baş eğer-
ler. 

 

28. O, yaratmayı başlatır, sonra (da) 
onu tekrarlar. Bu O’nun için pek 
kolaydır. Göklerde ve yerde, O’nun 
şanı en yücedir. O, her şeyden üs-
tündür, hikmet sahibidir. 

 
B. 4  

29. O, size kendi misalinizi beyan 
eder. Size verdiğimiz mala, sağ 
ellerinizin sahip olduğu kimseler-
den, size eşit ortaklarınız olabilir 
mi? Sonra kendi aranızda, birbiri-
nizden korktuğunuz gibi, onlardan 
korkar mısınız? İşte böyle Biz, akıl 
edenlere ayetleri açık açık anlatırız. 

 

30. Aslında zulmedenler, (hiç) bil-
gileri olmaksızın heveslerinin peşi-
ne düştüler. Artık Allah’ın sapık 
olduğuna hükmettiği kimseyi, kim 
doğru yola iletebilir? Bunların hiç 
yardımcıları (da) olmayacak.  

31. O halde, daima (Allah’a) yö-
nelmiş biri olarak, bütün dikkatini 
din üzerinde tut. Allah’ın insanları 
üzerinde yarattığı tabiatı (benimse.) 
Allah’ın yaratmasında hiçbir deği-
şiklik olamaz. Daima ayakta tutan 
ve kalacak olan din, ancak budur.1 
Fakat insanların çoğu bunu bilmez-
ler. 

 

                                                           
1 Bu ayet-i kerimeye göre, Hıristiyanlar, Yahudiler ve müşriklerin çocukları doğduklarında ma-
sum olurlar. Ancak bunlar, daha sonra değişik etkenlerin sonucu olarak doğru yoldan sapabilirler. 
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32. Sizler (daima) O’na eğilin ve 
O’nun takvasını benimseyin. Na-
mazı ayakta tutun. Allah’a ortak 
koşanlardan (da) olmayın.  

33. Yani dinlerini bölenler ve çeşitli 
fırkalara ayrılanlardan (olmayın. 
Onlardan) her hizip kendi elinde-
kiyle övünür.  

34. İnsanlara bir sıkıntı geldiğinde, 
alçak gönüllülükle Rablerine eğilip, 
O’nu çağırırlar. Sonra O, Katından 
kendilerine bir rahmet tattırınca, 
onlardan bir grup Rablerine (he-
men) ortak koşmaya başlar. 

 

35. Bunun sonucu, onlara ver-
diklerimize (karşın) nankörlük et-
miş olurlar. Sizler geçici olarak 
faydalanın. Pek yakında (sonucu) 
öğreneceksiniz. 

 

36. Biz onlara üstün bir delil mi 
indirdik de böylece o, onların Al-
lah’a ortak koştuklarıyla ilgili söz 
(mü) söylüyor?  

37. Biz insanlara rahmeti tattırınca, 
onunla övünürler. Ama (geçmişte) 
ellerinin yaptıkları yüzünden kendi-
lerine bir sıkıntı gelse, hemen 
umutsuzluğa kapılırlar. 

 

38. Onlar, Allah’ın dilediğinin rız-
kını bollaştırdığını ve (dilediğinin-
kini ise) daralttığını görmediler mi? 
Şüphesiz bunda, inananlar için bir-
çok deliller vardır. 
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39. Onun için (sana) yakınlığı ola-
na, yoksula ve yolcuya hakkını ver. 
Bu (amel) Allah’ın rızasını (elde 
etmek) isteyenler için (çok) hayırlı-
dır. Başarıya kavuşanlar (da,) işte 
onlardır. 

 

40. İnsanların mallarında çoğalsın 
diye, faiz (karşılığında) verdiğiniz 
(para,) Allah Katında çoğalmaz.1 
Allah’ın rızasını kazanmak için 
zekât olarak verdiğiniz (ise böyle 
değildir. Allah Katında mallarını) 
arttıranlar (da,) işte bunlardır. 

 

41. Sizi yaratan, sonra size rızık ve-
ren, sonra sizi öldüren, daha sonra 
(da) sizi diriltecek olan Allah’tır. 
Sizin (ileri sürdüğünüz) ortaklar-
dan, bunlardan bir kısmını ya-
pabilecek olan var mı? O, her türlü 
eksiklikten uzaktır ve onların ortak 
koşmalarından pek yücedir. 

 

B. 5  

42. İnsanların yaptıkları kötü işler 
yüzünden karada ve denizde fesat 
ortaya çıkmıştır. Bunun neticesinde 
(Allah,) (itaatsizlikten) vazgeçsinler 
diye, onlara yaptıklarının bir kısmı-
nın cezasını (bu dünyada) verecek-
tir. 

 

                                                           
1 Kur’an-ı Kerim’e göre fakirlere para vererek faiz almak haram edildiği gibi zenginlerin faiz 
karşılığında para alarak ticaret yapmaları da haram kılınmıştır. Bazı Müslümanlar zenginlere para 
vererek onlardan faiz almayı caiz görürler. Aynı şekilde büyük bir şirkete yahut bankaya para 
yatırarak faiz almakta da bir sakınca görmezler. Bu ayet-i kerime bu gibi faizin de haram olduğu-
nu açıklamaktadır. Yüce Allah (c.c.) gelecekte Müslümanların, faizi caiz bırakmak üzere bazı 
hilelere başvuracağını ve bankalardaki faizin caiz olduğunu savunacaklarını bildiği için bu ayet-i 
kerime vasıtasıyla her çeşit faizin yasak olduğunu belirtmiştir. 
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43. De ki: “Yeryüzünde dolaşın. 
Öncekilerin sonlarının nasıl oldu-
ğunu görün. Onların çoğu müşrikti-
ler.” 

 

44. Ertelenmesi için Allah Katından 
bir çare tayin edilmemiş olan gün 
gelmeden önce, dikkatini daima 
ayakta tutan ve kalacak olan dine 
çevir. O gün (müminlerle kâfirler) 
birbirlerinden ayrılacaklar.  

45. Kim kâfirlik ederse, kâfirliğinin 
vebali kendisine olacaktır. (Yerli 
yerinde) iyi işler yapanlar ise, an-
cak kendileri için hazırlık yaparlar.  

46. Bunun sonucu O, iman edip 
(yerli yerinde) iyi işler yapanları, 
Kendi lütfuyla mükâfatlandıracak-
tır. Şüphesiz O, kâfirleri hiç sev-
mez. 

 

47. Kendi rahmetini size tattırsın, 
gemiler O’nun emriyle seyretsin ve 
O’nun lütfunu arayıp şükredesiniz 
diye, müjde veren olarak rüzgârları 
göndermesi (de,) O’nun alâmetle-
rindendir. 

 

48. Şüphesiz Biz, senden önce (bir-
çok) peygamberleri kendi kavimle-
rine gönderdik. Onlar, onlara apa-
çık delillerle geldiler. Biz, suç işle-
yenlerden öç aldık. Müminlere 
yardım etmek (ise,) üstümüzde bir 
yükümlülüktür. 
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49. Rüzgârları gönderen Allah’tır. 
Böylece onlar bulutları taşır. O, o 
(bulutları) gökte dilediği gibi yayar. 
Onları parçalara ayırır. Böylece 
yağmurun onlardan yağdığını gö-
rürsün. Onu kullarından dilediğine 
ulaştırınca, onlar hemen sevinirler. 

 

50. Oysa onlar, o (yağmurun) ken-
dilerine indirilmesinden önce, 
(onun) gelmesi konusunda umutla-
rını yitirmişlerdi.1  

51. Allah’ın rahmetinin belirtilerine 
bir bak! Ölümünden sonra toprağı 
nasıl canlandırır. Şüphesiz ölüleri 
dirilten (de) ancak O’dur. O’nun 
her şeye gücü yeter. 

 

52. Eğer Biz rüzgârı estirirsek, on-
lar (da ekinleri) sararmış görürlerse, 
bundan sonra mutlaka nankörlük 
edecekler.   

53. Şüphesiz sen, ölülere (sözünü) 
duyuramazsın ve sırtlarını dönüp 
gittikten sonra, sağırlara (da) çağrı-
nı işittiremezsin.  

54. Sen körleri (de) sapıklıklarının 
ardından doğru yola iletemezsin. 
Sen, ancak ayetlerimize inanan ve 
Bize teslim olmuş kimselere söz 
dinletebilirsin. 

 

                                                           
1 . Buna göre “ ” ifadesi “gelmesinden 
önce” anlamına da gelmektedir. 
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B. 6  

55. Sizi zayıflıktan yaratan, zayıf-
lıktan sonra gücü veren, gücün 
ardından (ise) zayıflığı ve ihtiyarlı-
ğı vareden Allah’tır. O dilediğini 
yaratır. O, en iyi bilen ve (her şeye) 
gücü yetendir. 

 

56. Belirlenen saatin geleceği gün1, 
suçlular çok kısa bir süre dışında 
dünyada kalmadıklarına dair yemin 
edecekler.2 Onlar, aynen böyle 
saçma sözler uydururlar. 

 

57. Kendilerine ilim ve iman veri-
lenler diyecekler ki:  “Şüphesiz 
sizler, Allah’ın Kitabı’na göre (be-
lirlenmiş olan) tekrar kalkınma 
gününe kadar kaldınız.3 Tekrar 
kalkınma günü, işte budur. Ancak 
siz bilmezsiniz.” 

 

58. O gün zulmedenlerin özürleri 
hiç kâr etmeyecek. Kendilerinden 
hiçbir mazeret (de) kabul edilmeye-
cek.  

59. Biz mutlaka bu Kur’an’da, in-
sanlar için her türlü misali beyan 
ettik. Eğer sen kendilerine bir mu-
cize getirsen, kâfir olanlar kesinlik-
le, “Siz ancak yalancılarsınız,” di-
yecekler.  

                                                           
1 İslam dininin tekrar kuvvet kazanacağı ve üstün geleceği gün demektir. 
2 Yani, onların üstünlükleri kısa sürecektir. 
3 Bu kelimelerden anlaşıldığı gibi burada öldükten sonra tekrar dirilmekten değil, aksine insanla-
rın milli kalkınmasından yani, İslam dünyasının kalkınmasından bahsedilmiştir. 
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60. İşte böylece Allah, bilgisizlerin 
kalplerini mühürler. 

 

61. Onun için sabret. Şüphesiz Al-
lah’ın sözü doğrudur. Kesin bilgiye 
sahip olmayanlar seni (asla) hafife 
almasınlar.  
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Sûre: 31 

LOKMAN SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 21  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte otuz beş 
ayettir. 

Bu sûre de “ ” (Elif, Lâm, Mim) mukataât harfleriyle başlamıştır. Ay-
nı mukataât harfleri ile başlamış ilk sûre olan Bakara’da yer alan konular, bu 
sûrede yepyeni bir şekilde ifade edilmiştir. Burada, bu Kitap’ta bulunan ve Yü-
ce Allah (c.c.) tarafından indirilen hidayetten daha da geniş bir biçimde söz 
edilmektedir. Daha önce ifade edildiği gibi bu Kitap, takvanın ilk anlamına göre 
doğruya doğru diyebilme cesaretine sahip olanlar için hidayet olacaktı. Bu 
sûrede ise, bu Kitab’ın takva açısından çok daha ileri safhalarda, yani 
“Muhsinin” durumuna ulaşmışlara hidayet vereceği iddia edilmiştir. Bundan 
sonra, hidayetin sonsuz evrelerinde bile bu hidayet kaynağının hidayet vermeye 
devam edeceği belirtilmiştir. 

Bu sûrenin ayetlerinde, Yüce Allah’ın (c.c.) çok kudretli olduğu tekrar 
edilmiştir ve insanoğlunun onları göremediği ileri sürülmüştür. Buna örnek 
olarak da, eğer insanoğlu yer çekimini göremiyorsa, kendi gözleri ile Yüce Al-
lah’ı (c.c.) ve O’nun farklı farklı kuvvetlerini nasıl görebilir denmiştir. 

Hz. Lokman (a.s.) insanlar arasında şöhret bulmuş, hikmetli sözler söy-
leyen bir kimseydi. Bu sûrede Elif, Lâm, Mim harflerinden sonra “El-Kitap” ve 
“El-Hakîm” kelimeleri ilave edilmiştir. Bundan anlaşıldığı gibi, Hz. Lokman 
(a.s.) ile alakalı olarak hikmet dolu sözler yepyeni bir şekilde beyan edilecektir. 
Hz. Lokman (a.s.) oğluna nasihat ederek, en hikmetli sözü söylemiştir. Ona hiç 
kimseyi Allah’a (c.c.) ortak koşmamasını nasihat etmiştir. Sonra kendisine ana 
ve babasına da iyilikte bulunmasını söylemiştir. Ana ve baba, çocuğun dünyaya 
gelmesine sebep oldukları için, onların bu durumları Yüce Allah’ın (c.c.) “Rab” 
sıfatına benzerlik taşımaktadır. Bundan sonra, onun kalbinde en küçük bir şirk 
düşüncesi olacak olsa, yeryüzünde ve hatta dağlar ile kayalarda bulunabilecek 
küçücük hardal tanesinden bile haberi olan, “Habir” sıfatını taşıyan Allah’ın 
(c.c.), onun bu durumundan kesinlikle haberi olacağı beyan edilmiştir. “Habir” 
kelimesiyle, O’nun gelecekte olacakları ve hangi sonuçların elde edileceğini 
bildiğine işaret edilmiştir. 

Daha sonra Bakara sûresindeki emirlerin ilki olan, namazı ayakta tut-
mak ile ilgili temel bir emir verilmiştir. Bir müminin hayatı, namazına tam ola-
rak sahip çıkmasına bağlıdır. “Emir bil maruf ve nehiy anilmünker,” (insanlara 
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hayır yapmalarını tavsiye etmek ve kötülüklerden alıkoymak) görevini yerine 
getirmek de, ancak namazı ayakta tutmak sonucunda nasip olur. İnsana her hay-
rı yapabilme gücü, ancak Yüce Allah (c.c.) tarafından nasip edildiği halde, maa-
lesef o bunu unutup, kendinin diğerlerinden biraz üstün olduğu düşüncesiyle 
böbürlenmeye başlar. Bu yüzden insana alçakgönüllülük öğretilmiş ve yeryü-
zünde orta bir hızda ve kibar olarak yürümesi ve sesini de alçak tutması tavsiye 
edilmiştir. 

Daha sonra ise, insanoğlunun Yüce Rabbine (c.c.) şükretmesi gerektiği 
tavsiye edilmiştir. Bu da, bu sûrede önemli bir yer tutmaktadır. Hz. Lokman 
(a.s.) oğluna sık sık şükretmeyi nasihat etmektedir. Kısacası Hz. Lokman’a 
(a.s.) bahşedilen hikmetin temel noktası, Allah’a (c.c.) şükretmesidir ve bu yüz-
den nasihati de bu temel noktadan başlamaktadır. Yüce Allah’ın (c.c.) nimetle-
rinin bir sonu yoktur. O, yer ile göğü ve her ikisi kapsamında bulunan tüm gizli 
kuvvetleri, insanın ilerlemesi için onun hizmetine vermiştir. İçinde bulunduğu-
muz kâinatın ucunda bulunan “Galaksiler” insanın gizli kuvvetlerini az da olsa, 
mutlaka etkilemektedir. Buna rağmen, insanlar arasında kâinat konusunda hiçbir 
bilgiye sahip olmayan bazıları, tüm bilgisizliklerine rağmen Allah’a (c.c.) dil 
uzatırlar. Onların elinde, Allah’a (c.c.) ortak koşmak konusunda talimatlar bu-
lunan, ne bir hidayet ne de aydın bir Kitap vardır. 

Burada “Kitab-ı Münir” (apaydın kitap) tabiri dikkate değerdir. Putpe-
restler yozlaşmış talimatlarını ispat etmek adına bazı kitapları ileri sürerler. 
Mesela Vedalar, bir referans olarak gösterilir. Ancak Vedalar, asla apaçık bir 
delil ileri süremez, aksine insanoğlunu daha da karanlıklara iter. 

Kâinatta bulunan Yüce Allah’ın (c.c.) hikmeti ve kudretinin sırlarını 
hiçbir hesap asla sayamaz. Ağaçlar kalem olsa, denizler de mürekkep, bu yolda 
tüm kalemler tükenir, tüm denizler de kurur. Buna rağmen Yüce Allah’ın (c.c.) 
kudretinin sırları yine de açıklanmış olmaz. 

Yirmi dokuzuncu ayette, insanın yaradılış sırları muazzam bir şekilde 
açığa vurulmaktadır. İnsanın dikkati ana rahmindeki cenine çekilmiştir. Eğer 
insan bir ceninin yaratılışın hangi safhalarından geçtiğini inceleyecek olursa, 
insanoğlunun yaratılmasındaki sırlar dolu hikmetleri de böylece anlayabilir 
denmiştir. İlim adamlarının bildirdiklerine göre, hamileliğin başlangıcından 
ceninin olgunlaşmasına kadarki gelişim, insanoğlu için hayatın başlangıcı ile 
tüm evrim safhalarını geçmesi ve tekâmül safhasına ulaşmasına kadar ki gelişim 
gibidir. Bu çok geniş ve derin bir konudur. Ancak önemli olan tüm bilim adam-
larının bu hususta fikir birliğinde olmalarıdır. Yüce Allah (c.c.) şöyle buyur-
muştur: Bu sizin ilk yaratılmanızdır. Sizler hiç değeri olmayan bir hücreden 
ilerleyerek beşeri yeteneklerinizin sonuna ulaştığınız gibi, yeni yaradılışınızda 
da Kıyamet’e kadar çok ilerlemiş olacaksınız. Yani, tamamlanmış son durumu-
na karşılık bir insan, hayatın başlangıcı olan o değersiz hücre gibi olacak. 
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Bu sûre bir duyuru ile sona ermektedir. Bir insanın ölüler arasında ke-
male ulaşmış bir durumdayken, ne zaman kaldırılacağını ancak Allah (c.c.) bilir, 
denmiştir. İnsanın tamamlanmış şekli ne zaman ve nasıl olacaktır. Onu da ancak 
O bilir, diye buyrulmuştur. Bununla ilgili olarak, bilgileri yalnız Allah’ın (c.c.) 
elinde olan ve bilgi konusunda insanın O’na ortak olamayacakları diğer başka 
konular da, burada belirtilmiştir. İnsanoğlunun bilmediği ve ancak Allah’ın 
(c.c.) bilgilerine sahip olduğu bazı konulardan bir tanesi, gökten suyun ne za-
man ve nasıl ineceğidir. Bir diğeri ise anaların rahminde ne olduğudur. Başka 
bir konu, insanın ertesi gün neyi kazanacağıdır. Diğer bir tanesi ise, ölümün 
insana nerede geleceğidir. 

Burada bir şüpheyi ortadan kaldırmak gereklidir. Bugünün ilerlemiş 
teknolojileri ile ana karnındaki çocuk hakkında bilgi edinmenin mümkün oldu-
ğu öne sürülmektedir. Hatta bebeğin sağlıklı ya da hasta, erkek veya kız olduğu 
da öğrenilebilir, denmektedir. Ancak bu doğru değildir. Ana karnındaki bebeğin 
sakat olup olmadığı kesin olarak söylenemez. Yalnızca üstün bir imkândan bah-
setmek mümkündür. Birçok kez bebeğin kız ya da erkek olduğu söylendiği hal-
de, önceden verilen bu haberin yanlış çıktığı görülmüştür. Bazen doğum uzman-
larının, ana karnındaki bir bebek hakkında sakat doğacağı konusundaki iddiala-
rına rağmen, onun çok sağlıklı doğduğu da müşahede edilmiştir. Aynı şekilde, 
bazen kesin olarak doğacak çocuğun kız olacağı söylenir. Ancak doğan bebek 
kız değil erkek olur. Bunun tersi de müşahede edilir. Bu örnekleri her gün gör-
mek mümkündür. 
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Lokman Suresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Ben, (her şeyi) en iyi bilen Al-
lah’ım!1  

3. Bunlar hikmetli olan, (en mü-
kemmel) Kitab’ın ayetleridir.  

4. İyi amellerde bulunanlar için 
hidayet ve rahmettir.  

5. Onlar, namazı ayakta tutarlar, 
zekât verirler ve ahiret (hayatına) 
kesin olarak inanırlar. 

 

6. İşte onlar, Rablerinden gelen 
hidayetin tam üzerindedirler. Mu-
ratlarına erenler (de,) ancak onlar-
dır.  

7. İnsanlar arasında, hiç bilgileri 
olmadan (diğerlerini) Allah’ın yo-
lundan saptırmak ve onunla alay 
etmek için (paralarını boşa harcaya-
rak) beyhude laflar satın alanlar 
(da) vardır. Rezil edici azap, ancak 
onlar içindir. 

 

8. Ona ayetlerimiz okunduğunda 
böbürlenerek sırtını döner. Sanki 
hiç duymamış gibi, her iki kulağın-
da ağırlık varmış gibi (davranır.) 
İşte ona, acı bir azabın müjdesini 
ver. 

 

                                                           
1Ayrıntılı bilgi için bkz. dipnot 2:2. 
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9. Şüphesiz iman edip, (yerli yerin-
de) iyi işler yapanlar için bol nimet-
li Cennetler vardır. 

 

10. Orada ebediyen kalacaklar. Bu, 
Allah’ın kesin sözüdür. O, üstün-
dür, hikmet sahibidir. 

 

11. O, gökleri görebileceğiniz di-
rekler olmaksızın yarattı. Size  (her 
türlü) yiyecek sağlasın diye, yeryü-
züne dağlar yerleştirdi.1 Orada her 
türlü hayvanı yaydı. Biz bulutlardan 
su indirdik ve orada her çeşit güzel 
çiftler yarattık. 

 

12. İşte bu, Allah’ın yaratışıdır. 
Öyleyse, O’ndan başka (Kendisine 
ortak koştuklarınızın) neler yarat-
tıklarını bana gösterin (bakalım.) 
Aksine zalimler apaçık sapıklık 
içindedirler. 

 
B. 2  

13. Şüphesiz Biz, Lokman’a hikmet 
verdik (ve ona,) “Allah’a şükret,” 
(dedik.) Kim şükrederse, kendi 
(yararına) şükretmiş olur. Kim nan-
körlük ederse (bilsin ki,) Allah 
mutlaka Ganidir ve her türlü hamda 
sahip olandır.  

14. Hani Lokman, oğluna nasihat 
ederken demişti ki: “Oğlum, Al-
lah’a ortak koşma. Şüphesiz Al-
lah’a ortak koşmak büyük bir hak-
sızlıktır.” 

 

                                                           
1Ayrıntılı bilgi için bkz. dipnot 16:16. 
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15. Biz insana, ana-babası hakkında 
sıkı sıkıya nasihat ettik. Annesi 
onu, zayıflıktan zayıflığa (düşerek, 
karnında) taşıdı. Onun sütten ke-
silmesi iki yıl sürdü. (Biz ona nasi-
hat ederek dedik ki:) Bana ve ana-
babana şükret. Dönüşünüz ancak 
Banadır. 

 

16. Hakkında hiçbir bilgin olmayan 
birini Bana ortak koşman için se-
ninle tartışırlarsa, onlara itaat etme. 
(Ancak) dünya (işlerinde) onlarla 
iyi ilişkiler içinde ol. Bana yönele-
nin arkasından yürü. Sonra dönüşü-
nüz, ancak Bana olacaktır. Ben (de) 
bütün yaptıklarınızı size bildirece-
ğim. 

 

17. (Lokman dedi ki:) “Ey oğlum! 
Eğer bir hardal tanesine denk bir 
şey olsa, bu (da) bir kayanın altın-
da, göklerde ya (da) yeraltında bu-
lunsa, Allah onu mutlaka (çıkartıp) 
getirecektir. Şüphesiz Allah, en 
gizli sırrı bilendir, her şeyden ha-
berdardır.” 

 

18. “Ey sevgili oğlum! Namazı 
ayakta tut. (İnsanlara) güzel işleri 
emret ve hoş olmayan işlerden alı-
koy. Karşılaştığın (sıkıntıya da) 
sabır göster. Şüphesiz bu, büyük 
azim isteyen işlerdendir.” 

 

19. “İnsanlara karşı (öfkeden) ya-
naklarını şişirme, yeryüzünde (de) 
büyüklük taslayarak yürüme. Şüp-
hesiz Allah,  kibirlenip böbürlenen-
lerin hiçbirini sevmez.” 

  



Cüz: 21 
 

LOKMAN SÛRESİ Sûre: 31 

740 
 

20. “Yürüyüşünde orta hızı benim-
se. Sesini (de) alçak tut. (Çünkü) 
seslerin en çirkini, kesinlikle eşek 
sesidir.” 

 
B. 3  

21. Allah’ın göklerde ve yerde ne 
varsa, hepsini hizmetinize verdiğini 
görmediniz mi? O, ister açık, isterse 
gizli olsun, nimetlerini üzerinize 
tamamlamıştır. İnsanlardan bazıları 
hiç bilgileri, hidayetleri ve kendile-
rinde aydınlatıcı bir Kitap olmadan 
Allah hakkında tartışırlar. 

 

22. Onlara, Allah’ın indirdiğine tabi 
olun denildiğinde, “Hayır biz, atala-
rımızı üzerinde bulduğumuza tabi 
oluruz,” derler. Peki, şeytan onları 
Cehennem azabına çağırıyor olsa 
da mı?  

23. Kim dikkatini Allah’a çevirirse 
ve özenle iyi amellerde bulunan 
olursa, şüphesiz o, sağlam bir kulpa 
tutunmuş olur. Bütün işlerin sonu, 
ancak Allah’a (döner.) 

 

24. Kim inkâr ederse, onun inkârı 
seni üzmesin. Onların dönüşleri 
ancak Bizedir. Biz onlara yapmış 
olduklarını bildireceğiz. Şüphesiz 
Allah, kalplerdekileri çok iyi bilir. 
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25. Biz onlara az bir fayda sağlaya-
cağız. Sonra onları çetin bir azaba 
zorla götüreceğiz. 

 

26. Eğer sen onlara, “Gökleri ve 
yeri kim yarattı?” diye sorarsan, 
onlar mutlaka “Allah!” diyecekler. 
De ki: “(Evet doğrudur.) Her türlü 
hamd Allah’a mahsustur. Ancak 
onların çoğu (bunu) bilmezler.”  

27. Göklerde ve yerde ne varsa, 
hepsi Allah’ındır. Şüphesiz, yalnız 
Allah Ganidir ve her türlü hamda 
sahip olandır.  

28. Yeryüzünde bulunan bütün 
ağaçlar kalem ve deniz (de mürek-
kep olsa,) buna yedi deniz daha 
eklense, yine (de) Allah’ın kelime-
leri (yazmakla) bitmez. Şüphesiz 
Allah, her şeyden üstündür, çok 
hikmet sahibidir. 

 

29. Hepinizin yaratılması ve tekrar 
(diriltilip) kaldırılması, yalnız tek 
bir kişinin (yaratılması ve tekrar 
kaldırılması) gibidir. Şüphesiz Al-
lah, çok işiten ve çok görendir. 

 

30. Allah’ın geceyi gündüze kattı-
ğını, gündüzü (de) geceye kattığını 
görmedin mi? Güneş ile ayı (da) 
hizmetinize vermiştir. Bunlardan 
her biri (kendi yolunda) belli bir 
süreye kadar ilerler. Allah bütün 
yaptıklarınızı çok iyi bilir. 
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31. Bu, (ancak) Allah’ın hak olma-
sından ve onların Allah’tan başka 
tüm çağırdıklarının sahte (ve geçi-
ci) olmasından (dolayıdır). Allah, 
çok yüce şanlı ve (emsalsiz şekilde) 
çok büyüktür. 

 
 

B. 4  

32. Size alâmetlerini göstersin diye, 
denizde gemilerin Allah’ın nimetiy-
le seyrettiğini görmedin mi? Şüphe-
siz bunda çok sabreden ve çok şük-
reden her kimse için birçok deliller 
vardır. 

 

33. Onları, bir dalga gölgeler gibi 
kapladığında, dinlerini yalnız Al-
lah’a has kılarak, O’nu çağırırlar. 
O, kendilerini kurtarıp karaya çı-
kardığında, aralarından bazıları orta 
yolu benimseyenler olur. Ayetleri-
mizi, hilekâr ve nankörlerin herbiri 
dışında, kimse inkâr etmez.1 

 

34. Ey insanlar, Rabbinizin takva-
sını benimseyin! Bir babanın oğlu-
na fayda sağlamayacağı, oğlun (da) 
babasına bir yararı olmayacağı gün-
den korkun. Allah’ın vermiş olduğu 
söz mutlaka yerine gelir. Dünya 
hayatı sizi asla kandırmasın. Dü-
zenbaz (şeytan da,) Allah hakkında 
sizi aldatmasın. 

 
                                                           
1 Bu ayet-i kerimede insan psikolojisinin çok önemli bir yönü beyan edilmiştir. İster ateist olsun, 
isterse müşrikler olsun, bir deniz fırtınasına yakalanınca, hep Yüce Allah’ı (c.c.) çağırırlar. Ancak 
Yüce Allah (c.c.) onları kurtarınca yine eski durumlarına geri dönerler. Ancak kurtulduktan sonra 
da Yüce Allah’ı unutmazlar. 
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35. Şüphesiz Kıyamet’in bilgisi, 
yalnız Allah Katındadır. Yağmuru, 
O yağdırır. Rahimlerde bulunanı 
(da,) O bilir. Hiçbir canın yarın ne 
kazanacağından haberi olmaz. Hiç-
bir can hangi toprakta öleceğini 
(de) bilmez. Hiç şüphesiz Allah, 
daimi bilgiye sahiptir, her şeyden 
haberdardır. 
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Sûre: 32 

SECDE SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 21  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte otuz bir ayet-
tir. 

Bu sûrede “ ” (Elif, Lâm, Mim) mukattaât harfleri tekrarlanmıştır. Bu 
harfler, geçen sûrenin son ayetleriyle bu sûrenin alakasına işaret etmektedir. Geçen 
sûrenin sonunda birçok konunun, Yüce Allah (c.c.) dışında kimse tarafından bilin-
mediği iddia edilmişti. Şimdi bu sûrenin başındaki harflerle aynı iddia tekrarlanmış-
tır. 

Daha sonra bir kez daha, Yüce Allah’ın (c.c.) dışında kimsenin bilmediği 
yer ile göğe ait bazı sırlar bulunduğu iddia edilmiştir. Bu sûrede kâinatın ömrünün 
sırrını açıklayan bir ayet-i kerime de mevcuttur. Yüce Allah (c.c.) Kendisinin bir 
gününün insanların bin yılına eşit olduğunu buyurmuştur. Eğer insanların bir yılın-
daki günler, bin yıl ile çarpılırsa elde edilecek sonuca bu ayet-i kerimede işaret 
edilmiştir. Meâric sûresinde ise Yüce Allah (c.c.), Kendi gününün elli bin yıla eşit 
olduğunu söylemektedir. Bu günü ise bin yıla eşit gün sayısı ile çarpacak olursak, 
elde edeceğimiz sonuç yaklaşık yirmi milyar yıldır. Bilim adamlarının tahminlerine 
göre, bu kâinatın yaşı on sekiz ile yirmi milyar senedir. Onun için Yüce Allah (c.c.) 
bir kez daha, gayb ilminin ancak her varlığı en iyi biçimde yaratan Allah’ın (c.c.) 
elinde olduğunu ileri sürmüştür. Hayret verici olan da bütün yaratılışın genel olarak 
toprak kaynaklı olmasıdır. Daha sonra, bir ceninin ana rahminde geçirdiği yaratılış 
merhalelerinden bahsedilmiştir. 

Tekrar dirilmek konusunda insanların şüphesinden bahsedilerek, burada 
yepyeni bir durum ifade edilmiştir. Yani, her insana ölüm verecek olan melek ayrı 
ayrıdır ve o insanın hastalıklarını ve gizliden gizli iç bozukluklarını bilerek ruhunun 
ne zaman kabzedilmesi gerektiği konusunda tam olarak doğru bir neticeye varma 
becerisine sahiptir. Burada bir kez daha, geçen sûrenin son ayetlerde beyan edilen 
konu yepyeni bir şekilde tekrar edilmiştir. 

Bu sûrenin son ayetlerinde Hz. Musa’nın (a.s.) zikri dışında, “ ” (Elif, 
Lâm, Mim) konusuna tekrar yer verilmiştir ve onun bir görüşmesinden bahsedilmiş-
tir. Kendisine bu görüşme hakkında şüpheye düşmemesi gerektiği belirtilmiştir. 
Bazı müfessirlere göre, burada Hz. Musa’nın (a.s.) Allah (c.c.) ile görüşmesinden 
değil, aksine Hz. Resûlüllah (s.a.v.) ile karşılaşmasından bahsedilmiştir. Eğer bu 
tefsir doğru kabul edilirse, bu karşılaşma Kıyamet gününde bütün peygamberler ile 
olacak karşılaşmadan farklıdır. Aslında o, özel olarak Miraç’ta Hz. Resûlüllah’a 
(s.a.v.) namaz hakkındaki fikrini beyan etmiştir. Bunun detayları ise, miraç ile ilgili 
hadiste yer almaktadır. 

Bu sûrenin son ayetinde Hz. Resûlüllah’ın (a.s.) düşmanlarından ve kendi-
sine eziyet verenlerden yüz çevirmesi gerektiği hakkında ona bilgi verilmiştir.  
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Secde Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Ben, her şeyi en iyi bilen Al-
lah’ım!1  

3. Bu (tam ve mükemmel) Kitab’ın, 
bütün âlemlerin Rabbi tarafından 
indirilmiş olduğunda (hiç) şüphe 
yoktur.  

4. Onlar, “Bunu (Hz. Muhammed) 
kendi uydurdu,” diyorlar, öyle mi? 
Hayır, (sandıkları gibi) değil. As-
lında o, senden önce kendilerine hiç 
uyarıcı gelmemiş bir kavmi uyara-
sın ve onlar (da) hidayeti bulsunlar 
diye, Rabbin tarafından (indirilmiş 
olan) haktır.2 

 

5. Gökleri ve yeri ve her ikisi ara-
sındakileri altı devirde yaratan Al-
lah’tır. Ardından O, arşta karar 
kıldı.3 O’ndan başka sizin için ne 
bir dost, ne (de) bir şefaatçi yoktur. 
Öyleyse hiç öğüt almaz mısınız? 

 

                                                           
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. dipnot 2:2. 
2 Bu sûre, “elif, lâm, mim” harfleriyle başlayan sûrelerin sonuncusudur. Yirmi dokuzuncu 
sûreden otuz ikinci sûreye kadar bütün sûrelerin ana fikri, ahlak ve maneviyat bakımından 
pisliğe saplanmış olan insanların Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) bereketiyle ahlâk ve maneviyatın 
zirvelerine ulaşmalarıdır. Ahlâken ölmüş olan insanların tekrar dirilmeleri, öldükten sonraki 
diriliş ve öbür cihandaki yaşayış hakkında bir delil olarak ileri sürülmüştür. Ayrıca bu 
sûrelerde bu konu, kâinatın yaratılışı ile ilgili olarak beyan edilmiştir. 
3 Ayrıntılı bilgi için bkz. dipnot 7:55. 
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6. O, kararını (belli bir) plana göre 
gökten yere indirecek, sonra (da) o 
sizin saymanıza göre bin yıl eden 
bir devirde, O’na yükselecektir.1 

 

7. İşte bu, görünmeyeni (de,) görü-
neni (de) bilen, her şeyden üstün 
olan ve çok rahmet eden (Allah’tır.) 

 

8. O, yarattığı her şeyi mükemmel 
kılmıştır. İnsanın yaratılışını (ise) 
yaş topraktan başlattı. 

 

9. Sonra (da) onun neslini, kıymet-
siz bir suyun özünden yarattı.  

10. Sonra onu (en olgun kuvvetler-
le) tamamladı ve ona Kendi ruhun-
dan üfledi.2 Sizin için kulaklar, 
gözler ve yürekler var etti. Ancak 
siz hiç şükretmezsiniz. 

 

11. Derler ki: “Biz toprak içinde 
kaybolduktan sonra, yeni bir yaratık 
mı (olacağız?)” Aslında bunlar, 
Rableri ile karşılaşmayı inkâr eder-
ler. 

 

                                                           
1 Bahailer, bu haberden İslâm dininin bin yıl içinde ortadan kalkacağı anlamını çıkarmaya çalışır-
lar. Oysa bu ayette İslâm dininin ortadan kalkmasından değil, Allah’a (c.c.) yükselmesinden, yani 
Allah’ın (c.c.) rahmetiyle Müslümanlar’ın tekrar eski yüceliklerine kavuşacaklarından bahsedil-
miştir. Yüce Allah (c.c.) İslâm dinini, hâşâ ortadan kaldırmak isteseydi, bir ayet indirerek bunu 
yapabilirdi. Aslında bu ayet-i kerimede Müslümanlar’ın bin yıllık bir dönemde safha safha zaafa 
uğrayacakları beyan edilmiştir. Sonra, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) önceden verdiği haberlere uygun 
olarak Müslümanlar’ı tekrar kuvvetlendirecek birisi, yani Vadedilen Mesih ve Mehdi (a.s.) gele-
cektir. Bu da gerçekleşmiştir. Nitekim bu sûrenin onuncu ayetinde Yüce Allah’ın (c.c.) bazı kim-
selere İlâhi kelâm indireceği de beyan edilmiştir.   
2 Yani, bedenin tamamlanmasından sonra, ona bir ruh bahşetti. Aynı şekilde manen onun olgun-
laşmasından sonra, Kendi kelâmını ilham olarak onun üzerine indirdi. 
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12. De ki: “Sizin için görevli kılı-
nan ölüm meleği, size vefat vere-
cektir. Sonra hepiniz Rabbinize 
döndürüleceksiniz.”  

B. 2  

13. Suçluların Rablerinin önünde 
boyunlarını büküp duracakları (du-
rumu) bir görsen. (Onlar diyecekler 
ki:) “Rabbimiz, gördük ve duyduk. 
Salih amellerde bulunmamız için 
bizi geri gönder. Şüphesiz (sözle-
rinden) kesinlikle ikna olduk.”  

 

14. Eğer Biz isteseydik, herkese 
(durumuna göre) hidayet verirdik. 
Ancak, “Ben, Cehennem’i bütün 
cinler1 ve insanlarla mutlaka doldu-
racağım,” (diye verdiğim) söz Ben-
den çıkmıştır.  

 

15. Bugüne kavuşmayı unuttuğunuz 
için (azabı) tadın. Şüphesiz Biz (de) 
sizi unuttuk. (Artık) yaptıklarınız-
dan dolayı, kalıcı azabı tadın. 

 

16. Ayetlerimize, ancak kendilerine 
bunlarla nasihat edildiğinde, secde 
ederek (yere) düşenler ve Rableri-
nin hamdı ile O’nu tespih edenler 
inanırlar. Onlar kibirlenmezler. 

Secde Ayeti 
2  

                                                           
1 Cin kelimesinin anlamı için bkz. dipnot 6:101 
2 Secde ayeti ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. dipnot 7:207. 
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17. Onların yanları yataklarından 
ayrılıp (uzaklaşır.) Rablerini korku 
ve ümit ile çağırırlar. Kendilerine 
verdiklerimizden (de Allah yolun-
da) harcarlar. 

 

18. (Bu müminler) için, yaptıkları-
nın karşılığı olarak göz aydınlığı 
(getirecek nimetlerde,) neler saklı 
olduğunu kimse bilmez.  

19. Mümin olan, itaat dışına çıkan 
gibi olabilir mi? (Bunlar asla) aynı 
değildirler. 

 

20. İman edip, (yerli yerinde) iyi 
işler yapanlara, (oturmaya değer) 
ebedi Cennetler verilecektir. (Bu,) 
yaptıklarına karşılık (kendilerine 
sunulan) bir ağırlama olacaktır. 

 

21. Ancak itaat dışına çıkanların 
(da) barınağı Cehennem’dir. Ora-
dan her çıkmak istediklerinde, ona 
geri döndürülecekler ve kendileri-
ne, “Hep yalanladığınız Cehennem 
azabını tadın,” denilecek. 

 

22. Ancak (tevbe edip yaptıkların-
dan vazgeçsinler ve hidayete) geri 
dönsünler diye, büyük azap gelme-
den önce Biz onlara, (bu dünyada 
da) daha küçük azabı tattıracağız. 
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23. Kendisine Rabbinin ayetleri 
hatırlatıldığı halde, onlardan yüz 
çeviren kimseden daha zalim kim 
olabilir? Biz, şüphesiz suçlulardan 
öç alıcıyız. 

 

B. 3  

24. Şüphesiz Biz, Musa'ya kitap 
verdik. (Ey Resûlum!) Sen O’nunla 
karşılaşman (hakkında,) hiç şüphe 
duyma.1 Biz onu İsrâiloğulları’na 
hidayet (vesilesi) kıldık. 

 

25. Onlar sabır (gösterdiklerinde,) 
aralarından emrimizle (insanlara) 
hidayet veren imamlar çıkardık. 
Onlar, ayetlerimize kesin olarak 
inanırlardı. 

 

26. Şüphesiz Kıyamet günü, arala-
rında ihtilafa düştükleri her (mese-
le) hakkında, ancak Rabbin hüküm 
verecektir.  

27. Kendilerinden önce geçmiş 
birçok kavimleri yok etmemiz, 
onlara hidayet vermedi mi? Bunlar,  
(artık) onların evlerinde gezip dola-
şırlar. Şüphesiz bunda birçok delil-
ler vardır. Bunlar (hiç) dinlemezler 
mi? 

 

                                                           
1 Yani; (Ey Resûlum,) Allah (c.c.) ile karşılaşacağından hiç şüphen olmasın. Burada büyük 
bir olasılıkla, Resûlüllah’ın (s.a.v.) Miraç’ta Allah (c.c.) ile karşılaşacağından bahsedilmiş-
tir.Hz. Musa (a.s.) nasıl Yüce Allah (c.c.) ile karşılaştıysa, Hz. Resûlüllah (s.a.v.) ondan da 
ziyade, Miraç’ta Yüce Allah (c.c) ile mülaki olmuştur. Ancak bazı müfessirlere göre bu 
ayette, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) Hz. Musa (a.s.) ile karşılaşacağından bahsedilmektedir. 
Nitekim Hz. Resûlüllah (s.a.v.), Miraç’ta birçok defa Hz. Musa (a.s.) ile karşılaşmıştır. 
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28. Çorak bir toprağa suyu yürüttü-
ğümüzü, sonra o (su) ile hayvanla-
rının ve kendilerinin yedikleri ekin-
leri çıkardığımızı görmediler mi? 
Onlar hiç görmezler mi? 

 

29. Derler ki: “Eğer doğru iseniz, 
bu zafer ne zaman gelecek?” 

 

30. De ki: “Zafer gününde, kâfirlik 
edenlerin imanları kendilerine (hiç) 
fayda vermeyecek. Onlara mühlet 
(de) verilmeyecek.”  

31. Artık onlardan yüz çevir ve 
bekle. Şüphesiz onlar (da) bekle-
yenlerdir. 
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Sûre: 33 

AHZÂB SÛRESİ 
(Hicretten sonra indirilmiştir.) 

Cüz: 21  

Bu sûre Medine devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yetmiş 
dört ayettir. 

Bu sûrenin başında, geçen sûrenin son ayetinin konusu beyan edilmiştir. 
Yani; Kâfirlerle münâfıklar seni yolundan saptırmaya çalışacaklar. Sen onlardan 
yüz çevir ve onlara boyun eğme. Ancak sana vahyolunana tabi ol, diye buyrul-
muştur. 

Beşinci ayette ebedi bir usul ileri sürülerek, bir insanın aynı anda iki ki-
şiyi eşit olarak sevemeyeceği belirtilmiştir. Bundan, Muhammed-i Mustafa’nın 
(s.a.v.) kalbi üzerinde Yüce Allah’ın (c.c.) sevgisinin daima en üstün olduğuna 
işaret edilmiştir. Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) bu dünya için sevgisi de, ancak Yüce 
Allah’ın (c.c.) sevgisinin bir sonucudur. Bir hadis bu konuyu daha iyi açıkla-
maktadır. Eğer Yüce Allah’ın (c.c.) sevgisinden dolayı hanımının ağzına bir 
lokma bile koyarsan, bu da bir ibadet sayılacaktır, denilmiştir. 

Daha sonra Araplar’ın bir geleneğinden bahsedilerek, onların kendi ha-
nımlarına, kızdıklarında anne dedikleri açıklanmıştır. Bu geleneğin saçmalığı 
anlatılmıştır ve ana-oğul ilişkisinin Yüce Allah’ın (c.c.) yasalarına dayandığı 
belirtilmiştir. Siz ağızlarınızla bunları asla değiştiremezsiniz, denilmiştir. Birine 
oğlum deyince, o oğul olmaz. Birisinin oğlu olmak, ancak kan bağıyla müm-
kündür. Ancak bir kişiye oğlum demek, yalnız kendisine olan sevgiyi ifade 
etmek içindir. Bunun bundan öte bir anlamı da yoktur. 

Aynı konu tekrar edilerek, insanların kalbinde en çok sevgiye hakkı 
olanın, müminlerin en fazla sevdikleri Hz. Resûlüllah (s.a.v.) olması gerektiği, 
söylenmiştir. Bu arada diğer akrabalar ise, kişiye ne denli yakın olduklarına 
bağlı olarak birbirlerine göre üstün olabilirler. 

Bu sûrede Hatem-ün Nebiyyin ayeti de yer almaktadır. İrfandan yoksun 
bazı ulemâya göre bunun anlamı, “Son peygamberdir.” Kendisinden sonra hiç-
bir şekilde bir peygamber olmayacak anlamındadır. Bu yanlış düşünce redde-
dilmiş ve her peygamberden kesin söz alındığı beyan edilmiştir. Yani, kendisin-
den sonra kendisini destekleyen bir peygamber geldiği takdirde, onu kabul et-
mek ve ona yardım etmek, onun ümmetinin vazifesi olacaktır, denmiştir. Bu 
sûrede “ ” denmiş ve Hz. Resûlüllah’tan (s.a.v.) da aynı sözün alındığı 
beyan edilmiştir. Demek ki, Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) tabi olan, peygamberlik 
mükâfatına da onun feyzi ile ulaştığını iddia eden, hiçbir değişiklik yapmadan 
onun talimatını anlatan ve Hz. Resûlüllah (s.a.v.) lehinde cihat eden bir pey-
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gamber geldiğinde, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) ümmetine ona muhalefet etmek 
haram olup, aksine kendisine inanıp yardımcı olunması gerekmektedir. 

Daha sonra bu sûrede, “Ahzâb” kelimesinin temel anlamlarına göre 
Hendek savaşından bahsedilmiştir. Bilindiği gibi bu savaşta Arabistan’ın tüm 
hizipleri Medine’ye saldırdılar ve onlardan korunmanın görünürde bir yolu ise 
bulunmuyordu. Bu savaşta Yüce Allah (c.c.), Hz. Resûlüllah (s.a.v.) lehinde bir 
mucize gösterdi ve şiddetli bir kasırga vasıtasıyla kendisine yardımcı oldu. Bu 
kasırga kâfirleri kör etti ve böylece onlar kaçıp gittiler. Kendi bineklerinden 
çoğunu da çözme fırsatını bulamadılar. Bu şekilde birçok binek ile diğer mal-
zemelerini bırakmak zorunda kaldılar. Müslümanlar’ın başbaşa kaldıkları kor-
kunç yiyecek sıkıntısı da böylece çözümlenmiş oldu. 

Bu hadiseden önce var olan Yasreb (Medine) ahalisinin durumundan da 
burada bahsedilmiştir. Onlar, çok korkunç bir musibet ve sıkıntı ile karşı karşıya 
gelmiş ve şiddetli bir korkuya kapılmışlardı. Münafıklar, Medine’deki Müslü-
manlar’a artık kendileri için bir kurtuluş yolu bulunmadığını söylüyorlardı. İşte 
o zaman Müslümanlar münafıklara, bizim imanımız daha da kuvvetlenmiştir, 
diye karşılık verdiler. Ayrıca bize bu korkunç saldırının mutlaka gerçekleşeceği 
önceden haber verilmişti, demişlerdir. Aslında onlar, Kâmer sûresinin: (54:46) “

” ayet-i kerimesine işaret ediyorlardı. (Burada saldır-
ganların yenilgiye uğrayıp dönüp kaçacaklarından haber veriliyordu.) 

Kısacası müminler bu savaşta, verdikleri sözü tuttuklarını ispat ettiler. 
Bazı kimseler o savaşa katılmayıp, keşke biz de Ahzâb savaşına katılan ashaplar 
gibi olup fedakârlıklar yapabilseydik, diyorlardı. 

Yüce Allah (c.c.) bu sûrenin otuz sekizinci ayetinde Hz. Resûlüllah’a 
(s.a.v.) evlatlığı olan Hz. Zeyd’in (r.a.) boşadığı hanımıyla evlenmesini emret-
miştir. Aslında bu emir Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) pek ağır geliyordu. Buna mü-
nafıkların itiraz edeceklerini de biliyordu. Bu yüzden de bu evlilikten çekini-
yordu. Ancak Yüce Allah’ın (c.c.) buyruğunu da mutlaka yerine getirmesi gere-
kiyordu ve sonunda da bunu gerçekleştirdi. 

Kırk birinci ayet ise bu sûrenin miracı hükmündedir ve bu ayetin Hz. 
Zeyd’in (r.a.) olayı ile de yakın bir alakası vardır. Bu ayette Hz. Resûlüllah’ın 
(s.a.v.) gerçekten Hz. Zeyd’in (r.a.) babası olmadığı, hatta (yetişkin) erkekler-
den hiçbirisinin babası da olmadığı, aksine “Hatem-ün Nebiyyin” olduğu belir-
tilmiştir. Yani, kendisi manevi olarak tüm peygamberlerin babasıdır. Ayetlerin 
akışından ancak böyle bir mefhum çıkmaktadır. “Hatem-ün Nebiyyin” kavra-
mının bundan da başka birçok anlamı vardır. Mesela “Hatem” kelimesinin bir 
anlamı “Tasdik edicidir.” Bütün dinler arasında yalnız Hz. Muhammed-i Musta-
fa (s.a.v.) ve kendisi vasıtasıyla indirilen İslâm dini, bütün geçmiş dinleri ve her 
zamanın peygamberlerini tasdik etmiştir. Dünyanın hiçbir dine ait Kitap bu 
derece yüce bir ayet ileri sürmemiştir. 
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Bundan sonraki ayetlerde Hz. Zekeriya’nın (a.s.) bir duası hatırlatılmak-
tadır. Bilindiği gibi Yüce Allah (c.c.) kendisine bir oğul vereceğini müjdeledik-
ten sonra, sabah ve akşam Yüce Allah’ı (c.c.) tespih etmesini vahiy yoluyla 
kendisine emretmişti. 

Bu sûrede Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) “Şahit” (gözeten,) “Mübeşşir” 
(müjde veren) ve “Nazir” (uyaran) olmasından da bahsedilmiştir. Hz. 
Resûlüllah (s.a.v.) kendisinden önce gelen yüce peygamber Hz. Musa’nın (a.s.) 
da, kendisinden sonra gelen manevi kölesi ve aşığı Hz. Vadedilen Mesih’in 
(a.s.) de doğruluğunun tasdik edicisi idi. Kendisinin yüce şanının, bütün cihanı 
aydınlatan bir güneşe benzediği belirtilmiştir. Ay da nurunu güneşten alır. O 
bakımdan gecenin karanlığı her tarafa yayılmışken, manevi bir ayın Hz. 
Resûlüllah’ın (s.a.v.) nurunu insanlara ulaştırması mukadderdi. Demek ki bura-
da gelecekteki karanlık bir devirde, manevi bir dolunayın geleceği ve Hz. 
Resûlüllah’ın (s.a.v.) nurunu her tarafa yayacağı önceden haber verilmişti. 

Ondan sonra müminlere takvanın adabı öğretilmiştir. Hz. Resûlüllah’ın 
(s.a.v.) daha önce belirtilmiş olan yüce şanını göz önünde bulundurarak çok 
terbiyeli davranmalarının farz olduğu, kendilerine bildirilmiştir. Hz. Resûlüllah 
(s.a.v.) bir ziyafet verirse, onu diğer ziyafetler gibi saymayın ve zamanından 
önce Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) evine giderek yemeğin pişirilmesini beklemeyin. 
Yemek hazırlandıktan sonra ve çağrıldığınızda gidin. Yemek yedikten sonra 
izin alarak evinize geri dönün. Eğer yemek esnasında bir şeye ihtiyaç duyarsa-
nız, ümmehât-ül müminlere (müminlerin manevi analarına) bunu perdenin arka-
sından bildirin. 

Burada Hz. Resûlüllah’ın zevcelerine, genel olarak Müslüman kadınlar-
dan çok daha namuslu davranmaları telkin edilmiştir. Onların dereceleri çok 
yüksek olduğu için, Hz. Resûlüllah (s.a.v.) kendileri hakkında en ufak bir itiraz 
ve suçlama ile baş başa kalmasın diye, onlara bilhassa nasihat edilmiştir. 

Münafıklar, Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) nasıl temelsiz suçlamalarla eziyet 
ediyorlarsa, Hz. Musa (a.s.) da aynı şekilde suçlanarak eziyetlere hedef olmuştu. 
Bu sûrenin sonunda bu konu tekrarlanmıştır ve Hz. Resûlüllah (s.a.v.) ile kendi-
sinden önce gelmiş çok yüce peygamber Hz. Musa (a.s.) arasında birçok benzer-
likler olduğu beyan edilmiştir. Yüce Allah (c.c.), Hz. Musa’nın (a.s.) “Vecih” 
(çok şerefli) olduğunu belirtmişti. Aynı şekilde O, Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) da 
teselli verdi ve münafıkların suçlamaları neticesinde asla zarara uğramayacağını 
ve O’nun Katında “Vecih” olduğunu kendisine bildirdi. 

Bu sûrenin son iki ayetinde tekrar Hz. Musa’ya (a.s.) işaret edilerek, 
“Habibim! Sana yüklenen emanet yükü Hz. Musa’ya (a.s.) yüklenen emanet 
yükünden kat kat fazladır,” denmiştir. Dağlar bile onun korkusundan parampar-
ça olurlar. Ancak sen bu emanet yükünü taşımak üzere öne çıktın. Bunun sonu-
cunda kendi nefsine son derece zulmetmek gerekli oldu. Ancak sen, bunun so-
nuçlarına asla aldırış etmedin.  
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Ahzâb Sûresi 
 
1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Ey Peygamber, Allah’ın takvası-
nı benimse ve kâfirlerle münafıkla-
rın (sözlerini) dinleme. Şüphesiz 
Allah, çok bilgi (ve) hikmet sa-
hibidir.  

3. Ancak Rabbin tarafından sana 
vahyolunana uy. Şüphesiz Allah 
yaptıklarınızı çok iyi bilir. 

 

4. Allah’a güven. Allah koruyucu 
olarak yeterlidir.  

5. Allah, hiçbir erkeğin göğsünde 
iki kalp yaratmadı. Anne diyerek 
kendinize haram ettiğiniz eşlerinizi 
(de,) size anne yapmadı. Evlatlıkla-
rınızı (da gerçek) oğullarınız kıl-
madı. Bunlar, ağzınızın sözleridir. 
Allah doğruyu söyler. Doğru yolu 
(da,) ancak O gösterir. 

 

6. Onları babalarının (adlarıyla) 
çağırın. Böylesi Allah Katında daha 
adaletlidir. Eğer babalarının kim 
olduğunu bilmiyorsanız, gene (de) 
onlar din bakımından kardeşleriniz 
ve dostlarınızdır. Bu konuda yaptı-
ğınız hatadan (da) size günah yok-
tur. Ancak kalplerinizin kasıtlı ola-
rak yaptıkları (günahtır.) Allah, çok 
bağışlayan ve çok rahmet edendir. 
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7. Peygamber, müminler üzerinde 
kendi canlarından daha fazla hak 
sahibidir. Onun eşleri (de onların) 
anneleridir. Allah’ın Kitabı’na göre 
hısım ve akrabalar, (akraba olma-
yan) diğer müminler ve hicret eden-
lere göre birbirlerine daha yakındır. 
Ancak dostlarınıza bir iyilikte bu-
lunmanız, bunun dışındadır. Bütün 
bunlar Kitap’ta yazılıdır. 

 

8-9. Hani Biz peygamberlerden 
kesin sözlerini almıştık. Senden, 
Nuh ve İbrahim’den, Musa ile 
Meryem oğlu İsa'dan (da söz almış-
tık.) Biz kendilerinden kesin söz 
almıştık.1 Bu, (Allah’ın) doğru 
olanlara doğrulukları hakkında 
sorması içindir. O, kâfirlere çok acı 
azap hazırlamıştır. 

 

B. 2  

10. Ey müminler, Allah’ın size olan 
nimetini hatırlayın. Hani ordular 
üzerinize yürümüştü. Biz onlara 
karşı rüzgârı ve (de) sizin görmedi-
ğiniz orduları göndermiştik. Allah, 
yaptıklarınızı çok iyi görendir. 

 

                                                           
1 Bu ayeti kerimede Ali-İmrân sûresinin seksen ikinci ayetine işaret edilmiştir. Yani, her 
peygambere kendisinden sonra gelecek olan peygamberin müjdesi verilmiş ve kavminin ona 
inanması da gerekli kılınmıştı. 
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11. Hani (düşmanlarınız) yukarı-
nızdan ve aşağınızdan üzerinize 
gelmişti. (Korkudan) gözler dona 
kalmıştı ve yürekler ağızlara gel-
mişti. Sizler, Allah hakkında türlü 
türlü şüphelere düşmüştünüz. 

 
12. İşte orada (ve o zaman,) mü-
minler büyük bir sınava sokulmuş 
ve müthiş sarsıntılarla sarsılmış-
lardı.  

13. Hani münafıklar ile kalplerinde 
hastalık olanlar, “Allah ile Pey-
gamberi bize aldatmacadan başka 
bir söz vermediler,” demeye (baş-
lamışlardı.) 

 
14. Hani onlardan bir grup, “Ey 
Yesrib1 halkı, sizin duracak bir 
yeriniz yok. (Artık İslâm dininden) 
dönün,” demişti. Bir hizip (de,) 
“Evlerimiz (düşmana karşı) koru-
masızdır,” diyip, Peygamber’den 
izin istiyordu. Hâlbuki onlar koru-
masız değildi. Onlar, ancak kaçmak 
istiyorlardı.  

15. Eğer onun çeşitli bölgelerinden 
üzerlerine (ordular) sevk edilseydi, 
sonra kendilerinden fesat2 (çıkar-
maları) istenseydi, onlar bunu mut-
laka yaparlardı. Ancak onlar, (son-
rasında) orada çok az bir süre kala-
bileceklerdi.  

16. Şüphesiz (münafıklar) bundan 
önce (de,) sırt dönüp kaçmayacak-
larına dair Allah’a söz vermişlerdi. 
Allah'a verilen söz (hakkında) el-
bette sorulacaktır. 

 
                                                           
1 “Yesrib,” Medine-yi Münevvere’nin eski adıdır. 
2 Bu ayette geçen “fitne” kelimesi, aynı zamanda İslâm dininden dönmek olarak anlaşılmalıdır. 
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17. De ki: “Siz ölümden yahut (da) 
öldürülmekten kaçacak olsanız, 
kaçmanız size hiç fayda etmeyecek-
tir ve bu durumda size, ancak çok 
az yarar sağlanacaktır.” 

 

18. De ki: “Eğer O, size bir sıkıntı 
vermek isterse, (o zaman) sizi Al-
lah’tan kim kurtarabilir? Eğer O, 
size bir rahmet (tattırmak) isterse, 
(sizi ondan kim mahrum kılabilir?)” 
Onlar, Allah’tan başka kendileri 
için ne bir dost, ne (de) bir yardımcı 
bulamayacaklar.  

19. Allah, aranızdan (diğerlerini 
cihattan) alıkoyan ve kardeşlerine, 
“Bize gelin,” diyenleri çok iyi bilir. 
Pek azı dışında onlar (düşmana 
karşı) savaşmak (üzere) gelmezler. 

 

20. Size karşı (da) pek cimridirler. 
Sonra (başlarına bir) korku geldi-
ğinde gözleri döner, sanki ölüm 
baygınlığı geçiren biri gibi sana 
baktıklarını görürsün. Ardından 
korkuları geçtiğinde, size (kılıç 
gibi) kesen dilleriyle eziyet verirler. 
Onlar asla inanmamış olanlardır. 
Onun için Allah (İslâm’a karşı 
olan) tüm çabalarını boşa çıkardı. 
Bu, Allah için çok kolaydır. 
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21. Bunlar, (kâfirlerin) ordularının 
(henüz) gitmediklerini zannederler. 
Oysa onların orduları tekrar (geri) 
gelecek olsalar, onlar (kırsal bölge-
lerde yaşayan) bedeviler arasında 
bulunarak durumlarınızı öğrenmeyi 
arzu ederler. Eğer aranızda bulunsa-
lardı, sizinle (birlikte kâfirlere kar-
şı) asla savaşmazlardı.  

B. 3  

22. Şüphesiz Allah’a ve ahiret gü-
nüne kavuşmayı uman ve Allah’ı 
çok anan sizler için, Allah’ın Pey-
gamberin’de yüce bir örnek vardır. 

 

23. Müminler, (saldırıya geçen) 
orduları görünce dediler ki: “İşte 
Allah ile Peygamberi’nin bize 
vadettiği budur. Allah ve Pey-
gamberi doğru söylediler.”  (Bu) 
onların, ancak iman ve teslimi-
yetlerini arttırdı.1 

 

24. Bu müminlerden (bazı) er kişi-
ler Allah’a verdikleri söze sadık 
kaldılar. Aralarından (bazıları) 
adaklarını gerçekleştirdiler.2 (Bazısı 
ise daha) beklemektedir. Onlar, (bu 
davranışlarında hiçbir) değişiklik 
yapmadılar. 

 

                                                           
1 Müslümanlar’a kâfirlerin ordularının geleceği daha önceden haber verilmişti. Bkz: 54:46 ve 
38:12. (Her iki sûre de Mekke devrinde nazil olmuştur.) 
2 Yani, Allah yolunda savaşarak şehit oldular. 
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25. Bu Allah’ın sadıklara, (sözleri-
ne) sadık kalmalarının mükâfatını 
vermesi ve dilediği takdirde müna-
fıklara azap indirmesi yahut 
(tevbelerini kabul edip,) onlara 
rahmetle yönelmesi içindir. Şüp-
hesiz Allah, çok bağışlayan ve çok 
rahmet edendir. 

 

26. Allah kâfirleri öfkeleriyle bir-
likte (Medine’den) geri çevirdi. 
Onlar hiçbir fayda elde edemediler. 
Allah’ın, müminler (tarafında biz-
zat) savaşması kendilerine yetti. 
Allah çok güçlüdür, Galiptir. 

 

27. O, (saldırgan müşriklere) yar-
dım eden Ehl-i Kitab’ı, kalelerinden 
indirdi ve yüreklerine korku saldı. 
Sizler onlardan bir kısmını öldürü-
yor, bir kısmını (da) esir alıyordu-
nuz. 

 

28. (Allah) onların toprakları, evleri 
ile mallarına ve daha önce ayak 
basmadığınız toprağa, sizi vâris 
kıldı. Allah, dilediği her şeye daima 
gücü yetendir. 

 

B. 4  

29. Ey Peygamber, hanımlarına de 
ki: “Eğer dünya hayatını ve onun 
süsünü istiyorsanız, gelin ben size 
(dünya malını) vereyim, ardından 
(da) güzellikle sizi bırakayım.” 
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30. “Ancak Allah ile Peygamberi’ni 
ve ahiret evini istiyorsanız, şüphe-
siz Allah aranızdan hayırlı işlerde 
bulunanlara büyük bir mükâfat 
hazırlamıştır.” 

 
31. Ey Peygamber’in hanımları! 
Aranızdan kim (imanın en yüce 
derecesine) açıkça aykırı bir davra-
nışta1 bulunursa, onun azabı iki 
misli olacaktır. Bu, Allah için ko-
laydır.  

Cüz: 22   

32. Aranızdan kim Allah’a ve Pey-
gamberi’ne itaat ederse (ve bu itaa-
te yakışan) hayırlı amellerde bulu-
nursa, Biz onun mükâfatını iki misli 
vereceğiz. Biz, kendisi için şerefli 
bir rızık (da) hazırladık.  
33. Ey Peygamberin hanımları! 
Allah’ın takvasını benimsediğiniz 
takdirde, sizler kadınlardan herhan-
gi biri gibi değilsiniz. Onun için 
nazlanarak konuşmayın. Yoksa 
kalbinde hastalık olan kimse, size 
ümit bağlar. (İnsanlara daima) iyi 
sözler söyleyin. 

 

34. Evlerinizde oturun. Daha önce 
cahiliye devrindeki gibi süslenip, 
(süsünüzü namahremlere) gös-
termeyin. Namazı ayakta tutun, 
zekât verin, Allah ile Peygambe-
ri’ne itaat edin. Ey Ehl-i beyt! Şüp-
hesiz Allah sizden her türlü çirkin-
liği giderip, sizi tertemiz kılmak 
ister. 

 

                                                           
1 Arapça’da kötülüğü veya eksikliği göze çarpan ameller için “ ” kelimesi kullanılır. Hz. 
Resûlüllah’ın (s.a.v.) eşlerine en hayırlı amelleri benimsemeleri emredildiği için, onların en küçük 
eksiklikleri de bu kapsamda algılanacaktır. 
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35. Evlerinizde Allah’ın ayetlerin-
den okunanı ve hikmet (dolu sözle-
ri) hatırlayın. Şüphesiz Allah, çok 
lütufkâr (ve her şeyden) haberdar-
dır. 

 

B. 5  

36. Şüphesiz (gerçek) Müslüman 
erkeklere ve Müslüman kadınlara, 
(gerçek) mümin erkeklere ve mü-
min kadınlara, (tam) itaatkâr erkek-
lere ve itaatkâr kadınlara, doğru 
sözlü erkeklere ve doğru sözlü ka-
dınlara, sabreden erkeklere ve sab-
reden kadınlara, alçak gönüllü er-
keklere ve alçak gönüllü kadınlara, 
sadaka veren erkeklere ve sadaka 
veren kadınlara, oruç tutan er-
keklere ve oruç tutan kadınlara, 
edep yerlerini koruyan erkeklere ve 
(edep yerlerini) koruyan kadınlara, 
Allah’ı çok zikreden erkeklere ve 
(O’nu) çok zikreden kadınlara, 
Allah onlar için mağfiret ve büyük 
mükâfat hazırlamıştır.1 

 

37. Allah ve peygamberi bir iş hak-
kında hüküm verdiklerinde, mümin 
erkek ve mümin kadının (artık) 
kendi (işleri) hakkında diledikleri 
gibi hüküm verme yetkileri yoktur. 
Kim Allah’a ve Peygamberi’ne 
itaat etmezse, o apaçık bir sapıklığa 
düşmüş olur.  
                                                           
1 Bu ayet-i kerimede de açıkça beyan edildiğine göre, kadınlarla erkekler birbirlerine eşittirler. 
Kur’an-ı Kerim’in talimatına göre kadınlar da erkeklerin ulaşabildikleri bütün manevi derecelere 
ulaşabilirler ve erkeklerin sahip oldukları bütün politik haklara da sahip olabilirler. Ancak kadın-
ların güçleri erkeklerinkinden farklı olduğundan dolayı görevleri de farklıdır. Erkeklerle kadınla-
rın görevleri arasındaki ayırım, İslam muhalifleri tarafından yanlış algılanmış ve haşa İslam dini 
kadınları aşağılar ve onlara ikinci sınıf insan muamelesi yapar, gibi temelsiz ve yanlış bir itiraz 
ileri sürmelerine sebep olmuştur.  
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38. Hani Allah’ın lütfettiği ve senin 
(de) lütfettiğin kimseye1, “Hanımını 
kendine tut ve Allah’ın takvasını 
benimse,” diyordun. Allah'ın ortaya 
çıkaracağını sen kalbinde saklıyor-
dun. Sen insanlardan korkuyordun, 
oysa senin Kendisinden korkmana 
lâyık olan Allah’tır. Zeyd (o kadın) 
hakkında isteğini gerçekleştirince2, 
Biz (de) onu seninle evlendirdik.3 
Bu, evlatlık olanların isteklerini 
yerine getirdikten sonra, (onların 
boşadıkları hanımları ile evlenmek 
hususunda) müminlere bir zorluk 
olmaması içindir. Allah’ın hükmü 
elbette yerine gelecekti. 

 

39. Allah’ın Peygamber’e farz kıl-
dıkları hakkında ona bir sıkıntı 
olmamalıdır. Allah’ın bu sünneti, 
daha önce geçmiş (peygamberler) 
için (de) geçerliydi. Allah’ın buy-
ruğu daima karara bağlanmıştır.  

40. O (peygamberler) Allah’ın me-
sajını (halka) ulaştırırlardı. Ancak 
O’ndan korkarlardı ve Allah dışın-
da kimseden korkmazlardı. Allah, 
hesap (görmek için) yeterlidir. 

 

                                                           
1 Yani, Hz. Zeyd B. Haris (r.a.) 
2 Yani, onu boşadığı zaman. 
3 Bazı müfessirlerin fikrine göre, hâşâ Hz. Resûlüllah (s.a.v.) Hz. Zeynep (r.a.) ile evlenmek 
istiyordu ancak isteğini gizliyordu. Böyle bir davranış Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) yüce şanına 
yakışmaz. Doğrusu o, Hz. Zeyd’in (r.a.) karısını boşamak istediğini haber almıştı. Dolayısı ile o, 
Hz. Zeyd’e (r.a.) karısını boşamaması konusunda gizlice nasihatte bulunuyordu. Aslında o, bu 
boşanma olduğu takdirde, insanların özellikle dedikodu yapacaklarından ve kendisinin eşraftan 
bir hanım ile eski bir köle olan Hz. Zeyd’i (r.a.) evlendirmekle iyi yapmamış olduğunu söyleye-
ceklerinden çekiniyordu. Diğer bir taraftan bazı ulemâ Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) Hz. Zeynep (r.a.) 
ile nikâhının gökte kıyıldığını ileri sürseler de, bu doğru değildir. Bu nikâhın kıyılışı değişik 
eserlerde zikredilmiştir. (Bkz. Siyret-ül Halebiye; C3; S.340) 
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41. Muhammed, sizler gibi erkekle-
rin hiçbirinin babası değildir. An-
cak o, Allah’ın Resûlü’dür, (hatta 
daha da üstündür. Yani o,) pey-
gamberlerin mührüdür. Allah, her 
şeyi çok iyi bilendir.1  

B. 6  

42. Ey inananlar! Allah’ı çok zikre-
din. 

 

43. O’nu, sabah akşam tespih edin. 
 

44. Karanlıklardan aydınlığa çı-
karmak üzere, size rahmetlerini 
gönderen O’dur. O’nun melekleri 
(de sizin için dua ederler.2) O, mü-
minlere çok rahmet edendir. 

 

45. O’na kavuşacakları zaman, 
kendilerine verilecek hediyeleri, 
“Selam,” (olacak.) O, onlara çok 
şerefli bir mükâfat hazırlamıştır.  

                                                           
1Bazı ulemâ “Hatem-ün Nebiyyin” kelimelerini “Peygamberlerin sonuncusu” olarak tercüme 
ederler. Aslında “Hatem” kelimesi Arapça “Mühür” anlamına gelmektedir. Mühür ancak 
tasdik etmek için kullanılır. Yani, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) tasdiki olmadan hiç kimse pey-
gamberlik mertebesine ulaşamaz. “Peygamberlerin mührü,” hiçbir peygamberin Hz. 
Resûlüllah’ın (s.a.v.) mührü olmadan yani tasdiki olmadan, peygamber olarak kabul edilme-
yeceği anlamına gelmektedir. Başka bir anlamına göre “Hatem-ün Nebiyyin” peygamberle-
rin en iyisi ve en mükemmeli demektir. “Hatem” kelimesinin bir diğer anlamı da bir süs 
eşyası olan yüzüktür. Buna göre ise “Hatem-ün Nebiyyin” bütün peygamberlerin süsü ya da 
onlara süs veren anlamını taşır. (Bu konuda daha detaylı bilgi isteyenler Müslüman 
Ahmediye Cemaati’nin Urduca, Türkçe, Arapça, İngilizce gibi birçok dillerde yayınlanmış 
olan ilgili eserlerine başvurabilirler.) 
2 “ ” fiili ile Allah (c.c.) özne olursa kelime “rahmet göndermek” manasını alır. Ancak 
aynı fiil melekler ya da insanlar özne olduğu takdirde “dua etmek” ya da “istiğfar etmek” 
anlamındadır. (Akrab-ül Mevarid) 
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46-47. Ey Peygamber, Biz seni 
(dünya için) gözeten, (müminlere) 
müjde veren, (kâfirleri) uyaran ve 
(de) O’nun buyruğuyla Allah’a 
davet edip, aydınlatan bir güneş 
olarak gönderdik.1  

48. Müminlere, (bunun) Allah tara-
fından onlar için büyük bir lütuf 
olduğunu müjdele. 

 

49. Kâfirlere ve münafıklara uyma, 
onların eziyetlerini (de) görmezden 
gel. Allah’a tevekkül et. Allah (işle-
rinin) koruyucusu olarak yeterlidir. 

 

50. Ey inananlar! Mümin kadınlarla 
evlenip, sonra (da) onlara dokun-
madan boşarsanız, kendileri üzerin-
de sayabileceğiniz bir iddet hakkı-
nız yoktur. Onun için kendilerine 
dünya malından biraz verip, iyilikle 
uğurlayın. 

 

                                                           
1 “ ” kelimesinin bir anlamı da “Güneş” tir. (Bkz. Arabic-English Lexicon; E.W. Lane) 
Güneş maddî kâinatın merkezî noktası olduğu gibi, Hz. Muhammed Resûlüllah (s.a.v.) da 
bütün manevî kâinatın merkezî noktasıdır. Yıldızlar ve diğer gök cisimleri nasıl güneşten nur 
alırlarsa, bütün peygamberlerle evliyalar ve ermiş kimseler, Hz. Resûlüllah’tan (s.a.v.) nur 
alırlar. Ay nasıl güneşten nur alarak karanlığı yok ediyorsa, aynı şekilde Hz. Resûlüllah’tan 
(s.a.v.) nur alarak dünyanın manevi karanlıklarını yok edecek bazı mücedditlerin var olaca-
ğına işaret edilmiştir. 
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51. Ey Peygamber! Şüphesiz 
mehirlerini verdiğin hanımlarını, 
Allah’ın sana ganimet olarak verdi-
ği ve sağ elinin sahip bulunduğu 
kadınları, seninle birlikte hicret 
eden amcanın kızlarını, halanın 
kızlarını, dayının kızlarını ve teyze-
lerinin kızlarını sana helâl kıldık. 
(Ayrıca) mümin bir kadın kendini 
Peygamber’e karşılıksız sunarsa, 
Peygamber (de) kendisiyle evlen-
mek isterse, (onu da sana helâl kıl-
dık.) Bu (emir) yalnız senin içindir 
ve (öteki) müminler için değildir.1 
Biz onlara, hanımları ve sağ elleri-
nin sahip bulundukları hakkında 
neler farz kıldığımızı biliriz. Senin 
gereksiz sıkıntıya düşmemen için, 
(bu meseleleri açıkladık.) Allah, 
sonsuz bağışlayan ve rahmet eden-
dir. 

 

52. Onlardan dilediğini bırak, dile-
diğini (de) yanında tut. Bıraktıkla-
rından istediğini (geri) almakta (da) 
sana bir günah yoktur. Bu, onların 
gözlerinin aydın olması, hiç tasa-
lanmamaları ve kendilerine ver-
diklerine razı olmaları bakımından 
daha uygundur. Allah, kalplerinizde 
olanı (çok iyi) bilir. O, daimi bilgi-
ye sahip olan ve Halîmdir. 

 

                                                           
1 Bazı İslâm düşmanları, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) kendisi için özel emirler ileri sürdüğünü söy-
lerler ve itirazda bulunurlar. Ancak bu ayette yer aldığı üzere, söz konusu edilen bu buyruklar 
sadece izin mahiyetindedir. Hz. Resûlüllah (s.a.v.) ise asla bundan istifade etmemiştir. Bundan 
dolayı düşmanların kendisine itirazları da anlamsız kalmıştır. Aslında Yüce Allah (c.c.) bu ayetle 
Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) hanımları hakkındaki düşüncesinin de aşikâr olmasını sağlamıştır. 
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53. Bundan sonra, başka hanımlar 
alman sana helâl kılınmamıştır. Bir 
(de) sağ elinin sahip bulunduğu 
hanımların dışında, şu an mevcut 
olan hanımların yerine, güzellikleri 
hoşuna gitse (de) başka eşler almak, 
(senin için helâl değildir.) Allah, 
her şeye gözeticidir. 

 
B. 7  

54. Ey inananlar, Peygamber’in 
evlerine size yemek için izin veril-
medikçe ve (yemeğin pişme) vak-
tinden önce girmeyin. Ancak (ye-
mek hazır olduğunda,) davet edil-
meniz üzerine (içeri) girin. Yemek 
yedikten sonra dağılın ve orada 
sohbete dalmayın. Bu (durum) Pey-
gamber’e eziyet verir. Oysa o, bunu 
size (söylemekten) çekinir. Ama 
Allah (ise) hak olan (sözü söyle-
mekten) çekinmez. (Peygamberin 
hanımlarından) bir şey isteyecek 
(olursanız,) kendilerinden (onu) 
perde arkasından isteyiniz. Bu, 
sizin kalpleriniz ve onların kalpleri 
için (de) daha hayırlıdır. Allah’ın 
Resûlü’ne eziyet vermek yahut 
kendisinden sonra onun hanımlarıy-
la evlenmek, sizlere hiçbir zaman 
caiz değildir. Şüphesiz bu (davra-
nış,) Allah Katında büyük (bir kötü-
lüktür.) 

 

55. Bir şeyi açıkça belirtseniz veya 
gizleseniz (de,) şüphesiz Allah her 
şeyi çok iyi bilendir. 
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56. (Peygamber’in hanımlarının) 
babalarına, oğullarına, kardeşlerine, 
kardeşlerinin oğullarına, kız kardeş-
lerinin oğullarına, kendilerine (denk 
olan) kadınlara veya sağ ellerinin 
sahip olduklarına (görünmelerinde) 
bir günah yoktur. Allah’ın takvasını 
benimseyin. Şüphesiz Allah, her 
şeye gözeticidir. 

 
57. Şüphesiz Allah, (bu) Peygam-
ber’e Kendi rahmetini indirmekte-
dir. O’nun melekleri (de şüphesiz 
kendisine dua ederler.1) Ey inanan-
lar, sizler (de bu Peygamber’e) her 
zaman salâvat getirin ve kendisine 
(büyük bir coşku içinde) daima 
selam gönderin.2 

 

58. Şüphesiz Allah’a ve Peygambe-
ri’ne eziyet verenleri, Allah bu 
dünyada ve ahirette Kendi yakınlı-
ğından mahrum kılar.3 (O,) kendile-
rine rezil edici bir azap hazırlamış-
tır.  

59. Mümin erkeklere ve mümin 
kadınlara, bir (suç) işlemedikleri 
halde eziyet verenler, iftira (atma-
nın) ve apaçık bir günahın yükünü 
üzerlerine almışlardır. 

 
                                                           
1 Bilgi için bkz. dipnot 33:44, 
2 Müslüman Ahmediye Cemaati’nin kurucusu Mehdi ve Mesih-i Mevud (a.s.) bu ayet-i kerime 
hakkında fikrini şöyle beyan etmiştir: “Bu ayetten anlaşıldığı gibi, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) 
amelleri eşsizdi. Bunun için Yüce Allah (c.c.) onları belirtmek veya sıfatlarını sınırlandırmak için 
belli bir kelime beyan etmemiştir. Şüphesiz kelimeler bulunabilirdi, ancak O, bilerek onları kul-
lanmamıştır. Demek ki Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) salih amellerini belirtmek her türlü sınırlandır-
madan uzaktır. Yüce Allah (c.c.), başka hiçbir peygamber için böyle bir ayet kullanmamıştır. Hz. 
Resûlüllah’ın ruhunda doğruluk ve vefa vardı. Yüce Allah (c.c.) nezdinde Resûlüllah’ın amelleri 
öyle güzeldi ki, O gelecekte insanların şükranlarını bildirmek üzere ebediyen kendisine “Selam” 
göndermelerini emir buyurmuştur.” (Malfûzat; C1; S24) 
3 Allah’a (c.c.) eziyet vermekten, O’nun yolunda engeller çıkarmak, Resûlüllah’a (s.a.v.) eziyet 
vermekten ise, kendisini kötülemek ve aşağılamak, anlaşılmalıdır. 
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60. Ey Peygamber! Hanımlarına, 
kızlarına ve müminlerin hanımları-
na, dış örtülerini üzerlerine almala-
rını, söyle. Bu, onların tanınmaları 
ve rahatsız edilmemeleri için daha 
uygundur. Allah, çok bağışlayan ve 
çok rahmet edendir. 

 

61. Eğer münafıklarla kalplerinde 
hastalık olan ve Medine’de yalan 
haberler yayanlar (davranışların-
dan) vazgeçmezlerse, Biz mutlaka 
(onları cezalandırmak üzere,) seni 
onların peşine düşüreceğiz. Böylece 
onlar (bu şehirde senin komşun 
olarak,) az bir müddet dışında ka-
lamayacaklar.  

62. (Onlar,) Allah’ın rahmetinden 
mahrum edilmişlerdir. Nerede bu-
lunurlarsa, yakalansınlar ve mutla-
ka öldürülsünler.1  

63. Allah’ın bu sünneti daha önce 
geçmiş olanlar için (de) geçerliydi. 
Allah’ın sünnetinde asla bir deği-
şiklik göremezsin.  

64. İnsanlar sana (Kıyamet) saati 
hakkında sorarlar. De ki: “Şüphesiz 
onun bilgisi Allah Katındadır. Belki 
de Saat yakındır. (Ancak) onu sen 
ne bilirsin?” 

 

                                                           
1 Bu ayetlerde Medine’de Müslümanlar aleyhinde yalan haberler yayan münafıklarla Yahudi-
ler’den bahsedilmiştir. Yüce Allah (c.c.) Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) bir gün onlara üstün çıkacağını, 
onların da Medine’den çıkıp gitmiş olacaklarını haber vermektedir. Ayrıca onların cezalandırıl-
malarının da mubah olacağını belirtmektedir. 
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65. Şüphesiz Allah, kâfirleri Kendi 
yakınlığından mahrum kılmıştır.1 
Onlara alevli (bir azap) hazırlamış-
tır.  

66. Onlar, orada uzun süre kalacak 
olanlardır. Orada ne bir dost, ne 
(de) bir yardımcı bulacaklar. 

 

67. Elebaşlarının ateş üzerinde çev-
rilecekleri gün onlar, “Keşke Al-
lah’a itaat etseydik ve Peygamber’e 
(de) itaat etseydik!” diyecekler.  

68. Keza diyecekler ki: “Ey Rab-
bimiz! Şüphesiz biz önderlerimize 
ve büyüklerimize itaat ettik. Sonra 
onlar bizi (doğru) yoldan saptırdı-
lar.” 

 

69. “Ey Rabbimiz! Onlara iki kat 
azap ver ve onları büyük bir lânetle 
(Kendi rahmetinden) uzaklaştır.” 

 

B. 9  

70. Ey inananlar, Musa’ya eziyet 
verenler gibi olmayın. Sonunda 
Allah onu, onların söylediklerinden 
temize çıkardı. O, Allah Katında 
yüce (şan) sahibidir. 

 

71. Ey inananlar! Allah’ın takvasını 
benimseyin, açık ve doğru söz söy-
leyin. 

 

                                                           

1 “ ” kelimesi, Yüce Allah’ın (c.c.) yakınlığından ve rahmetinden mahrum kalmak demektir. 
(Bkz. El-Münced) 
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72. (Böyle yaparsanız) O sizin için 
amellerinizi düzeltir, günahlarınızı 
(da) bağışlar. Kim Allah’a ve Pey-
gamberi’ne itaat ederse, şüphesiz o 
büyük başarıya ulaşır. 

 

73. Şüphesiz Biz, (en mükemmel) 
emaneti göklere, yeryüzüne ve dağ-
lara sunduk. Ama onlar onu taşı-
mayı reddettiler ve ondan korktular. 
Onu (en mükemmel) insan yüklen-
di. Şüphesiz o, (kendine) çok zul-
meden ve sonuçlara aldırmayan bir 
kimseydi.1 

 

74. Bu, Allah’ın münafık erkekleri 
ve münafık kadınları, müşrik erkek-
leri ve müşrik kadınları azaba uğ-
ratması, mümin erkeklerin ve mü-
min kadınların (ise tevbelerini ka-
bul ederek onlara) rahmetle yönel-
mesi içindir. Allah çok bağışlayan 
ve çok rahmet edendir. 

 
 

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) bütün diğer peygamberlerden daha üstün olduğu 

zikredilmiştir. “ ” kelimesinden Kur’an-ı Kerim murattır. “ ” kelimesinde Hz. 
Resûlüllah’ın (s.a.v.) kendi canına zulmettiği yani gereğince helâl olan şeyleri bile kendi nefsine 

haram kıldığı belirtilmiştir. Aynı şekilde “ ” kelimesi de sorumluluğunu yerine getirirken 
her türlü fedakârlıkta bulunduğuna ve sonuçlarına da hiç aldırış etmediğine işaret etmektedir. 
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Sûre: 34 

SEBE SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 22  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte elli beş 
ayettir. 

Bu sûrenin başlangıcında bulunan ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur; 
Bütün hamd göklerle yerin sahibi Allah’a (c.c.) mahsustur. Ahirette de hamd 
O’nun olacaktır. Burada açık olarak Hz. Muhammed Resûlüllah’a (s.a.v.) işaret 
edilmiş ve kendi devrinde gerçek âşıklarının yer ile göğü hamd-ü sena ile doldu-
racakları beyan edilmiştir. 

Daha sonra dağlardan bahsedilmiş ve onlar vasıtasıyla dağlarda yaşayan 
kavimlere işaret edilmiştir. Hz. Davud (a.s.) zamanında onun hizmetine verilmiş 
olanlar da dağlar değildi. Aksine dağlarda yaşayan cesur ve mizaçları sert olan 
kavimler ona hizmet etmek üzere görevlendirilmişlerdi. Kısacası geçen sûrenin 
sonunda zikredilen dağlardan kastedilmiş olan da, burada açıklanmıştır. 

Bu açıklamadan sonra, Hz. Davud’un (a.s.) hizmetine verilmiş olan ve 
onun çok ağır işlerde kullandığı cinlerden bahsedilmiş ve onların da insanlar 
oldukları ve genel olarak ateş kıvılcımlarından yaratıldığı sanılan cinler olma-
dıkları açıklanmıştır. Bu cinlerin zincirler ile bağlandıkları beyan edilmiştir. 
Oysa ateşten yaratılmış cinlere zincirler vurulamaz. Hâlbuki bu cinler denize 
dalarak, oradan inciler çıkarırlardı. Ateşten yaratılan cinler zaten denize dala-
mazlar. Bütün bunlardan dolayı, Hz. Davud’un (a.s.) maddi ve manevi evlatla-
rının şükretmesi gerekiyordu. İşte birinci derecede Hz. Davud’un (a.s.) maddi 
ve manevi evladı olan Hz Süleyman (a.s.) da, Yüce Rabbine (c.c.) tam olarak 
şükretmişti. Ancak kendisinden sonra tahta geçecek olan oğlunun manevi haya-
ta sahip olmayan bir ceset gibi olduğu kendisine haber verilince, o da şöyle dua 
etti; Ey Rabbim, durum böyle olacaksa, oğlumun devrinde bu saltanatı yok et. 
Bu maddi saltanatla benim bir işim yoktur. 

Sonuç aynen böyle oldu. Hz. Süleyman’dan (a.s.) sonra oğlu kendisine 
vâris oldu. Dağlarda yaşayan kavimler yavaş yavaş akılsız bir hükümdarın ken-
dilerini yönettiğini anladılar ve ona karşı isyan başlattılar. Böylece de o saltanat 
paramparça oldu. 

Büyük saltanatlar dağılınca, o bölgenin ahalisi birbirlerini sevmezler ve 
ey Rabbim, bizlerin hep birlikte bulunmamızı nasip eyle diye dua etmek yerine, 
nefrete kapılırlar ve bu şekilde birbirlerinden kopmaya çalışırlar. Bu durumda 
Allah’ın (c.c.) gazabına uğrayarak, adeta masallara dönüşürler. Aralarında bü-
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yük ayrılık baş gösterir. Şehir ve kasabaları birer viraneye döner. Daha önce 
kendilerine bahşedilen bahçeler de çalıların bittiği yerler olur. 

Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) geçen sûrede sabır telkin edilmişti. Bu sûrede 
de yine aynısı tekrar edilmektedir. Kendisine ne olursa olsun mutlaka sabret, 
denilmiştir. Teselli vermek içinse, geçmiş saltanatlar çok küçüktü, ancak Yüce 
Allah (c.c.) onlara mukabil sana dünyanın manevi saltanatı ve hükümdarlığını 
nasip eylemiştir, denilmiştir. 

Daha sonra muhaliflere, dua vasıtasıyla Yüce Allah’tan (c.c.) kararını 
talep etmeleri önerilmiştir. Onlara, teker teker yahut ikişer ikişer Yüce Al-
lah’a(c.c.) dua etmeleri söylenmiştir. Böylece düşünsünler, Kur’an-ı Kerim 
bahşedilen bu bilgi ve hikmet şehzadesi, asla mecnun değildir. 

Sonra muhaliflerinin aşırı derecede huzursuz olacaklarını da düşün, 
denmiştir. Onların huzursuzlukları bitmeyecektir. Ancak onlar kendilerine çok 
yakın bir yerden yani şah damarlarından yakalanacaklar. Yani, onlar kendi içle-
rinden azaba uğratılacaklar.  

Sûrenin devamındaki ayette ise uzak bir mesafeden bahsedilmiştir. Bu-
na göre, onların tevbe etmelerinin uzak bir ihtimal olduğu belirtilmiştir. Yaşa-
dıkları olaylara rağmen onlar, tevbe etmediler. Kendilerinden çok uzak gördük-
leri Allah’ın (c.c.) azabının korkusuna rağmen, onlar yine de tevbe etmezler. Bu 
inkârcılar ile arzuları arasında daima bir engel çıkartılır. Kendilerinden önce 
geçmiş inkârcılara da aynı muamele yapılmıştır. O bedbahtlar, daima bir şüphe 
içinde kalmışlardır. 
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Sebe Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Her türlü hamd yalnız Allah’a 
mahsustur. Göklerde ve yerde bu-
lunanların hepsi O’nundur. Ahirette 
(de) hamd O’nun olacaktır. O çok 
hikmet sahibidir, her şeyden haber-
dardır. 

 

3. Yere gireni (de,) ondan çıkanı 
(da,) gökten ineni (de,) ona çıkanı 
(da, O) bilir. O, çok rahmet eden ve 
çok bağışlayandır. 

 

4. Kâfirler, “(Kavmimizin yıkılıp 
yok olacağı) Saat bize gelmeyecek-
tir,” dediler. De ki: “Hayır (sandık-
ları gibi) değil! Gaip olanı bilen 
Rabbime yemin ederim ki, o size 
mutlaka gelecektir. Göklerde ve 
yerde bulunan zerre ağırlığında bir 
şey, (hatta) ondan daha küçük yahut 
daha büyük olan (bile,) O’ndan 
gizli kalmaz. Ancak (bunların hep-
si) apaçık bir Kitap’ta mevcuttur.”  

 

5. Bu, (Allah’ın) inanıp (da, yerli 
yerinde) iyi işler yapanları mükâfat-
landırması içindir. Kendileri için 
mağfiret ve şerefli rızık olanlar 
(da,) işte bunlardır.  
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6. Mucizelerimiz hakkında (Bizi) 
aciz kılmaya uğraşanlar (var ya,) 
kendilerine korkunç (ve) acı bir 
azap (mukadder olanlar da,) işte 
onlardır.  

7. Kendilerine ilim verilenler, hak 
olanın ancak Rabbin tarafından 
sana indirilen olduğunu ve üstün ve 
hamd sahibi (olan Allah’ın) yoluna 
ilettiğini görecekler. 

 

8. Kâfir olanlar derler ki: “(Ey in-
sanlar!) Hepiniz ölüp, zerrelere 
parçalandıktan sonra, yeni bir yara-
tılış dönemine gireceğinizi haber 
veren bir adamı size bildirelim mi?” 

 

9. “Allah’a karşı yalan mı uydurdu, 
yoksa onda delilik mi var?” Hayır! 
Aslında ahirete inanmayanlar, azap 
ve derin bir sapıklık içindedirler. 

 

10. Onlar (gözlerinin) önünde ya 
(da) kendilerinden önce, gökte ve 
yerde (gerçekleşen mucizeleri) 
görmediler mi? Biz dilersek onları 
yere batırırız yahut üzerlerine bulut 
parçalarını indiririz.1 Şüphesiz bun-
da, (Allah’a) eğilen her kul için bir 
(ibret) belirtisi vardır. 

 

                                                           
1 Yani, onları mahveden yağmuru üzerlerine yağdırırız. 
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B. 2  

11. Şüphesiz Biz, Davud’a Katı-
mızdan büyük bir lütuf ihsan etmiş-
tik. “Ey dağlarda (yaşayanlar) ve ey 
kuşlar1, (Davud ile) birlikte (Al-
lah’ın önünde) eğilin,” (demiştik.) 
Biz kendisi için demiri yumuşat-
mıştık. 

 

12. “Tam boy zırhlar yapın. Halka-
larını (da) ufak yapın. Hepiniz (yer-
li yerinde) iyi amellerde bulunun, 
çünkü Ben yaptıklarınızı görüyo-
rum,” (demiştik.) 

 

13. Biz Süleyman’a, sabahleyin 
estiğinde bir aylık, akşamleyin esti-
ğinde (de) bir aylık yol alan bir 
rüzgâr (ihsan) etmiştik.2 Keza onun 
için bir bakır pınarı akıtmıştık. 
Rabbinin buyruğuyla, onun emrin-
de çalışan cinlerden3 (bir topluluğu 
da kendisine vermiştik.) “Onlardan 
kim buyruğumuzdan çıkarsa, onu 
alevli bir azaba uğratacağız,” (de-
miştik.)  

14. Onlar, onun istediği gibi kale-
ler, heykeller, havuz kadar (büyük) 
leğenler,  ocakların üstünde (sabit) 
duran (büyük) kazanlar yaparlardı. 
“Ey Al-i Davud, şükrederek (iyi 
işler) yapın. Kullarımdan şükreden-
ler pek azdır,” (demiştik.) 

 
                                                           
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. dipnot 21:80. 
2 Hz. Davud’a (a.s.) hizmet eden rüzgârlardan, deniz sahilinde esen hızlı rüzgârlar kastedilmiştir. 
Bu rüzgârlar her ay yönlerini değiştirirlerdi. Onların kuvvetiyle yelkenli gemiler denizde seyre-
derlerdi. 
3 Cinlerden, dağlarda yaşayan çalışkan insanlara işaret edilmiştir. Ayrıca bkz. dipnot 6:101 
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15. Ona ölüm (vermeye) karar ver-
diğimizde, (o baş kaldıran aşiretle-
re) ölümünden haber veren, onun 
(devlet) asasını yiyen bir kurttan 
başkası değildi. O (hükümet) yıkıl-
dığında cinler1 gaybı bilselerdi, 
rezil edici bir azap içinde uzun süre 
kalacakları (gerçeğini) açıkça anlar-
lardı.2 

 

16. Şüphesiz Sebe (kavmi) için (de) 
ülkelerinde (büyük) bir alâmet bu-
lunuyordu. Bu, biri sağ tarafta, 
öteki sol tarafta (uzanan) iki bah-
çeydi. (Onlara,) “Rabbinizin rızkın-
dan yiyin ve O’na şükredin. Şehri-
niz çok güzel ve Rabbiniz (de) çok 
bağışlayandır,” (demiştik). 

 

17. Yine (de) onlar, (Hakka) sırt 
çevirdiler. Bunun üzerine Biz onla-
ra, her şeyi mahveden bir sel gön-
derdik. Onların iki bahçesini, tatsız 
meyveler, acı ılgın (ağaçları) ve bir 
miktar (da) köknar ağacı bulunan 
iki bahçeye çevirdik.3  

18. İşte nankörlükleri yüzünden, 
Biz onlara bu cezayı verdik. Biz, 
aşırı nankörler dışında kimseyi 
(böyle) cezalandırır mıyız?  

                                                           
1 Cin kelimesinin anlamı için bkz. dipnot 6:101 
2 Hz. Süleyman’a (a.s.) vâris olan oğlu, maddi eğlencelere düşkün birisi ve adeta dünya kurdu idi. 
Onun için Hz. Süleyman’ın (a.s.) ölümünden sonra, dağlarda yaşayan kavimler isyan ettiler ve 
böylece devletin nizamı da yıkılıp yok oldu. (Ayrıca bkz. Kitab-ı Mukaddes; I Kırallar; Bap12) 
3 “ ” ekşi ya da acı meyve veya yemiş anlamına gelmektedir. (El- Mevarid) 
   “ ” acı ılgın ağacı demektir. (El-Mevarid) Bu dere ve çay kıyılarında biten ve sepet örmeye 
yarayan bir çeşit söğüt ağacıdır. (T.D.K. Büyük Sözlük) 
 “ ” Trabzon hurması cinsinden bir ağaç; Arabistan kirazı. (El- Mevarid) 
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19. Biz onlar ile bereket verdiğimiz 
yerleşimler arasında belirgin olarak 
görünen (birçok başka) yerleşimler 
(de) hazırlamıştık. Aralarında (ko-
laylıkla) yürümeyi mümkün kılmış-
tık. Gecelerde ve gündüzlerde, on-
lar arasında emniyetle yürüyün, 
(demiştik.) 

 

20. (Şükredecekleri yerde) onlar, 
“Ey Rabbimiz! Yolculuklarımızı 
uzun kıl,” dediler. Onlar kendileri-
ne zulmettiler. Biz (de) onları (eski 
zamanların) hikâyelerine çevirdik 
ve paramparça ettik.1 Şüphesiz 
bunda, çok sabreden ve çok şükre-
den (kimse) için (birçok) deliller 
vardır.  

21. Şüphesiz İblis, onlar hakkındaki 
düşüncesinin gerçek olduğunu is-
patladı. Müminlerin bir grubu dı-
şında hepsi ona uymuşlardı.  
22. Hâlbuki onun kendileri üzerinde 
hiçbir üstünlüğü yoktu. Ancak Biz, 
ahirete inananlar ile ondan şüphe 
edenleri birbirinden ayırt etmek 
istiyorduk. Rabbin her şeye gözeti-
cidir. 

 
B. 3  

23. De ki: “Allah dışında bir şey 
zannettiklerinizi çağırın. Onlar, 
göklerde ve yerde zerre kadar bir 
şeye (bile) sahip değillerdir. İkisin-
de (de) bir ortaklıkları bulunmaz. 
Onlardan, Kendisine bir yardımcı 
(da) yoktur.” 

 
                                                           
1 Hz. Süleyman (a.s.) döneminde, Yemen de dahil olmak üzere tüm Arabistan kendisine tabiydi. 
Ancak ondan sonra bu yerleşimler mahvoldu ve onlar arasındaki yolculuklar da zorlaştı. Böylece 
onlar yok olup gittiler ve birer hikâye olarak anılmaya başlandılar. 
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24. O’nun Katında, izin verdiğin-
den başka kimsenin şefaati fayda 
etmez. Haklarında şefaat edilenlerin 
yüreklerinden korku gidince, (şefa-
at edenlere, “Demin) Rabbiniz ne 
söyledi?” diye soracaklar. Onlar, 
“Doğruyu söyledi,” diye cevap 
verecekler. O, çok yüce şanlı ve 
(pek) uludur.  

25. De ki: “(Ey kâfirler,) göklerden 
ve yerden size kim rızık verir?” 
(Kendin) de ki: “Allah! Biz veya 
siz, ya hidayet üzerindeyiz, ya (da) 
apaçık sapıklık içindeyiz.” 

  

26. De ki: “Bizim işlediğimiz suç-
lar, size sorulmayacak. Sizin yap-
tıklarınız (hakkında da) bize sorul-
mayacak.”  

27. De ki: “Rabbimiz hepimizi bir 
araya toplayacak. Sonra aramızda 
hak ile hüküm verecek. O, (en gü-
zel) hüküm veren ve (daimi) bilgiye 
sahip olandır.”  

28. De ki: “Ortağı olarak O’nunla 
birleştirdiklerinizi bana gösterseni-
ze! Hayır, (sandığınız gibi) değil! 
Aslında (tam olarak) galip (ve) 
hikmet sahibi olan, ancak Al-
lah’tır.”  

 

29. Biz seni ancak bütün insanlara 
müjde veren ve uyaran olarak gön-
derdik. Ancak insanların çoğu, (bu 
gerçeği) bilmezler.  
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30. (Onlar,) “Eğer doğru iseniz, 
verilen bu söz ne zaman gerçekle-
şecek?” derler.1 

 

31. De ki: “Sizin için (tek) bir güne 
(kadar) zaman vardır. Ondan ne bir 
saat geri kalabilirsiniz, ne (de) bir 
saat ileri geçebilirsiniz.2”  

B. 4  

32. Kâfir olanlar derler ki: “Biz ne 
bu Kur’an’a, ne (de) onun hakkında 
daha önce verilen haberlere inanı-
rız.” Zalimlerin Rableri huzurunda 
ayakta hazır bulundurulacaklarını 
bir görsen! Birbirleriyle tartışıyor 
olacaklar. Zayıf bırakılanlar kibir-
lenenlere, “Sizler olmasaydınız, biz 
mutlaka mümin olurduk,” diyecek-
ler. 

 
 

33. Kibirlenenler zayıf bırakılanla-
ra, “Hidayet size geldikten sonra 
(ona inanmaktan,) biz mi sizi alı-
koyduk? Aksine siz kendiniz suç-
luydunuz,” diyecekler. 

 

                                                           
1 Yani, kâfirler İslâm dininin mesajı bütün dünyaya ne zaman yayılacak, diye sorarlar. 
2 Bir günden bin yıl kastedilmiştir. (Bilgi için bkz. 32:6.) Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) söylediği 
gibi ilk üç asır İslâm dininin parlak devridir. Daha sonra karanlık bir devir geçilmiştir. Bin 
yıl sonra ise Vadedilen Mesih ve Mehdi (a.s.) ortaya çıkınca, İslâm dininin bütün dünyaya 
üstün çıkacağı ve mesajının da her tarafa yayılacağı dönem başlamıştır. 
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34. Zayıf sayılanlar kibirlenenlere 
diyecekler ki: “Aksine o, sizin gece 
gündüz (kurduğunuz) bir düzendi. 
Hani sizler bize Allah’ı inkâr etme-
yi ve O’na ortak koşmayı emreder-
diniz.” Onlar azabı görünce, piş-
manlıklarını gizleyerek (yaşayacak-
lar.) Biz kâfirlik edenlerin boyunla-
rına (demir) halkalar geçireceğiz. 
Onlara, yaptıklarının (cezası) dışın-
da bir ceza verilecek mi? 

 

35. Biz hangi yerleşime bir uyarıcı 
gönderdiysek, oranın zenginleri, 
“Şüphesiz bizler, birlikte gönderil-
diğiniz (mesajı şiddetle) reddede-
riz.” dediler.1 

 

36. Yine onlar, “Biz malca (da,) 
evlatça (da) fazlayız. Bize azap (da) 
verilmeyecek,” dediler. 

 

37. De ki: “Şüphesiz Rabbim, dile-
diği için rızkı bollaştırır ya (da onu) 
daraltır. Ancak insanların çoğu 
bilmezler.” 

 

                                                           
1 Yüce Allah’ın (c.c.) peygamberleri, hor görülmüş ve aşağılanmış olan insanları tekrar 
insanlık şerefine ulaştırmak ve ellerinden alınmış olan haklarını kendilerine tekrar kazandır-
mak üzere gönderilirler. Zâten o yüzdendir ki her çağda, fakirlere baskı yaparak kendi çıkar-
larını elde eden zenginler daima Yüce Allah’ın (c.c.) peygamberlerini reddederler ve İlâhî 
mesaja karşı çıkarlar. 
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B. 5  

38. Mallarınız (da,) evlatlarınız (da) 
sizleri Katımızda yakın bir merte-
beye yaklaştıracak şeyler değildir. 
Ancak inanıp (da yerli yerinde) iyi 
işler yapanlar, (bundan) müstesna-
dır. İşte yaptıklarının mükâfatları 
kendilerine iki misli verilecek olan-
lar (da,) bunlardır. Onlar, yüce ko-
naklarda, emniyet içinde (yaşayan-
lar olacaklar.) 

 

39. Ayetlerimizi boşa çıkarmaya 
uğraşanlarsa, (işte) azap içinde bir 
araya getirilecek olanlar (da,) on-
lardır. 

 

40. De ki: “Şüphesiz Rabbim, kul-
ları arasından dilediği için rızkı 
bollaştırır veya (dilediği) için (ise 
onu) daraltır. Siz neyi harcarsanız, 
karşılığını (da) O verir. O, rızık 
verenlerin en iyisidir. 

 

41. Onların hepsini toplayacağı 
gün, O meleklere, “Bunlar yalnız 
sizlere mi taparlardı?” diyecek. 

 

42. Onlar diyecekler ki: “Sen her 
türlü eksiklikten uzaksın. Dostumuz 
(olan) Sensin, onlar değil!” Onlar 
(hayali ve) gizli varlıklara taparlar-
dı. Çoğu, ancak onlara inanırlardı.1 

 
                                                           
1 Burada fiilen kendi büyük liderlerini birer tanrı edinmiş olan müşriklerden bahsedilmiştir. 
“Cin” kelimesinden de müşriklerin liderleri yahut göze görünmeyen varlıklar kastedilmiştir. 
Müşrikler bazı meleklere taptıklarını da söylerlerdi. Ancak Kıyamet günü melekler onları 
reddedecekler. 
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43. (Onlara,) “Bugün birbirinize ne 
yarar ne (de) zarar verebilirsiniz,” 
(denilecek.) Zulmetmiş olanlara 
(da,) “Yalanladığınız Cehennem 
azabını tadın!” diyeceğiz. 

 

44. Kendilerine apaçık ayetlerimiz 
okunduğunda derler ki: “Bu, ancak 
atalarınızın taptıklarına (tapmaktan) 
sizi alıkoymak isteyen bir adam-
dır.” (Onlar,) “Bu (Kur’an) ancak 
uydurulmuş bir yalandır,” derler. 
Hak kendilerine gelince onu redde-
denler, “Bu apaçık bir aldatmaca-
dan başka bir şey değildir,” derler. 

 

45. Biz onlara, okudukları (semavi) 
kitaplar vermedik. Senden önce 
kendilerine bir uyarıcı (da) gön-
dermedik.1 

 

46. Onlardan öncekiler (peygam-
berlerini) yalanlamışlardı. Bunlar 
(kendilerinden öncekilere) verdiği-
mizin onda birine (bile) ulaşamadı-
lar.2 Ancak onlar (da) peygamberle-
rimi yalanladılar. Sonunda azabım 
ne kadar (şiddetli) idi!  

                                                           
1 Yani, onların taşıdıkları batıl inançları kapsayan semavi kitapları, kendilerine indirmedik. 
Aynı şekilde onlara, o batıl inançları öğreten bir peygamber de göndermedik. 

2 “ ” kelimesi onda bir manasında olduğu gibi, yüzde bir ve bazı dil bilginlerine göre 
binde bir manasında da kullanılır. (Bkz: Arabic – English Lexicon; E.W.Lane) 
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B. 6  

47. De ki: “Şüphesiz size tek bir 
nasihatte bulunuyorum.  Allah uğ-
runa ikişer (olarak da) tek olarak 
(da) kalkın. Sonra (da iyice) düşü-
nün. Sizin dostunuzda (asla) delilik 
yoktur. O, ancak (gelecek olan) 
çetin bir azap (hakkında) uyarıcı-
dır.” 

 

48. De ki:  “Sizden, bir mükâfat 
istiyorsam, o sizin uğrunuzadır. 
Benim mükâfatım, ancak Allah’a 
aittir. O, her şeye gözeticidir.” 

 

49. Sen (onlara,) “Şüphesiz Rabbim 
hak (ile batıla) çarpar. O, gaip olan-
ları çok iyi bilendir,” de. 

 

50. De ki: “(En mükemmel) hak 
geldi. Batıl ne bir şeyi başlatıp (var 
edebilir,) ne (de onu) tekrar edebi-
lir.”  

51. De ki: “Eğer ben sapmış isem, 
nefsim aleyhinde sapmış olurum. 
Eğer doğru yol üzerindeysem, o 
(da) Rabbimin bana indirdiği va-
hiyden dolayıdır. Şüphesiz O, (dua-
ları) çok işiten ve (her kulun) ya-
nında olandır.”  

52. Keşke sen, onların (büyük bir) 
telaşa kapılacaklarını, kaçacak bir 
yol bulamayacaklarını ve yakın bir 
yerde (de) yakalanacaklarını bir 
görsen!  
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53. Onlar, “Biz bu (kelâma) inan-
dık,” diyecekler. Ama o kadar uzak 
bir yerden (imanı) elde etmeleri 
nasıl mümkün olabilir? 

 

54. Oysa daha önce onu reddetmiş-
lerdi. Onlar, uzakta gizli (bir yer-
den,) kafadan (uydurulmuş boş 
itirazlar) ileri sürecekler.  

55. Daha önce (de) benzerlerine 
yapıldığı gibi, onlarla istekleri ara-
sında bir engel konulacak. Şüphesiz 
onlar, daima rahatsız edici bir şüp-
he içinde kaldılar. 
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Sûre: 35 

FÂTIR SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 22 

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte kırk altı 
ayettir. 

Sebe sûresi gibi Fâtır sûresi de “El- Hamd” ile başlamıştır. Geçen 
sûrede yeryüzü ve gökyüzünde Yüce Allah’ın (c.c.) hükümranlığının var oldu-
ğundan bahsedilmiştir. Aynı şekilde bütün kâinatın, hâl lisanıyla Yüce Allah’a 
(c.c.) hamd ettiği belirtilmiştir. Bu sûrede ise Yüce Allah’ın (c.c.) yer ile göğü 
ilk kez yarattığı zikredilmiş ve O’na hamd etmemiz gerektiği (de) beyan edil-
miştir. Çünkü yer ile göklerin bu ilk yaratılışı gayesiz değildir. Böylece, onların 
yaratılışından önce Yaratan bir Rabbin (c.c.) var olduğuna, O’nun da rahmet 
eden olduğuna işaret edilmiştir. 

İkinci ayet-i kerimede ikişer, üçer yahut dörder kanatlı meleklerden 
bahsedilmiştir. Bundan meleklerin gerçekten maddi kanatlara sahip oldukları 
anlaşılmamalıdır. Bunun bir anlamı olarak, burada elementlerin dört kuvvetin-
den (valencies) bahsedilmiş olması mümkündür. Bütün kimyasal mucizeler bu 
kuvvetlere dayanır. Özellikle Yüce Allah’a (c.c.) inanan bilim adamları, karbo-
nun dört temel kuvvetine bağlı olarak diğer maddeler ile kimyasal tepkimeleri 
sonucu, karbon üzerine kurulu hayatın (Carbonbased life) ortaya çıktığına dik-
kat çekerler. Kur’an-ı Kerim’in bu ayetinde bundan daha fazla kanatlara sahip 
olan meleklerin var olduğu da zikredilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in belirttiğine göre 
insanlar henüz bunlardan haberdar değillerdir. Ancak yine de onların etkilerine 
tabi bir şekilde birçok yüce kimyasal değişiklikler vuku bulacaktır. İnsan şimdi-
lik onları asla aklına bile getiremez. 

Aynı ayet-i kerimenin bir diğer anlamına göre meleklerin kanatlarından 
murat, Yüce Allah’ın sıfatlarının tecellisidir. O, Hz. Muhammed-i Mustafa’ya 
(s.a.v.) Kendisine ait değişik sıfatlarını ortaya koyan melekleri indirdiğini söy-
lemiştir. Bazı durumlarda ise bu sıfatlarının sayısını çoğaltarak, bunları da indi-
recek melekleri gönderebileceğini söylemiştir. Böylece Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) 
inen vahyin üstünlüğü anlatılmaktadır. 

Bu sûrede yine birinin suyu tuzlu, ötekinin ise tatlı olan iki denizden 
bahsedilmiştir. Tuzlu suda yetişen canlıların eti aslında tuzsuz olur. Bu da, Yüce 
Allah’ın (c.c.) hayret verici bir harikasıdır. Daima tuzlu su içen balıkların etinin 
tuzun etkilerinden uzak ve tamamen arınmış olması nasıl mümkündür? 

On yedinci ve on sekizinci ayetlerde insanlara bir uyarıda bulunulmuş-
tur. Eğer Allah’ın (c.c.) nimetlerine şükretmezseniz ve O’nun var oluşunu inkâr 
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etmekte ısrar ederseniz, Yüce Allah (c.c.) dilerse, sizleri yeryüzünden siler ve 
yerinize de başka bir mahlûk getirebilir. Bu O’nun yücelik şanından uzak değil-
dir, denmiştir. 

Ondan sonra, yeryüzünde hayatın her şeklinin ancak gökten yağan su-
dan bereket bulduğu insanoğluna bildirilmiştir. Aynı su ile değişik meyveler 
yetişir. Onların renkleri birbirinden farklıdır. Renklerin değişikliğinden önemli 
bir noktaya işaret edilmiştir. Aynı renkteki toprak üzerinde yetişen meyvelerin 
renklerinin birbirinden farklı olduğu görülür. Aynı şekilde bütün insanlar bir tek 
adamın evlatları yani neslidir. Ancak onların hem renkleri hem de dilleri birbi-
rinden farklıdır. Oysa tüm diller aynı dilden türemiştir. Şimdi ise onların arala-
rında bir benzerlik bulunmamaktadır. Bunu, ancak Yüce Allah’ın (c.c.) irfan 
verdiği kimseler görüp anlayabilirler. 

Yüce Allah’a (c.c.) ortak koşanlar, yeryüzünde yetişen varlıklar bakı-
mından O’na hiçbir ortak koşamazlar. Öyleyse hakkında hiçbir bilgiye sahip 
olmadıkları göklerde, nasıl Allah’ın (c.c.) ortağı olduğunu düşünebilirler. 

Sonunda insanoğluna şöyle denmiştir: Yer ile gök kendiliklerinden yö-
rüngelerine oturmuş değillerdir. Eğer Yüce Allah (c.c.) onları korumazsa ve 
onlar yörüngelerinden çıkarlarsa, yer ile gökte Kıyamet kopacaktır. Bu gezegen-
ler ise bir daha asla yörüngelerine oturamazlar.  
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Fâtır Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Her türlü hamd, ancak göklerle 
yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, 
dörder kanatlı elçiler kılıp (gönde-
ren) Allah’a mahsustur. O, yarat-
mada dilediğini ilave eder.1 Şüphe-
siz Allah’ın her şeye tam olarak 
gücü yeter. 

 

3. Allah’ın insanlar için açtığı rah-
met (kapılarını) kimse kapatamaz. 
O’nun (kapatmasının) ardından (da) 
kapattığını açacak yoktur. O, her 
şeyden üstündür, sonsuz hikmet 
sahibidir.  

4. Ey insanlar! Allah’ın size (indir-
diği) nimeti hatırlayın. Size gökten 
ve yerden rızık veren Allah’tan 
başka bir yaratıcı var mıdır? 
O’ndan başka hiçbir İlâh yoktur. O 
halde nereye saptırılıyorsunuz? 

 

                                                         
1 Bu ayet-i kerimede meleklerin kanatlarından murat, Yüce Allah’ın sıfatlarının tecellisidir. O, 
Hz. Muhammed-i Mustafa’ya (s.a.v.) Kendisine ait değişik sıfatlarını ortaya koyan melekleri 
indirdiğini söylemiştir. Bazı durumlarda ise bu sıfatlarının sayısını çoğaltarak, bunları da indire-
cek melekleri gönderebileceğini söylemiştir. Böylece Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) inen vahyin üstün-
lüğü anlatılmaktadır. Bu ayetin diğer anlamı için ise Fâtır sûresinin giriş kısmına bakınız. 
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5. Eğer seni yalancı sayıyorlarsa, 
şüphesiz senden önce (de) peygam-
berler yalancı sayıldılar. Bütün 
işler, ancak Allah’a döndürülecek-
tir. 

 

6. Ey insanlar! Şüphesiz Allah’ın 
vaadi gerçektir. Onun için dünya 
hayatı sizi asla aldatmasın. Bir al-
datan (da,) Allah hakkında sizi 
aldatmasın. 

 

7. Şeytan kesinlikle sizin düşmanı-
nızdır. Siz (de) onu düşman bilin. O 
dostlarını, mutlaka alevli bir ateşe 
girenlerden olsunlar diye çağırır. 

 

8. Kâfirlik edenlere şiddetli bir azap 
(mukadderdir.) İman edip, (yerli 
yerinde) iyi işler yapanlara, bağış-
lanma ve büyük bir mükâfat vardır. 

 

B. 2  

9. Yaptığı kötülük kendisine güzel 
gösterilirse, o (da) onu güzel görür-
se, (doğru yolu bulabilir mi?) Şüp-
hesiz Allah dilediğinin sapmış ol-
duğuna, dilediğinin (ise) hidayete 
kavuştuğuna (karar verir.) O halde, 
onlar uğruna (yaşadığın) üzüntüler 
sebebiyle canın helâk olmasın. 
Şüphesiz Allah, onların yaptıklarını 
çok iyi bilir. 
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10. Rüzgârları gönderen Allah’tır. 
Onlar bulutları taşır. Sonra Biz, onu 
ölü bir yerleşime süreriz. Sonra (da) 
onunla, ölümünden sonra toprağı 
diriltiriz. (Öldükten sonra) tekrar 
dirilmek (işte) böyle olur.1 

 

11. Kim şeref isterse, bilsin ki şeref 
tamamen Allah’ın (elindedir.) Pak 
sözler, ancak O’na yükselir. Onları 
(yerli yerinde) iyi ameller yükseltir. 
Çirkin düzenler kuranlara şiddetli 
azap (mukadderdir.) Onların düzen-
leri, (kesinlikle) boşa çıkacaktır. 

 

12. Allah sizi topraktan, sonra (da) 
azıcık sudan yarattı. Sonra sizi çift-
ler kıldı. Hiçbir dişi onun bilgisi 
olmadan, ne hamile kalır, ne (de) 
doğurur. Ömür verilenin uzun 
ömüre ermesi, ya da ömründen (bir 
şeyin) eksiltilmesi, ancak bir kitapta 
(mevcut) olur. Şüphesiz bu, Allah 
için (pek) kolaydır.2 

 

                                                         
1 Bu ayet-i kerimede ahlâken ve manen ölmüş insanların nasıl tekrar dirileceği beyan edil-
miştir. Ölü ve kupkuru bir toprak, üzerine yağan yağmurun etkisiyle nasıl yemyeşil oluveri-
yorsa, aynı şekilde ahlâken ve maneviyat bakımından ölmüş ve de zulüm, yolsuzluk ve 
günah bataklığına saplanmış olan insanlar da aynı şekilde İlâhî mesajın bereketiyle dirilive-
rirler. 
2 Bu ayet-i kerimede önceden şu haber verilmiştir: Azıcık su damlasından (sperm) nasıl 
sapasağlam bir bebek doğuyorsa ve sonunda nasıl büyük bir insan haline geliyorsa, aynı 
şekilde başlangıçta değersiz görülen Müslümanlar da sonunda büyük bir topluluk haline 
gelecekler. Ayet-i kerimede geçen “Kitap” kelimesinden İlâhî yasa kastedilmiştir. 
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13. İki deniz aynı olamaz. Biri tat-
lıdır, lezzetlidir ve içimi kolaydır. 
Diğeri (ise) çok tuzlu (ve) acıdır. 
Hepsinden taze et yersiniz ve taktı-
ğınız ziynet eşyalarını çıkarırsınız. 
Gemileri (onların) içinde (suyu) 
yararak (seyreder) görürsün. (Bu,) 
O’nun lütfunu aramanız ve (O’na) 
şükretmeniz içindir. 

 

14. O, geceyi gündüze katar, gün-
düzü (de) geceye katar. Güneş ile 
ayı (da bütün yarattıklarının) hiz-
metine vermiştir. Bunların her biri 
belli bir süreye kadar hareket et-
mektedir. Rabbiniz olan Allah bu-
dur. Hükümranlık O’nundur. 
O’ndan başka çağırdıklarınız (ise,) 
bir hurma çekirdeğinin iç kabuğu 
kadar bile bir şeye sahip değildirler. 

 

15. Eğer onları çağırırsanız, duala-
rınızı duymazlar. Duysalar (bile,) 
size cevap veremezler. Kıyamet 
gününde ortak koştuğunuzu (da) 
inkâr edecekler. Sana hiç bir kimse, 
her şeyden haberdar olan gibi bilgi 
veremez. 

 

B. 3  

16. Ey insanlar, Allah’a muhtaç 
olan sizsiniz. Allah Ganidir (ve her 
türlü) hamda lâyıktır. 
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17. Dilerse sizi ortadan kaldırıp, 
yerinize yeni bir yaratık getirir.  

18. Bu Allah için (hiç) zor değildir. 
 

19. Yük taşıyan bir kimse, başkası-
nın yükünü taşıyamaz. Yük altında-
ki biri, (bir başkasını) yükünü (taşı-
sın diye) çağırsa (ve bu onun) yakın 
akrabası bile olsa, onun kendisin-
den bir şey yüklenmesi mümkün 
değildir. Sen, ancak gaip olduğu 
halde Rablerinden korkanları ve 
namazı ayakta tutanları uyarırsın. 
Kim kendini arındırırsa, ancak ken-
di yararı için arındırmış olur. (Her-
kes) yalnız Allah’a dönecektir. 

 

20-22. Görmeyen ile gören, karan-
lıklar ile aydınlık, gölge ile (güne-
şin) sıcağı, (asla) bir olamaz. 

 

23. Keza diriler ile ölüler (de) bir 
olamaz. Şüphesiz Allah, istediğine 
(söz) dinletir. Sen, (mezarlarda 
gömülü) olanlara söz din-
letemezsin. 

 

24. Sen ancak bir uyarıcısın. 
 

25. Şüphesiz Biz, seni (ebedi) bir 
doğruluk ile müjde veren ve uyaran 
olarak gönderdik. Kendisine bir 
uyarıcı gelmemiş olan bir ümmet 
(de) yoktur. 
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26. Bunlar senin yalancı olduğunu 
ileri sürerlerse, şüphesiz (onlardan) 
öncekiler (de peygamberlerinin) 
yalancı olduklarını ileri sürmüşler-
di. Peygamberleri kendilerine apa-
çık delillerle, (İlâhi) talimat ve ay-
dınlatıcı Kitap ile geldiler.  

27. Sonra Ben, kâfirlik edenleri 
yakaladım. Sonunda azabım ne 
kadar (da şiddetliydi!) 

 

B. 4  

28. Allah’ın bulutlardan su indirdi-
ğini görmedin mi? Sonra Biz, onun-
la renkleri çeşit çeşit meyveler çı-
kardık. Dağlarda (da) beyaz ve 
kırmızı (gibi) çeşitli renklerde deği-
şik şeritler vardır. Bazıları (ise) 
simsiyahtır. 

 

29. Keza insanların, hayvanların ve 
davarların (da) her birinin renkleri 
farklıdır. Şüphesiz kullarının ara-
sında, ancak bilgi sahibi olanlar 
Allah’tan korkarlar. Şüphesiz Al-
lah, her şeyden üstündür, çok bağış-
layandır. 

 

30. Şüphesiz Allah’ın Kitabı’nı 
okuyan, namazı ayakta tutan ve 
kendilerine verdiklerimizden gizli-
ce (de,) açıkça (da) harcayanlar, 
hiçbir zaman zarar etmeyecek bir 
ticaretin arayışı içindedirler.  
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31. Bunun sonucu Allah, onların 
yaptıklarının mükâfatını tastamam 
verecektir. (Bundan başka) onlara, 
Kendi lütfundan daha (da) verecek-
tir. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan 
ve çok değer bilendir. 

 

32. Kitap’tan sana vahyettiğimiz, 
ancak haktır. Daha önce gelmiş 
(vahyi de) doğrulayandır. Şüphesiz 
Allah kullarından (daima) haberdar 
olup, durumlarını çok iyi görendir. 

 

33. Daha sonra Biz, kullarımız ara-
sından seçtiklerimizi Kitab’a vâris 
kıldık. Onlardan bazıları kendi ne-
fislerine zulmedenler, bazıları orta 
yolu benimseyenler ve bazıları (da) 
Allah’ın izniyle hayırlarda öne 
geçenlerdir. İşte bu, (Allah’ın) çok 
büyük lütfudur. 

 

34. Onlar ebediyen kalacakları 
Cennetler’e girecekler. Orada, altın 
bilezikler ve inciden (takılarla) 
donatılacaklar. Orada, elbiseleri 
(de) ipekten (olacak.) 

 

35. Onlar diyecekler ki: “(Her tür-
lü) hamd üzüntümüzü bizden uzak-
laştıran Allah içindir. Şüphesiz 
Rabbimiz, gerçekten çok bağışla-
yan ve çok değer bilendir.” 

 

36. “Kendi lütfuyla bize kalınacak 
özel bir yer ihsan etti. Orada bize 
bir sıkıntı dokunmayacak, yorgun-
luk (da) bize gelmeyecek.” 
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37. Kâfirlik edenler için (ise,) Ce-
hennem ateşi olacaktır. Ölsünler 
diye, onlar hakkında (ölüm) kararı 
verilmeyecek. Onlar için azap (da) 
hafifletilmeyecek. Biz, her nanköre 
aynen böyle karşılık veririz. 

 

38. Onlar orada, “Ey Rabbimiz! 
Bizi buradan çıkar. (Böylece önceki 
hayatımızda) yaptığımızdan farklı 
olarak (müminler gibi) iyi işler 
işleyelim,” (diye) bağrışacaklar. 
(Onlara diyeceğiz ki:) “Size, öğüt 
almak isteyen bir kimsenin öğüt 
alabileceği kadar bir ömür verme-
dik mi? Sonra size bir uyarıcı (da) 
geldi. Şimdi (bu azabı) tadın ve (iyi 
bilin ki,) zalimler için hiçbir yar-
dımcı yoktur. 

 

B. 5  

39. Şüphesiz Allah, göklerin ve 
yerin gaybını bilendir. O, kesinlikle 
gönüllerde olanları (da) çok iyi bi-
lendir.  

40. Sizi yeryüzünde (öncekilerin 
yerine) getiren (de,) O’dur. Kim 
inkâr ederse, inkâr etmenin (cezası 
da) kendisine olacaktır. Kâfirlerin 
kâfirliği, Rablerinin Katında, ancak 
O’nun kızgınlığını arttırır. Kâfirle-
rin kâfirliği, ancak ziyanlarını arttı-
rır. 
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41. (Sen onlara) de ki: “Allah dı-
şında çağırdığınız, (O’na koştuğu-
nuz sözde) ortaklarınızı gördünüz 
mü? Onlar dünyada neyi yaratmış-
lar, bana göstersenize! Yoksa gök-
lerin (yaratılışına) ortaklıkları mı 
var? Yahut kendilerine bir Kitap 
verdik (de,) ondan apaçık bir delile 
mi sahip bulunuyorlar?” Aslında 
zalimler, birbirlerine ancak aldatan 
sözler verirler.  

42. Gökler ile yerin (kendi yörün-
gelerinden) sapmamaları için onları 
tutan, şüphesiz Allah’tır. Eğer bun-
lar (saparlarsa,) O’ndan başka kim-
se (de) onları durduramaz. Şüphesiz 
O, Halîmdir ve çok bağışlayandır. 

 

43. Kendilerine bir uyarıcı gelirse, 
onlar bütün ümmetlerden daha çok 
hidayet bulanlar olacağız diye, Al-
lah’a sağlam yeminler ettiler. Ken-
dilerine bir uyarıcı geldiğinde (ise 
bu durum,) ancak onların nefretle-
rinin artmasına sebep oldu. 

 

44. Çünkü onlar, yeryüzünde bü-
yüklük tasladılar ve çirkin düzenler 
kurdular. Oysa çirkin düzen, ancak 
sahibini kuşatarak (mahveder.) 
Bunlar, (kendilerinden) öncekiler 
için (de geçerli kılınmış, Allah’ın) 
sünnetinden başka (bir şey) mi bek-
liyorlar? Öyleyse Allah’ın sünne-
tinde hiçbir değişiklik bulamazsın. 
Allah’ın sünnetinde, (özünden) bir 
sapma (da) bulamazsın.  
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45. Onlar yeryüzünde (dolaşıp) 
gezmediler mi? (Eğer gezselerdi,) 
kendilerinden öncekilerin akıbetle-
rini görürlerdi. (Oysa) onlar, bun-
lardan daha güçlüydüler. Göklerde 
ve yerde hiçbir şey, Allah’ı kendi 
iradesinde başarısızlığa uğratamaz. 
Şüphesiz O, çok bilen ve daimi güç 
sahibi olandır. 

 

46. Eğer Allah insanları kazandıkla-
rı yüzünden yakalasaydı, (dünya) 
üzerinde hiçbir yürüyen canlıyı 
bırakmazdı. Ancak O, onlara tayin 
edilen (son) vakte kadar mühlet 
verir. Onlar için belirlenen zaman 
gelince, Allah’ın kullarını kesinlik-
le çok iyi gördüğü (ortaya çıkar).1 

 
 

                                                         
1 Bu ayet-i kerimede insanların günahlarının cezasının hayvanları da kapsayacağından bahsedil-
miştir. Ancak dikkat edilirse, hayvanların yeryüzünde yok olmaları halinde, bundan insanlar da 
olumsuz olarak etkileneceklerdir. İnsanın yaşamı, hayvanların varlığına bağlıdır. Demek ki, söz 
konusu ceza aslında hayvanlara değil, yine insanoğluna verilmiş olacaktır. 
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Sûre: 36 

YÂSÎN SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 22 

Bu sûre, Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte seksen dört 
ayettir. 

Geçen sûrenin sonunda kâfirlerin yemin ederek, eğer bize bir uyarıcı gel-
seydi, onun ileri sürdüğü hidayeti geçmiş bütün ümmetlerden daha fazla kabul 
ederdik dediklerinden bahsedilmiştir. Yasin sûresinin başında Yüce Allah’ın 
(c.c.) Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.), Biz seni atalarına uzun zamandan beri bir pey-
gamber gelmemiş olan bir kavime gönderdik, diye vahyettiği beyan edilmiştir. 
Buna rağmen Yüce Allah’ın (c.c.), onlar asla inanmayacaklar diye ileri sürdüğü 
iddia ise sonuçta aynen gerçek oldu. Kısacası bu sûrede, kâfirlerin bize bir uya-
rıcı gelseydi, biz mutlaka onu kabul ederdik diye ileri sürdükleri iddia redde-
dilmiştir. 

Daha sonra peygamberlerin muhaliflerinin bir örneği verilmiş ve onların 
kibirlerinin de hidayeti kabul etmelerine engel olduğu beyan edilmiştir. Birinin 
boynunda boyunduruk takılıysa, onun boynu kaskatı ve başı da dik olur. Kibirli 
birisinin de durumu buna benzer. İman, ancak kalplerinde kibir bulunmayanlara 
nasip olur. 

Bu sûrede, önce iki peygamberden, sonra da onları destekleyen üçüncü 
bir peygamberden, en sonunda ise dördüncü bir peygamberden bahsedilmiştir. 
Müfessirler bunlar hakkında birçok görüş ileri sürmüşlerdir. Vadedilen Me-
sih’in (a.s.) Birinci Halifesi (r.a.) ise bu konuyu şöyle açıklamıştır: İlk olarak 
zikredilen iki peygamber Hz. Musa (a.s.) ve Hz. İsa’dır (a.s.). Üçüncü peygam-
berden murat Hz. Muhammed Resûlüllah’tır (s.a.v.). O, kendisinden önceki her 
iki peygamberi desteklemiştir. Kâfirler, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) sözlerini ka-
bul etmeyince, uzak bir yerden dördüncü bir şahıs ortaya çıkıp onları,  “Bu yüce 
insan, sizin için yüce bir hidayet getirmiştir. Sizden bunun için bir mükâfat da 
talep etmemiştir. Ona inanın!” diye uyarmıştır. 

Otuz yedinci ayette, kâinattaki her varlığının çift olduğu beyan edilmiştir. 
Yüce Kur’an-ı Kerim indiğinde, Araplar sadece hurma ağacının erkek ve dişi 
halinde iki çeşit olduğuna inanırlardı. Oysa her tür meyve fidanı ve ağaçların 
çiftler halinde olduğu kimsenin aklına gelmezdi. Bugünkü bilgi seviyesi ile bu 
durum ortaya çıkmıştır. Bunun ötesinde madde, atom gibi en küçük zerrelerin 
bile çiftler halinde oldukları ispat edilmiştir. 

Çiftler konusu, aslında çok geniş kapsamlı bir meseledir. Ancak Yüce Al-
lah’ın (c.c.) birliğini anlamak için, bunu anlamak çok elzemdir. Yalnız kâinatı 
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Yaratan, bir benzerine asla muhtaç olmayandır. Ondan başka her yaratık ise çift 
olmaya muhtaçtır. 

Bu sûrede insanların tekrar kaldırılmaları konusu yeniden ele alınmıştır. 
İkinci kez kaldırıldıklarında ölülerin hayretle, bize tekrar hayat veren kimdir 
diyecekleri ifade edilmiştir. Buna cevaben kendilerine, bütün peygamberler hep 
doğru söylerlerdi denilecektir. 

Seksen birinci ayette ise, yeşil bir ağaçtan ateş çıktığı anlatılmıştır. Genel 
olarak, ancak ağaçlar kuruduğunda onları yakmanın mümkün olabileceği düşü-
nülür. Ancak yeşil ve yaş ağaçlardan da ateş elde etmek mümkündür. Bu durum 
çokça yaşanır. Bilim adamlarının bildirdiklerine göre bazı ağaçların yaprakları, 
kuvvetli rüzgârlara bağlı olarak birbirlerine sürtünüp yanmaya başlar. Bunun 
sonucunda ise bazen büyük orman yangınları oluşur. 

Bu sûrenin son ayeti bir kez daha, ölümden sonra ahiretteki yeniden diri-
lişten bahseder. Kâinatın her varlığının Allah’a (c.c.) ait olduğu ve bütün insan-
ların ise tekrar O’na dönecekleri, burada bildirilmiştir. 
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Yâsîn Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden Al-
lah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Ey Seyyid1! 
 

3. Biz, (senin en yüce önder olduğun 
konusunda) hikmet dolu Kur’an’ı 
şahit olarak gösteriyoruz. 

 

4. Şüphesiz sen, peygamberlerden-
sin.  

5. Doğru yol üzerindesin. 
 

6-7. (Bu Kur’an,) ataları uyarılma-
mış ve (bu yüzden) gafil olan bir 
kavmi uyarasın diye, her şeyden 
üstün ve çok rahmet eden (Allah) 
tarafından indirilmiştir. 

 

8. Onların çoğu hakkındaki sözü-
müz kesinlikle gerçekleştiği için, 
onlar inanmayacaklar. 

 

9. Şüphesiz Biz onların boyunlarına, 
çenelerine kadar dayanan demir 
halkalar geçirdik. Onun için kafala-
rını yukarı kaldırıyorlar.  

                                                         
1 “Yâsîn,” yani “Ey Seyyid” ya da “Ey Önder” anlamına gelen bu kelime, Hz. Resûlüllah (s.a.v.) 
için kullanılmıştır. Daha sonraki ayetlerde ise Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) en mükemmel önder 
oluşunun delilleri ileri sürülmüştür. 
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10. Biz onların önlerine bir engel ve 
arkalarına (da) bir engel koyduk. 
Böylece Biz onları örttük. Bunun 
için göremezler.  

11. Uyarman (da) uyarmaman (da) 
onlar için birdir. (Durumlarını de-
ğiştirmedikçe asla) inanmayacaklar. 

 

12. Sen, ancak hatırlatmaya kulak 
veren ve gaip olduğu halde Rahman 
olan (Allah’tan) korkanı uyarabilir-
sin. Ona büyük mağfiretin ve şerefli 
mükâfatın müjdesini ver. 

 

13. Şüphesiz ölüleri Biz diriltiriz. 
(Gelecek hayat için) önden gönder-
diklerini (de) onların geride bırak-
tıklarını (da,) Biz saklarız. Biz, her 
şeyi apaçık bir yolda (yer altında) 
sakladık. 

 

B. 2  

14. Onlara bir yerleşim halkının 
durumunu anlat. Hani oralara (Al-
lah’ın) peygamberleri gelmişti. 

 

15. İlk önce onlara iki peygamber 
gönderdiğimizde, onlar her ikisini 
(de) yalanladılar. Bunun üzerine, bir 
üçüncüsü ile onları güçlendirdik.1 
Onlar, “Şüphesiz bizler gönderilen-
leriz,” dediler. 

 

                                                         
1 Bu ayet-i kerimede zikredilen iki peygamberden murat Hz. Musa (a.s.) ile Hz. İsa’dır (a.s.). 
Üçüncü peygamberden Hz. Muhammed Resûlüllah (s.a.v.) kastedilmiştir. Daha sonra dördüncü 
bir peygamberden de, bu sûrenin 21. ayetinde bahsedilmiştir. 
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16. Onlar (cevap olarak) dediler ki: 
“Siz (de) bizim gibi, ancak insansı-
nız. Rahman (ise) hiçbir şey indir-
medi. Siz, ancak yalan söylüyorsu-
nuz.” 

 

17. (Peygamberler) dediler ki: 
“Şüphesiz Rabbimiz, bizim size 
gönderilenler olduğumuzu bilir.” 

 

18. “Sorumluluğumuz, yalnızca 
sözü açık olarak iletmekten başkası 
değildir.” 

 

19. (Bunun üzerine kâfirler,) “Biz 
sizi uğursuz sayıyoruz. Eğer vaz-
geçmezseniz, sizi mutlaka taşa tutup 
(öldürürüz.) Bizden size, muhakkak 
çok acı bir azap gelecek,” dediler. 

 

20. Onlar, “Ameliniz size aittir.1 
Eğer size iyice nasihat edilirse (yine 
de inkar edecek misiniz?) Aslında 
sizler haddi aşan bir kavimsiniz” 
dediler. 

 

21. Şehrin uzak tarafından bir adam2 
koşarak geldi ve dedi ki: “Ey kav-
mim, gönderilenlere uyun!” 

 

22. “Sizden hiçbir karşılık isteme-
yenlere ve doğru yolu bulmuş -
olanlara tabi olun!” 

 

                                                         
1 “ ”kelimesinin anlamı “Amel”dir. Ayrıca bkz. dipnot 17:14. 
2 Bu ayet-i kerimede Hz. İmam-ı Mehdi ve Vadedilen Mesih’ten (a.s.) bahsedilmiştir. “ ” 
yani “koşarak geldi” kelimesinden de Hz. İmam-ı Mehdi ve Vadedilen Mesih’in (a.s.) İslâm 
dininin mesajını yaymak uğruna harcadığı çabalar kastedilmiştir. 
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Cüz: 23  

23. “Bana ne oldu ki, beni yaratmış 
(olan Allah’a) kulluk etmeyeyim? 
Sizler (de,) yalnız O’na döndü-
rüleceksiniz.”  

24. “Ben O’ndan başkalarını tanrılar 
edinebilir miyim? Eğer Rahman 
beni zarara uğratmak isterse, onların 
şefaati bana hiçbir fayda vermez ve 
onlar beni kurtaramazlar.” 

 

25. “(Eğer böyle olursa,) o zaman 
kesinlikle apaçık bir sapıklığa düş-
müş olurum.” 

 

26. “Şüphesiz ben Rabbinize inan-
dım. Onun için beni dinleyin!”  

27-28. Ona, “Cennete gir!” denildi. 
O dedi ki: “Keşke kavmim, Rabbi-
min beni nasıl bağışladığını ve beni 
pek şerefli kimselere kattığını bil-
seydi!” 

 

29. Biz kendisinden sonra, onun 
kavmi üzerine gökten hiç bir ordu 
indirmedik. Zaten (herhangi bir or-
duyu) indirenler (de) değildik.  

30. Ancak korkunç sesli bir azap 
üzerlerine indi ve onlar birdenbire 
kül olup (gittiler.) 
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31. (İnkârcı) kullara yazıklar olsun! 
Kendilerine ne zaman bir peygam-
ber gelse, onu (hor görerek) alay 
ederler.  

32. Onlar, kendilerinden önce nice 
nesilleri yok ettiğimizi ve (yok edi-
lenlerin de) tekrar geri gelmedikle-
rini görmediler mi?  

33. Onların hepsi, mutlaka Katımız-
da hazır bulundurulacaklar.  

B. 3  

34. Bu (kâfirler için) ölü toprak (da) 
bir mucizedir. Biz, onu dirilttik. 
Oradan (türlü) tahıllar çıkardık. 
Onlar (da) bunlardan yerler.  

35-36. Biz onda, hurmalıklar ve 
üzüm bağları bulunan bahçeler ye-
tiştirdik. Meyvelerinden yesinler 
diye, içinde pınarlar fışkırttık. Bunu 
yapan onların elleri değildir. Öyley-
se onlar şükretmezler mi? 

 

37. Yerin bitirdiklerinden, onların 
öz canlarından ve daha bilmedikleri 
şeylerden her türlü çifti yaratan (Al-
lah,) her türlü eksiklikten uzaktır. 

 

38. Gece (de) onlar için (büyük bir) 
mucizedir. Ondan gündüzü çekip 
çıkarırız. Sonra birdenbire karanlık-
larda boğulurlar.  
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39. Güneş (de) belirlenmiş bir yere 
doğru hareket etmektedir. Bu, her 
şeyden üstün ve çok bilgi sahibi 
olan (Allah’ın) belirlediği yasadır.  

40. Biz ay için (de) safhalar tayin 
ettik. O, (bu safhaları geçerek so-
nunda) eski bir hurma dalı gibi olup, 
başa döner.  

41. Güneş, hiçbir zaman ayı yakala-
yamaz. Gece (de) gündüzün önüne 
geçemez. Bunların hepsi yörüngeleri 
üzerinde ilerlemeye devam ederler.1 

 

42. Nesillerini dopdolu gemilerde 
taşımamız (da) kendileri için bir 
mucizedir. 

 

43. Biz onlar için, buna benzer bine-
cekleri birçok (binekler) daha yapa-
cağız.2 

 

44. Dilersek, onları boğarız. O za-
man yalvarmalarına, ne cevap veren 
olur, ne (de) başka bir yolla kurtarı-
labilirler.  

                                                         
1 Bu ayetlerde, gök cisimleri hakkında birçok konu ileri sürülmüştür. Bunlar, o devirde Arabis-
tan’da yaşayan ve okuma yazması bile olmayan, tahsil görmemiş bir kişinin düşünemeyeceği 
sözlerdir. Ay ile güneşin birbirlerine temas etmemeleri, her gün tanık olunan bir durumdur. Ancak 
ayın görüntüsü neden küçülür ve sonra neden büyür? Bu onun hareketi ve izlediği yol ile alakalı-
dır. Diğer taraftan, güneşin de belli bir hedefe doğru ve belli bir zamana bağlı olarak hareket ettiği 
belirtilmiştir. Bundan anlaşıldığına göre, güneş kendisi için belirlenmiş zaman dolunca kendili-
ğinden yok olacaktır. Bunun diğer bir açıklaması ise gökbilimciler tarafından ileri sürülmüştür. 
Onlara göre tüm kâinat topluca hareket halindedir. Bu arada güneş de diğer yıldızlar gibi belli bir 
hedefe doğru hareket etmektedir. Ancak tüm kâinat hareket halinde olmasına rağmen, yıldızlar 
birbirleri ile kesinlikle çarpışmamaktadırlar. Bunun bir anlamı, kâinatımızın bilinmeyen bir baş-
kasının çekimi sonucu, ona doğru hareket halinde olduğudur. 
2 Bu ayet-i kerimede, daha sonra birçok bineklerin ortaya çıkarılacağı önceden haber verilmiştir. 
Demiryolları ve kara taşıtları, arabalar, otobüsler, buharlı gemiler ve hatta uçaklar v.b. gibi. Bu 
buluşların hepsi, bu haberin doğruluğunu kanıtlamaktadır. 
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45. Ancak rahmetimiz (onları kurta-
rabilir.) Onlar, belli bir zamana ka-
dar (dünya malından) faydalanacak-
lar. 

 

46. Onlara, “İleride (karşılaşacağı-
nızdan da,) geride (bıraktığınız 
amellerin cezasından da) korunmaya 
çalışın ki, rahmet edilesiniz” denil-
diğinde, (hiç dikkat etmezler.) 

 

47. Rablerinin mucizelerinden ken-
dilerine (hangi) mucize gelirse (gel-
sin,) onlar ondan yüz çevirirler. 

 

48. Onlara, “Allah’ın verdiklerinden 
harcayın,” denildiğinde, kâfirler 
inananlara, “Allah dileseydi, Kendi-
si ona yedirirdi. (O’nun yedirebile-
ceğine,) biz mi yedirelim?” derler. 
Doğrusu siz apaçık bir sapıklık için-
desiniz. 

 

49. Onlar, “Eğer doğru iseniz, (söy-
leyin Allah’ın) vaadi ne zaman yeri-
ne gelecek?” derler. 

 

50. Onlar tartışıyorlarken (ansızın 
gelip) onları yakalayacak korkunç 
sesli bir azabı beklerler.  

 
 

51. O zaman onlar vasiyet (de) 
edemeyecekler, ailelerine (de) geri 
gidemeyecekler. 
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B. 4  

52. Borazana üflenince onlar, hemen 
mezarlardan kalkıp Rablerine koş-
maya başlayacaklar. 

 

53. (Birbirlerine) diyecekler ki: “Bi-
ze yazıklar olsun! İstirahat yerimiz-
den bizi kim (çıkarıp) kaldırdı? 
Rahman’ın vadettiği, işte budur. 
Peygamberler doğru söylediler.” 

 

54. Bu, ancak korkunç sesli bir azap 
olacak. Bunun sonucu (da) onların 
hepsi ansızın (toplatılıp) huzurumu-
za çıkarılacaklar.  

55. Bugün kimseye hiç zulmedilme-
yecek. Size ancak yaptıklarınızın 
karşılığı verilecek. 

 

56. Şüphesiz Cennet ehli (ise) bugün 
çok önemli bir işle meşgul olup 
sevinecekler.1 

 

57. Onlar ve eşleri, gölgelerde taht-
lar üzerinde yastıklara yaslanmış 
olacaklar. 

 

58. Orada kendileri için meyveler 
bulunacak ve onlar için orada iste-
dikleri her şey olacak. 

 

59. Çok rahmet eden Rab tarafın-
dan, (kendilerine) selam söylenecek.  

                                                         
1 Yani, Yüce Allah’ı (c.c.) anmakla meşgul olacaklar. 
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60. (Ayrıca,) “Ey suçlular, bugün 
(müminlerden) ayrılın!” (diyeceğiz.)  

61-62.“Ey Âdemoğulları! Sakın 
şeytana ibadet etmeyin. Şüphesiz o, 
sizin apaçık düşmanınızdır. (Aksine) 
ancak Bana ibadet edin. Doğru yol 
işte budur,” (deyip,) size sorumluluk 
vermedim mi? 

 

63. Şüphesiz o, aranızdan nice halkı 
saptırdı. O halde, niye akıl etmedi-
niz? 

 

64. İşte size vaat olunan Cehennem 
budur.  

65. “İnkâr etmenizden dolayı, bugün 
oraya girin!”  

66. O gün ağızlarını mühürleyece-
ğiz. Bizimle elleri konuşacak, ayak-
ları (da) yaptıkları (kötülüklere) 
tanıklık edecek. 

 

67. İsteseydik gözlerini kör ederdik. 
Sonra (da görmeden,) bir yol ara-
maya koyulurlardı. Ama (bu du-
rumda) onlar, (doğru yolu) nasıl 
görebilirlerdi?  

68. Dileseydik onları oldukları yer-
de yok ederdik. O zaman ne ileri 
gidebilirler, ne (de) geri dönebilir-
lerdi.  
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B. 5  

69. Uzun ömürlü kıldığımız kimse-
nin, yaratılıştan gelen yeteneklerini 
zayıflatmaya devam ederiz. Öyleyse 
onlar, hiç akıl etmezler mi?  

70. Biz ona şiir (söylemeyi) öğret-
medik.1 Bu ona yakışmazdı. Bu 
(Kur’an,) ancak bir öğüt olup, sıkça 
okunan apaçık bir (Kitap’tır.)  

71. (Bu,) diri olanı uyarmak için ve 
kâfirler hakkında (Allah’ın) verdiği 
hüküm yerini bulsun diye (indiril-
miştir.)  

72. Bizim kudretimizle, kendileri 
için sahip bulundukları hayvanları 
yarattığımızı görmediler mi? 

 

73. Biz onları kendilerine tâbi kıl-
dık. Böylece binekleri onlardandır. 
Onlardan bazılarını (da) yerler. 

 

74. Kendileri için onlarda (birçok) 
yararlar ve içecekler (de) bulunur. 
Öyleyse şükretmezler mi? 

 

75. Belki yardım edilirler diye, Al-
lah’tan başka tanrılar edinmişlerdir. 

 

76. O (tanrılar,) kendilerine hiç yar-
dım edemezler. Aksine onlar, aleyh-
lerinde (şahadet etmek için) hazır 
tutulan bir ordu olacaklar.  

                                                         
1 Yani, Hz. Muhammed Resûlüllah’a (s.a.v.) şiir yazmayı öğretmedik. 



Cüz: 23 
 

YÂSÎN SÛRESİ Sûre: 36 

809 
 

77. O halde, onların sözleri seni 
üzmesin. Şüphesiz Biz, onların giz-
lediklerini ve açığa vurduklarını 
biliriz.  

78. İnsan, kendisini azıcık sudan 
yarattığımızı görmedi mi? Ancak 
(bir bak!) O apaçık bir münakaşacı-
dır.  

79. Kendi yaratılışını unutup, Varlı-
ğımız hakkında ileri geri konuşmaya 
başlar ve der ki: “Kemikler çürü-
dükten sonra, bunları bir daha kim 
yaratacak?” 

 

80. De ki: “Onları ilkin yaratmış 
olan, kendilerini tekrar yaratacaktır. 
O, her yaratığın durumunu çok iyi 
bilendir.”  

81. Size yeşil ağaçlardan ateşi yara-
tan (da) O’dur. Bunun sonucu sizler, 
onlardan bazılarını yakarsınız. 

 

82. Gökleri ve yeri yaratan (Al-
lah’ın) bunlar gibi bir başkasını 
yaratmaya (da) gücü yetmez mi? 
Elbette (yeter!) O, çok yüce Yaratıcı 
ve çok bilendir. 

 

83. O’nun yalnız emri kâfidir. Bir 
şeyin var olmasına karar verdiğinde, 
ona yalnız “Ol!” der, o (da) olmaya 
başlar (ve kesinlikle olur.)  

84. Her şeyin hükümranlığını elinde 
bulunduran (Allah,) her türlü eksik-
likten uzaktır. Siz, ancak O’na dön-
dürülüp (götürüleceksiniz.)  
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Sûre: 37 

SÂFFÂT SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 23  

Cüz: 23  

Bu sûre, Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yüz seksen 
üç ayettir. 

Sâffât sûresinde önceden verilen bazı haberler bulunmaktadır. Yüce Al-
lah’ın (c.c.) ilgili ayet-i kerimede buyurduğu kelâmın bir anlamı şöyledir; Ken-
dilerine sor, yaratılış bakımından sizler mi daha kuvvetlisiniz yoksa Yüce Al-
lah’ın (c.c.) yarattıkları mı? Kâfirleri şaşkına çeviren bu sorudan sonra şöyle 
ilan edilmiştir; Yaratan olarak Yüce Allah (c.c.), sizin yaratma kuvvetlerinizden 
çok daha üstün bir mertebeye sahiptir. Sizler öldükten sonra toprak olunca, O 
sizi tekrar diriltmeye daimi olarak gücü yetendir. Sizler tekrar diriltilince küçük 
düşürüleceksiniz. Böylece yaratabilme kuvvetlerine sahip oldukları kibir içinde 
iddia edilenlere, yaratıcılıklarının bir hiç olduğu ve yaratmakta sadece Yüce 
Allah’ın (c.c.) en güçlü olduğu (da) ispat edilmiştir. 

Sûrenin ilk ayeti incelendiğinde, burada yer alan “ ” kelime-
leri ile insanların yapacağı savaş uçaklarından haber verilmiştir. Onlar saflar 
halinde düşmana saldıracaklar ve onların üzerlerine bu uçaklardan çok sayıda el 
ilânları atacaklar. Bize boyun eğin, yoksa helâk edilirsiniz diye kendilerini uya-
racaklar. 

Ondan sonra, Yüce Allah (c.c.) tektir ve insanların görünürdeki kuvvetle-
rine binaen ilâhlık taslamaları da batıldır diye açıklanmıştır. 

Ardından Yüce Allah’ın (c.c.) “Doğuların Rabbi” olduğu belirtilmiştir. 
Bu ayet de önceden bir haber vermektedir, çünkü bu ayet indirildiğinde bugün 
varlığını bildiğimiz birçok “Doğular”ın bulunduğu düşüncesi bile, o günlerde 
mevcut değildi. Daha o devirde, insanoğlunun yükseklerde uçabilen roketler 
gibi buluşlarla yıldızların sırlarını öğrenmeye çalışacağı ileri sürülmüştür. Gü-
nümüzde ise bu konuda birçok çalışma yürütülmektedir. Diğer taraftan, onlara 
her taraftan taşlar atılacak, yani gökten yağan çok korkunç taşlara hedef tutula-
caklar da denmiştir. Burada en yakın gök dışında, diğer yıldızların sırrına vakıf 
olunamayacağı da beyan edilmiştir. Günümüzün bütün yeni icatları ve kendi 
zatında bu çağ, bahsi geçen hadiselerin aynen böyle gerçekleştiğine şahittir. 

Bu sûrenin başında, maddi zaferler elde etmek için değişik ulusların ara-
sında meydana gelen savaşlardan bahsedildiği için, burada Hz. Resûlüllah 
(s.a.v.) ile ashaplarının çoğunluğunun Allah (c.c.) rızası uğruna başlattıkları 
savaştan da bahsedilmiştir. Bu savaşlarda muhaliflerin kanını akıtmak için kılıç 
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kaldırılmamıştı. Aksine Ashab-ı Kiram’ın (r.a.) kanı bu savaşlarda kurbanlıklar 
gibi akıtılacaktı. Bu da, Hz. İbrahim’in (a.s.) kendi çocuğunu kurban etmeye 
razı olduğu bir fedakârlıkla ilgili idi. Müfessirler, genel olarak bu konuda şöyle 
derler: Bir tosun çalılara takılmıştı. Yüce Allah (c.c.) onun kesilmesi hakkında, 
çok yüce bir kurbanlık ismini verdi ve Hz. İsmail’i (a.s.) terk etti. Ancak bu boş 
ve anlamsız bir düşüncedir. Bundan ne Kur’an-ı Kerim’de ne de Hz. 
Resûlüllah’ın (s.a.v.) hadislerinde asla bahsedilmemiştir. Hz. İsmail’e (a.s.) 
mukabil bir tosun, nasıl daha yüce olabilir? Hz. İsmail’in (a.s.) korunması, as-
lında dünya insanlarına Hz. Muhammed-i Mustafa (s.a.v.) zamanında beyan 
edilen yüce kurbanlık manzarasını göstermek gayesiyleydi. 

Bu sûrede, daha önce saflar halinde savaşan birçok saldırganlardan bah-
sedilmiştir. Sûrenin sonunda ise Yüce Allah (c.c.), asıl saflar halindeki orduların 
Kendisine ait olduğunu bildirmiştir. Bu arada Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) saflar 
halinde savaşan ordularından, keza kendisine yardım etmek üzere gökten saflar 
halinde inen meleklerden de bahsedilmiştir. Saflar halinde savaşanlar görünürde 
zayıftılar ve düşmanları ise onlardan çok daha kuvvetliydiler. Bu durumda ye-
nilgiye uğramaları gerekirdi. Ancak Allah’ın (c.c.) kaderi üstün çıktı ve O’nunla 
alakalı olanlar sonuç olarak galip geldiler. 
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Sâffât Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2-4. (Hakka düşman olanlara karşı) 
saf halinde sıralananları, (kötü işler 
yapanları) azarlayanları ve (İlahî) 
zikir (olan Kur’an’ı) okuyup anla-
tanları şahit olarak gösteriyorum.1 

 

5. Şüphesiz İlâhınız, kesinlikle 
tektir.  

6. O, gökler ile yerin ve her ikisi 
arasında bulunanların Rabbidir. 
(Aydınlığın doğduğu,) Doğuların 
(da) Rabbidir.  

7. Biz, en yakın göğü yıldızlarla 
süsledik.2 

  

8. Onu her isyankâr şeytandan ko-
rumak için (böyle yaptık.)  

                                                           
1 Bu ayet-i kerimelerde Hz.Resûlüllah’ın (s.a.v.) sahabelerinden bahsedilmiştir. 
2 Bu ayetlerde kâinatın zahiri düzeninden bahsedilmiştir. Yani yeryüzü üzerinde bulunan atmos-
fer, dünyaya yaklaşan tüm gök taşlarını yakıp parçalar. Onların bu şekilde yanması uzaklardan 
bile görünebilir bir alev şeklindedir. Ayrıca insanoğlunun kâinatın bilgilerini elde etmeye çalışa-
cağı, ancak uzay araçlarında yolculuk eden insanların her taraftan taşların çarpması tehlikesini 
yaşayacakları ve en yakınımızda olan gökten öteye de geçemeyecekleri beyan edilmiştir. Hz. 
Resûlüllah (s.a.v.) zamanında bunu düşünmek bile mümkün değildi. Bu ayetlerin başka bir açık-
laması da şöyledir: Şeytan olarak adlandırılan bazı kötü niyetli kimseler, Hz. Musa (a.s.) zama-
nındaki Samirî’nin yaptığı gibi, peygamberlere inen ilhamları bozarak, onlarla insanları aldatma-
ya çalışırlar. Bu gibiler ancak en yakın göğe yaklaşabilirler, yani insanları ancak bir dereceye 
kadar aldatabilirler. Bundan sonra ise onlar azaba çarptırılarak uzaklaştırılırlar yahut da kendileri-
ni manevi olarak cezalandıran Yüce Allah’ın (c.c.) bir tecellisi olarak, O’nun bazı kulları bu 
gibilerin aldatmalarını ortaya çıkarırlar. 
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9-10. (Bu isyankâr şeytanlar) yuka-
rıdaki yüce varlıkların (sözlerini) 
işitemezler. Her yandan taşlanarak 
kovulurlar. Onlar için, yapışıp ka-
lan bir azap vardır. 

 
11. Ancak onlardan biri, (kötülük 
niyetiyle) bir sözü kapıp götürürse, 
onun peşine parlak bir alev1 takılır. 

 
12. (Onlara) sor: “Yaratmak bakı-
mından onların yaratılışı mı daha 
zor, yoksa (onlar dışında) Bizim 
yarattığımız (dünya düzeni) mi?” 
Şüphesiz Biz onları, yapışkan yaş 
topraktan yarattık. 

 

13. Aslında sen, (Allah’ın yarattığı-
na) hayret edersin. Onlar ise alay 
ederler. 

 

14. Kendilerine öğüt verildiğinde, 
(hiç) öğüt almazlar.  

15. Bir mucizeyi gördüklerinde 
(de,) alay ederler.  

16-18. Onlar derler ki: “Bu apaçık 
bir düzendir. Biz öldükten sonra 
toprak ve kemikler (halinde) olaca-
ğımız zaman, mutlaka (yeniden 
diriltilip) kaldırılacak mıyız? Biz-
lerden önceki atalarımız (da) mı?” 

 
19. De ki: “Evet, hem (de) rezil 
edilenler olacaksınız.”  

20. Şüphesiz o, ancak bir azarlama 
(şeklinde) olacak. Bunun üzerine 
onlar, baka kalacaklar. 

 
                                                           
1 Bkz. dipnot 15:19 
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21. Onlar, “Bize yazıklar olsun! İşte 
bu, amellerin karşılığının verileceği 
gündür,” diyecekler. 

 

22. (Allah diyecek ki:) “Yalanladı-
ğınız Karar Günü, işte budur!” 

 
B. 2  

23-24. (Biz meleklere diyeceğiz ki:) 
“Zulmedenleri, onların yardakçıla-
rını ve Allah’ı bırakarak taptıklarını 
toplayın,  sonra hepsini Cehennem 
yoluna götürün,” 

 

25. “Onları ayakta alıkoyun. Şüp-
hesiz kendilerine (birkaç soru) so-
rulacak.” 

 

26. “Size ne oldu ki, birbirinize 
yardım etmiyorsunuz?”  

27. Aksine onlar, o gün (işledikleri 
her suçu) kabul edenlerdir.  

28. Onlardan bir grup dikkatini 
diğerine yöneltip, (onunla) tartışa-
cak. 

 

29. “Siz daima sağımızdan1 bize 
gelirdiniz,” diyecekler.  

30. (Cevaben) diyecekler ki: “Ha-
yır, (sandığınız gibi) değil. Siz iman 
edenler değildiniz.” 

 

31. “Bizim size bir üstünlüğümüz 
yoktu. Aksine siz haddi aşan insan-
lardınız.” 

 

                                                           
1 Yani, din yönünden bizi aldatırdınız. 
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32. Bugün, Rabbimizin hakkımızda 
(söylediği) söz yerine geldi. Şüphe-
siz biz, (azabı) kesinlikle tadanla-
rız.” 

 

33. “Biz sizi saptırdık, çünkü biz 
(de yoldan) sapanlardık.”  

34. (Bunun sonucu) o gün, onların 
(hepsi) azabı çekmekte mutlaka 
ortak olacaklar. 

 

35. Şüphesiz Biz, suçlulara böyle 
davranırız.  

36. Hani kendilerine, “Allah dışın-
da bir İlâh yoktur,” denildiğinde 
mutlaka kibirlenirlerdi. 

 

37. Onlar, “Deli bir şairin uğruna 
tanrılarımızı bırakacak mıyız?” 
derlerdi. 

 

38. Aksine o, doğrulukla geldi ve 
bütün peygamberleri (de) doğrula-
dı. 

 

39. Siz, mutlaka acı bir azabı tada-
cak olanlarsınız.  

40. Keza, ancak yaptıklarınızın 
karşılığı ile cezalandırılacaksınız.  

41. Allah’ın seçkin kulları (ise) 
bundan müstesnadır.  

42-44. Onlar için bilinen rızık, (ya-
ni) çeşitli meyveler vardır. Nimetli 
Cennetler içinde onlar, saygı göste-
rilecek olanlardır. 

 

45. Onlar, tahtlar üzerinde karşılıklı 
(oturmuş) olacaklar.  
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46-47. Kendilerine, (pınarların 
akan) sularıyla dolu, beyaz, içenlere 
lezzet veren bardaklar sunulacak. 

 
48. O (içeceklerde) sarhoşluk (ve-
ren bir etki) bulunmayacak. Onları 
(içenler de,) bilinçlerini kaybetme-
yecekler. 

 

49-50. Yanlarında, bakışlarını yere 
indirmiş, iri gözlü (genç) hanımlar 
olacak. Bunlar, adeta örtülü yumur-
talar gibi olacaklar.1 

 
51. Sonra onlardan bazıları, diğerle-
rine bir şeyler sormak için yönele-
cekler. 

 

52. Aralarından konuşan biri diye-
cek ki: “Şüphe yok ki, bir dostum 
vardı.” 

 

53-54. “O bana, biz ölüp toprak ve 
kemikler olunca, yine (de) bize 
kesin olarak karşılık verilecek mi 
ve sen (de bunu) gerçekten doğru-
layanlardan mısın, derdi.” 

 
55. O (mümin kimse,) “Bir göz 
atabilir misin?” diyecek.  

56. Sonra (da bir) bakar ve o (arka-
daşını) Cehennem’in ortasında gö-
rür. 

 

57. Der ki: “Vallahi, neredeyse beni 
(de) helâk edecektin.”  

58. “Eğer Rabbimin lütfu olmasay-
dı, ben (de) kesinlikle (Cehennem 
içinde) hazır bulundurulanlardan 
olacaktım.”  
                                                           
1 Hanımlar, yani huriler hakkında beyan edilen “örtülü yumurtalar” tabirinden de anlaşıldığı gibi, 
bütün bunlar birer benzetmedir. Örtülü yumurtalar tabiri, o hurilerin manevi olarak tertemiz ol-
duklarına işaret etmektedir. Bu tabirin zahiri bir anlamı ise bulunmamaktadır. 
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59-60. “(Ey Cehennem’deki adam!) 
Hani ilk ölümümüzden başka öl-
meyecektik ve bize (asla) azap ve-
rilmeyecekti?” 

 

61. (Müminin durumu) kesinlikle 
büyük bir başarıdır.  

62. Çalışanlar (da) bu duruma eriş-
mek için çabalamalıdırlar.  

63. Ağırlama olarak bu mu daha 
iyi, yoksa zakkum ağacı mı? 

 

64. Biz onu zalimler için bir sınama 
(vesilesi) kıldık.  

65. O, Cehennem’in dibinde biten 
bir ağaçtır. 

 

66. Meyvesi (ise,) yılanların başları 
gibidir.  

67. Artık onlar, şüphesiz ondan 
yiyecek olanlar ve böylece onunla 
karınlarını dolduracak olanlardır. 

  

68. Sonra, şüphesiz onlar için bu-
nun üzerine, kaynar su karıştırılmış 
bir içecek (de) olacak. 

 

69. Sonunda (ise,) mutlaka hepsi 
Cehennem’e götürülecekler.  

70. Şüphesiz onlar, atalarını (da) 
sapık (kimseler olarak) buldular.  

71. (Bunun) sonucunda onların 
izlerinden koşup giderler.   
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72. Şüphesiz onlardan önce geçmiş 
(kavimlerden) çoğu (da doğru yol-
dan) sapmışlardı. 

 

73. Biz (de) kendilerine, mutlaka 
uyarıcılar gönderdik.  

74-75. Allah’ın seçkin kulları dı-
şında, uyarılanların sonlarının nasıl 
olduğuna bir bak! 

 
B. 3  

76. Şüphesiz Nuh Bizi çağırdıydı. 
Biz ne güzel cevap vereniz!  

77. Biz onu (da,) ailesini (de) bü-
yük bir sıkıntıdan kurtardık. 

 

78. Yalnız onun neslini kalıcı kıl-
dık.  

79. Kendisinden sonra gelenlerde 
(ise) onun hayırlı zikrini koruduk.  

80. Bütün âlemlerde Nuh’a selam 
olsun.  

81. Şüphesiz Biz, iyi amellerde 
bulunanları böylece mükâfatlandırı-
rız. 

 

82. Şüphesiz o, mümin kullarımız-
dandı.  

83. Sonra diğerlerini suda boğduk. 
 

84. Şüphesiz İbrahim (de) onun 
topluluğundandı.  

85. Hani Rabbinin huzuruna (kâfir-
lik ve şirkten) arınmış bir kalple 
geldiydi. 
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86. Babasına ve milletine dedi ki: 
“Siz neye tapıyorsunuz?”  

87. “Allah’ı bırakıp tamamen yalan 
tanrılar mı istiyorsunuz?”  

88. “Peki, âlemlerin Rabbi hakkın-
daki fikriniz nedir?”  

89. Sonra yıldızlara bir göz attı. 

 

90. Ardından, “Şüphesiz Ben rahat-
sızlanacağım,” dedi.1  

91. Bunun üzerine onlar sırtlarını 
dönüp gittiler.  

92. Sonra o, gizlice tanrılarına doğ-
ru gitti ve dedi ki: “Sizler (hiç) 
yemez misiniz?” 

 

93. “Ne oldu size, (hiç de) konuş-
mazsınız?”  

94. Bunun üzerine gizlice, sağ eliy-
le onlara bir darbe indirdi.  

95. (Halk) koşarak ona geldi. 
 

96. (İbrahim) dedi ki: “Kendi (elle-
rinizle) yonttuklarınıza mı tapıyor-
sunuz?” 

 

97. “Oysa sizi (de,) yaptıklarınızı 
(da) Allah yaratmıştır.”  

98. Onlar dediler ki: “Onun için 
(içinde ateş yakılacak) bir bina 
yapın. Sonra (da) kendisini (alev 
alev yanan) ateşin içine atın.” 

 
                                                           
1 Hz. İbrahim (a.s.) yıldızlara inanan kavmini utandırmak üzere bunu söylemiştir. Onların yıldız-
lardan elde ettikleri hesaplamalara göre Hz. İbrahim’in (a.s.) hastalanması gerekiyordu. Ancak 

kendisi böyle bir batıl inanca sahip değildi. “ ” kelimesinin bir diğer anlamı ise “bıkmış ya 
da usanmış olmak”tır. Hz. İbrahim (a.s.) böylece kavminin batıl inançlarından, özellikle putların-
dan bıkmış olduğunu ifade etmiştir. 
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99. Onlar kendisine karşı (zalima-
ne) bir plan yaptılar, ama Biz onları 
zillete uğrayanlar kıldık. 

 

100. (İbrahim,) “Ben, Rabbime 
gideceğim. Şüphesiz O, bana başarı 
yolunu gösterecektir,” dedi. 

 

101. “Ey Rabbim! Bana salih kim-
selerden (bir vâris) ihsan et,” (diye 
dua da etti.) 

 

102. Bunun üzerine Biz, kendisine 
yumuşak huylu bir oğlu müjdele-
dik. 

 

103. Sonra (bu oğul) onunla birlikte 
hızlı yürüyebilecek çağa gelince, 
(İbrahim) dedi ki: “Oğlum! Ben 
rüyamda kendimi, şüphesiz seni 
boğazlarken gördüm. Bunun hak-
kında bir düşün.” (Oğlu) dedi ki: 
“Babacığım, sana emrolunanı yap. 
Allah dilerse, beni sabredenlerden 
bulursun.”  

104. İkisi (de) itaat etmeye (hazır 
oldular. İbrahim oğlunu) alnı üzeri-
ne yere yatırdı. 

 

105-106. Biz, İbrahim’e, “Ey İbra-
him! Sen rüyanı gerçekleştirdin. 
Şüphesiz Biz, iyi amellerde bulu-
nanları böylece mükâfatlandırırız,” 
(diye) seslendik. 

 

107. Şüphesiz bu, kesinlikle apaçık 
bir sınavdı.  
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108. Biz onu büyük bir kurbanlık 

uğruna koruduk.1  

109. Kendisinden sonra gelenlerde 
(ise) onun hayırlı zikrini koruduk.  

110. İbrahim’e (daima) selam ol-
sun!  

111. Biz iyi amellerde bulunanları 
böyle mükâfatlandırırız.  

112. Şüphesiz o, mümin kulları-
mızdandı.  

113. Biz ona peygamber ve salih 
kimselerden olan İshak’ın müjdesi-
ni verdik. 

 

114. Biz, (İbrahim’e de), İshâk’a 
(da) bereketler indirdik. Her ikisi-
nin neslinden iyilik edenler (de,) 
canlarına açıkça zulmedenler (de) 
bulunurdu. 

 
B. 4  

115. Şüphesiz Biz, Musa ile Ha-
run’a (da) iyilikte bulunduk.  

116. Biz ikisini ve kavimlerini bü-
yük bir sıkıntıdan kurtardık. 

 

117. Onlara yardım ettik. Bunun 
sonucu galip olanlar (da,) onlar 
oldular. 

 

                                                           
1 “ ” yani “Büyük bir kurbanlık”tan, bütün peygamberlerden daha yüce olan Hz. 
Resûlüllah (s.a.v.) kastedilmiştir. Onun gelişi ise Hz. İsmail’in (a.s.) kurtulmasına bağlı idi. 
İsrâiloğulları Hz. İbrahim’in (a.s.) en büyük oğlu olduğu için Hz. İshak’ın (a.s.) kurban edilmek 
üzere seçildiğini söylerler. Ancak Kitab-ı Mukaddes’e göre Hz. İbrahim’in (a.s.) en büyük oğlu 
Hz. İshâk (a.s.) değil, aksine Hz. İsmail (a.s.) idi. (Bkz. Tekvin; 16:2 ile 15) Ayrıca Hz. İbra-
him’in (a.s.) rüyasında oğlunu kurban etmesinden murat zahiri anlamda onu kesmesi anlamını 
taşımamaktadır. Aslında her an Allah (c.c.) yolunda kurban edilmenin anlamı, çölde terk edilmek-
tir. 
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118. Kendilerine aydınlatan bir 
Kitap verdik.  

119. Her ikisine doğru yol göster-
dik.  

120. Onlardan sonra gelenlerde, 
onların hayırlı zikrini koruduk.  

121. Musa ile Harun’a (daima) 
selam olsun!  

122. Şüphesiz Biz, iyi amellerde 
bulunanları böylece mükâfatlandırı-
rız. 

 

123. Şüphesiz ikisi (de) mümin 
kullarımızdandı.  

124. Şüphesiz İlyas (da) peygam-
berlerdendi.  

125. Hani kavmine dediydi ki: “Siz 
takvayı benimsemez misiniz?”  

126-127. “Siz Ba’al putunu çağırıp, 
yaratanların en iyisi olan, sizin (de) 
Rabbiniz, önceki atalarınızın (da) 
Rabbi olan Allah’ı mı bırakıyorsu-
nuz?” 

 

128. Sonunda onlar kendisinin ya-
lancı olduğunu ileri sürdüler. Böy-
lece onlar, kesinlikle (azabın önün-
de) hazır bulundurulacaklar. 

 

129. Ancak Allah’ın seçkin kulları, 
bundan müstesnadırlar.  

130. Kendisinden sonra gelenlerde 
onun hayırlı zikrini koruduk.  
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131. İlyasîn’e (daima) selam ol-
sun1!  

132. Biz iyi amellerde bulunanları 
böyle mükâfatlandırırız.  

133. Şüphesiz o, mümin kulları-
mızdandı.  

134. Şüphesiz Lût (da) peygamber-
lerdendi.  

135-136. Hani Biz onu ve geride 
kalanlardan olan bir ihtiyar kadın 
dışında bütün ailesini kurtardıydık. 

 

137. Sonra (da) diğerlerini helâk 
ettik.  

138-139. Şüphesiz siz, onların 
(bölgesinden) sabah (da) geçersiniz, 
akşam (da.) Yine (de) akıllanmaz 
mısınız? 

 
B. 5  

140. Şüphesiz Yunus (da) peygam-
berlerdendi.  

141-142. Hani o yüklü bir gemiye 
kaçıp (gittiydi.) Sonunda o, kura 
çekti (ve) bunun üzerine (suya) 
atılanlardan oldu. 

 

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede “İlyasîn” kelimesi kullanılmıştır. Bu kelime çoğul bir anlam taşımaktadır. 
Bu durumun ise iki izahı vardır. A) İbrani dilinde saygı göstermek üzere isimler çoğul olarak 
kullanılır. Kitab-ı Mukaddes’te Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) adı “Muhammedîn” diye zikredilmiştir. 
(Bkz. Kitab-ı Mukaddes Neşideler Neşidesi; 5:16 – “Ve onun her şeyi güzel” kelimeleri İbranice 
olarak -Muhammedîn- kelimesinin tercümesidir. Kitab-ı Mukaddes tercümelerinde bu kelime 
aynen yazılı iken sonradan değiştirilmek suretiyle yerine -Ve onun her şeyi güzel- tercümesi 
getirilmiştir.) B) “İlyas” üç ayrı kişinin de adıdır. 1- Hz. Musa’dan (a.s.) önce gelen Hz. İlyas’ın 
(a.s.) 2) Hakkında önceden verilen haberde adı “İlyas” olan Hz. Yahya’nın (a.s.) – (Hz. İsa (a.s.) 
da kendisinin “İlyas” olduğunu ileri sürmüştür. “Fakat ben size derim: İlyas zaten gelmiştir ve 
onu tanımadılar, fakat ona her istediklerini yaptırdılar. Aynı suretle İnsanoğlu da onlardan elem 
çekecektir. İsa’nın kendilerine Vaftizci Yahya için söylediğini şakirtler o zaman anladılar.” – Bkz. 
Kitab-ı Mukaddes, Matta; 17:12-13) 3) Vadedilen Mesih’ten (a.s.) önce on ikinci asrın müceddidi 
olan ve mezarı da Pakistan’da Bala Kot’da bulunan Hz. Seyyid Ahmed Barelavî’nin (a.r.) 
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143. (Yunus,) kendini suçlarken, bir 
balık onu yutuverdi.  

144-145. Eğer tespih edenlerden 
olmasaydı, tekrar kaldırılacağı güne 
kadar (balığın) karnında kalırdı. 

 

146. Sonra onu çok hasta bir halde 
geniş bir alana çıkardık.  

147. Keza onun yanı başında bir 
sukabağı bitkisi yetiştirdik.  

148. Biz onu yüz bin (kişiye) gön-
derdik. Hatta (sayıca) çoğalmak-
taydılar. 

 

149. Onların (hepsi) inandılar. Biz 
kendilerine bir süreliğine (dünya) 
faydasını sağladık. 

 

150. Sen onlara sor: “Kızlar Rabbi-
nin (de,) oğullar kendilerinin mi?” 

 

151. Yoksa Biz melekleri dişi ola-
rak yarattık (da,) onlar buna şahit 
midirler? 

 

152-153. Dikkat edin! Şüphesiz 
onlar yalan yere iftira ederek, “Al-
lah oğul doğurdu,” derler. Muhak-
kak onlar, kesin yalancıdırlar. 

 
154. (Allah,) oğullar yerine kızları 
mı seçti?  

155. Size ne oldu? Nasıl (böyle bir) 
hüküm verirsiniz?  

156. Hiç nasihat almaz mısınız? 
 

157. Yoksa (elinizde) apaçık bir 
delil mi var?  



Cüz: 23 
 

SÂFFÂT SÛRESİ Sûre: 37      

825 
 

158. Eğer doğru iseniz, (içinde 
böyle bir şey yazılı olan) kitabınızı 
getirin. 

 

159. Bunlar, Allah ile cinler1 ara-
sında bir akrabalık uydururlar. Şüp-
hesiz cinler (Allah’ın huzuruna) 
çıkarılacaklarını bilirler.  

160. Allah, onların söylediklerinden 
yücedir.  

161. Ancak Allah’ın seçkin kulları 
(böyle düşünmezler).  

162-164. Şüphesiz siz (de,) taptık-
larınız (da) Cehennem’e girecek 
birisi dışında (hiç kimseyi Allah’a) 
karşı yoldan çıkaramazsınız. 

 

165. (Melekler diyecekler ki:) “Her 
birimiz için bilinen bir makam var-
dır.” 

 

166. “Hepimiz (Allah’ın huzurun-
da) sıralar halinde durmaktayız.”  

167. “Keza hepimiz, mutlaka tespih 
ederiz.”  

168-170. (Kâfirler) derlerdi ki: 
“Eğer önceki (kavimlerinki gibi) bir 
peygamber2 bize (de) gelseydi, 
elbette Allah’ın seçkin kulları olur-
duk.” 

 

171. Onlar (Allah’ı) inkâr ettiler, 
ama (sonlarını yakında) öğrenecek-
ler. 

 

                                                           
1 Cinler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. dipnot 6:101 
2 “ ” kelimesi Kur’an-ı Kerim’de “Resûl” anlamında da kullanılmıştır. (Bkz. 65:11-12) 
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172. Şüphesiz kullarımız olan pey-
gamberler hakkında verdiğimiz 
hüküm, daha önce geçmiştir. 

 

173. (Yani) kendilerine mutlaka 
yardım edilecektir.  

174. Şüphesiz Bizim ordumuz, 
mutlaka üstün gelecektir.  

175. Bir süre için onlardan yüz 
çevir.  

176. Onları gözle. Onlar (da) ya-
kında (sonlarını) görecekler.  

177. Onlar azabımızı istemekte 
acele mi ediyorlar?  

178. O (azap,) avlularına ineceği 
zaman, korkutulanların sabahı ne 
kötü olacak. 

 

179. (Biz sana yine diyoruz ki,) bir 
süre için onlardan yüz çevir.  

180. Sen gör. Sonunda onlar (da) 
mutlaka görecekler.  

181.Rabbin paktır. (Bütün) yücelik-
lere (sahip olan) Rab, O’dur. Onla-
rın söylediklerinden uzaktır. 

 

182. Peygamberlere (daima) selam 
olsun!  

183. Her türlü hamd âlemlerin 
Rabbi olan Allah’a mahsustur.  
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Sûre: 38 

SÂD SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 23  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte seksen do-
kuz ayettir. 

Bu sûre “ ” Sâd mukataât harfiyle başlamıştır. Müfessirler bunun an-

lamını sözleri mutlaka gerçekleşecek olan Allah ( ) diye beyan etmiş-
lerdir. Çok yüce nasihatleri içeren Kur’an-ı Kerim, onu kabul etmemenin, ancak 
sahte bir onur sonucunda doğan bir muhalefet sebebiyle olduğuna, şahit tutul-
muştur. 

Bu sûrede Hz. Davud’un (a.s.) bir rüyasından bahsedilmiştir. Bundan, in-
san doğasının bir özelliği olan hırsa işaret edilmektedir. Eğer insana yüzde dok-
san dokuz üstünlük nasip olsa, o yine de yüzde yüz üstün olmayı arzu eder. O, 
zayıf ve muhtaç olanlara yüzde bir pay bile bırakmak istemez. Geçen sûrede 
bahsedilen, çok büyük ve kuvvetli ulusların savaşmalarının gayesi de, fakir 
ülkelerin egemenlik haklarını gasp etmek ve böylece tek başına tüm dünya üze-
rinde hükümranlık kurmaktır. Diğer bir ifadeyle bu, tanrılık taslamaktır. Daha 
sonra Hz. Davud (a.s.) vasıtasıyla insanoğluna nasihat edilerek, aralarındaki 
anlaşmazlıkları zulüm ve inat ile değil, aksine hak ve adaletle halletmeleri ge-
rektiği tavsiye edilmiştir. 

Bundan sonra, Hz. Süleyman’ın (a.s.) atları çok sevdiği beyan edilmiştir. 
Bazı müfessirler bununla ilgili ayetleri şöyle izah etmişlerdir; Bir defasında Hz. 
Süleyman (a.s.) atları okşayıp, onların bacaklarını sıvazlamaktaydı. Derken 
namaz vakti geçti. Bunun üzerine Hz. Süleyman (a.s.), kendi gafletinin öcünü o 
zavallı hayvanlardan almaya kalkıştı ve onların öldürülmelerini emretti! Bu son 
derece uygunsuz ve komik olan tefsiri başka bir ayet tamamıyla reddetmektedir. 
Buna göre Hz. Süleyman (a.s.), atların kendisine geri getirilmelerini emretmek-
tedir. Bundan anlaşıldığı gibi, peygamberler cihat uğruna kendilerine bahşedilen 
binekleri çok severler ve onları sıkça görmek isterler. Hz. Resûlüllah (s.a.v.) da 
cihat için hazırlanan atların alınlarına, Kıyamet gününe kadar ümmeti için bere-
ket konulduğunu, beyan etmiştir. 

Aynı sûrede Hz. Eyyüb’ün (a.s.) çok büyük sabra sahip bir peygamber 
olduğu beyan edilmiş olup, bu konuda onun bir örnek olduğu belirtilmiştir. Di-
ğer taraftan, Kitab-ı Mukaddes’te bulunan batıl hikâyeler de burada gerçek ve 
asıl şekli ile beyan edilmişlerdir. 
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Sâd Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. (Bu Kur’an’ı,) sözleri mutlaka 
gerçekleşecek olan Allah (indirmiş-
tir.)1 Biz her çeşit nasihat (ile dolu 
olan) Kur’an’ı (şahit olarak gösteri-
yoruz.) 

 

3. Ancak kâfirlik edenler, kibir ve 
muhalefet içindedirler.   

4. Biz kendilerinden önce nice ka-
vimleri helâk ettik. Bunun üzerine 
onlar, (yardım için) feryat ettiler. 
Ancak, artık kurtuluş vakti değildi.  

5. Kendilerine, aralarından bir uya-
rıcı geldi diye şaşırıyorlar. Kâfirler 
dediler ki: “Bu bir sihirbaz ve bü-
yük bir yalancıdır.”  

6. “O tanrıları tek bir tanrı mı yap-
tı? Şüphesiz bu, pek tuhaf bir şey-
dir.” 

 

7. Aralarından ileri gelenler çıktılar 
(ve dediler ki:) “Gidin ve tanrıları-
nıza sımsıkı tutunun. Şüphesiz bu, 
(belli bir amaçla) tasarlanmış bir 
şeydir.” 

 

                                                           
1 “Sâd” kelimesi mukattaât harflerinden olup “ ” yani sözleri mutlaka gerçekleşecek 
olan Allah, demektir. Mukataât harfleri hakkında genel bilgi için ayrıca bkz. dipnot 2:2. 
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8. “Biz, önceki kavimde böylesini 
duymadık. Bu, ancak bir uydurma-
dır.” 

 

9. “Aramızdan, (yalnız) ona mı 
zikir indirildi?” Aslında onlar, Be-
nim zikrimden şüphe etmekteler. 
Oysa kendileri azabımı henüz tat-
madılar. 

 

10. Yoksa her şeyden üstün olan ve 
çok bahşeden Rabbinin rahmet 
hazineleri onların yanında mı? 

 

11. Yahut göklerde, yerde ve ikisi-
nin arasında bulunanların hüküm-
ranlığı onlara mı ait? Öyleyse, her 
türlü yöntemle ilerlesinler.  

12. Hiziplerden oluşan ve orada 
yenilgiye uğratılacak bir ordudan 
(haber vermekteyiz.)1 

 

13-14. Onlardan önce Nuh’un kav-
mi, Âd ve büyük kuvvet sahibi olan 
Firavun, Semûd, Lût kavmi ve 
Eykeliler (de) yalanlamışlardı. Hi-
zipler (ise,) ancak bunlardır 

 

                                                           
1 Hicretten önce inmiş olan bu ayette “Âhzab” gazvesinde kâfirlerin saldırıya geçecekleri, ancak 
yenilgiye uğrayacakları, beyan edilmiştir. 
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15. (Bunlardan) her biri peygam-
berleri yalanladı. Sonunda, azabı-
mız (kendileri için) gerekli oldu. 

 

B. 2  

16. Bunlar, ancak ansızın gelecek 
ve aralıksız olacak korkunç sesli 
(bir azabı) bekliyorlar. 

 

17. Onlar, “Ey Rabbimiz! Bize 
payımızı, Hesap Günü (gelmeden) 
acele olarak ver,” derler. 

 

18. Onların söyledikleri karşısında 
sabret. Büyük bir güce sahip olan 
kulumuz Davud’u hatırla. Şüphesiz 
o, (Allah’a) hep eğilendi.  

19. Şüphesiz Biz, dağlarda (yaşa-
yan insanları) kendisine tâbi kıldık. 
Onlar çökmekte olan akşam ve 
ağarmakta olan sabah vaktinde 
(hep) tespih ederlerdi.1 

 

20. (Yükseklerde uçan) kuşlar (gibi 
olan insanları da) toplayıp, (ona 
tâbi kıldık.) Hepsi, O’na eğilenler-
di. 

 

21. Biz onun saltanatını güçlendir-
dik. Ona hikmet ve kesin karar 
veren kelâm ihsan ettik. 

 

22. Kavga edenlerin haberi sana 
ulaştı mı? Hani onlar suru aşmışlar-
dı. 

 
                                                           
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. dipnot 21:80 



Cüz: 23 
 

SÂD SÛRESİ Sûre: 38 

831 
 

23. Onlar Davud’un yanına gelince, 
o onlardan korkmuştu. Onlar dedi-
ler ki: “Korkma! İkimiz kavga 
edenleriz. Birimiz diğerine karşı 
haddini aşmaktadır. Aramızda ada-
letle hüküm ver. Haksızlık etme ve 
bizi doğru yola yönelt.” 

 
24. “Şüphesiz bu benim kardeşim-
dir. Onun doksan dokuz koyunu 
var. Benimse bir tek koyunum var. 
Böyle iken onu (da) bana ver, diyor 
ve tartışmada bana üstün geliyor.1” 

 
25. (Davud) dedi ki: “O, senin ko-
yununu kendi koyunlarına katmak 
istemekle sana kesinlikle zulüm 
etmiştir. Şüphesiz birçok ortaklar 
birbirlerine zulüm ederler. Ancak 
iman edip, (yerli yerinde) iyi işler 
yapanlar, (bundan) müstesnadırlar. 
Onlar (da) pek azdır.” Davud ken-
disini sınadığımızı anladı. Bunun 
neticesinde Rabbinden bağışlanma-
yı diledi. İtaatini göstererek (yere) 
kapandı ve (Allah’a) yöneldi. 

Secde Ayeti 2  

26. Bunun üzerine Biz, onun bu 
(kusurunu)3 bağışladık. Şüphesiz o, 
Bize yakın olan birisiydi ve kendi-
sine Katımızda güzel bir yer (veri-
lecektir.)  

                                                           
1 Bazı müfessirlere göre Davud (a.s.) doksan dokuz karısı olduğu halde bir kumandanının karısına 
âşık olmuş ve kumandanı bir savaşa gönderip onu öldürtmüş ve onun karısını elde etmiştir. Bu 
tamamen asılsız bir iddiadır. Aslında söylenmek istenen Hz. Davud’un (a.s.) küçük kabilelere 
üstün çıkmaya çalıştığıydı. Ancak onların bu iddiaları gerçeğe uygun değildi. Hz. Davud’un (a.s.) 
saltanatı çok sınırlıydı. Onun etrafında bulunan kabileler ise Irak toprağına kadar yayılmışlardı ve 
sayıları da Hz. Davud’un (a.s.) kabilesinden yüzlerce kat fazlaydı. 
2 Bkz.: Dipnot 7:207 
3 “Kusur”dan murat tam olarak koruma tedbirlerinin alınmamasıdır. İki kişinin suru atlayarak Hz. 
Davud’un (a.s.) sarayına girmeyi başarması, tam olarak koruma tedbirinin alınmadığını gösterir. 
Yüce Allah (c.c.), Hz. Davud’u (a.s.) onun kötü etkilerinden korumuştu. 
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27. Ey Davud! Şüphesiz Biz seni 
yeryüzünde halife kıldık. Onun için 
insanların arasında adaletle karar 
ver. (Kendi) arzuna uyma, yoksa o 
seni Allah’ın yolundan saptırır. 
Şüphesiz Allah yolundan sapanlara, 
unuttukları için, hesap günü şiddetli 
bir azap mukadderdir. 

 

B. 3  

28. Biz, gök ile yeri ve ikisinin 
arasındakileri amaçsız olarak ya-
ratmadık. Bu, ancak kafirlik etmiş 
olanların zannıdır. Onun için kâfir-
lere ateş (azabından) bir felaket 
vardır. 

 

29. Biz iman edip, (yerli yerinde) 
iyi işler yapanları, yeryüzünde karı-
şıklık çıkaranlar gibi mi sayacağız? 
Yahut takvayı benimsemiş olanları, 
kötülükler işleyenler gibi mi tuta-
cağız? 

 

30. Bu (Kur’an,) çok yüce bir Ki-
tap’tır. Onu sana indirdik. Bütün 
iyilikleri içermektedir. Gayesi (ise,) 
onların ayetleri üzerinde (iyice) 
düşünmesi ve akıllı olanların (da) 
öğüt almasıdır. 

 

31. Biz, Davud’a Süleyman’ı bah-
şettik. O ne iyi bir kuldu! Şüphesiz 
(Allah’a da) çok eğilendi. 
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32. Hani bir akşam kendisine hızlı 
koşan iyi cins atlar getirilmişti. 

 

33. Dedi ki: “Ben, (dünyanın) mal-
larını, bana ancak Rabbimi hatırlat-
tığı için severim.” Bu arada onlar 
gözden uzaklaştılar.  

34. (Süleyman,) “Onları bana geri 
getirin,” (dedi. Atlar geri gelince, 
sevgi ile) onların bacaklarını ve 
boyunlarını okşamaya başladı.1  

35. Şüphesiz Biz, Süleyman’ı sına-
dık. Onun tahtına cansız bir cesedi 
oturttuk. Sonra o, (Allah’a) yönel-
di.2  

36. (Süleyman) dedi ki: “Ey Rab-
bim! Beni bağışla. Bana benden 
sonraki bir kimseye uygun düşme-
yecek bir hükümranlık nasip et. 
Şüphesiz çok bahşeden, ancak Sen-
sin.3”  

37. Biz, onun hizmetine emriyle 
hafifçe esen rüzgârı vermiştik. (O 
da) onun gitmek istediği yere (doğ-
ru eserdi).  
                                                           
1 Bazı müfessirler Hz. Süleyman’ın atlara bakarken namaz vakti geçtiği için öfkelenerek, o güzel 
atların ayaklarını ve boyunlarını kestiğini söylerler. Böyle bir tefsir tamamen yanlıştır. Hz. Sü-
leyman (a.s.) atların boynunu ve ayaklarını sıvazlayıp okşamıştır. 
2 Bazı müfessirlere göre Hz. Süleyman’ın (a.s.) karısı olmayan güzel bir kadın onun tahtına otur-
muştu. Hz. Süleyman (a.s.) da, (hâşâ!) onunla kötü bir harekette bulunmak istemişti. Ancak daha 
sonra onun kendisi için bir sınav olduğunu anlamıştı. Bu tamamen asılsız bir hikâye olmakla 
kalmayıp, Hz. Süleyman’a (a.s.) yapılmış bir iftiradır. Aslında cansız bir cesetten, Hz. Süley-
man’ın (a.s.) vârisinin manevi sıfatlardan ve hükümranlık yeteneklerinden uzak olduğu kastedil-
miştir (Ayrıca bkz: Dipnot 34:15) 
3 Hz. Süleyman (a.s.) kendisine vâris olacak oğlunun maneviyattan uzak olduğunu görünce, ken-
disinin sahip olduğu bir saltanata onun sahip olmaması konusunda dua etmiştir. Nitekim oğlu 
yerine geçince saltanatı gitgide çökmüştür. 
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38-39. Şeytanları, (yani baş kaldı-
ran) her inşaat uzmanını ve dalgıcı, 
keza zincirlerle bağlı olan daha 
başkalarını (da) onun hizmetine 
vermiştik.1  

40. İşte bu hesapsız bağışımızdır. 
İster (bu kavimlere) iyilikte bulun, 
ister (uygun bir şekilde) onları elin-
de tut.  

41. Şüphesiz o, Biz’e yakın olan 
birisiydi ve kendisine Katımızda 
güzel bir yer (verilecektir.) 

 

B. 4  

42. Kulumuz Eyyüb’ü (de) an. Hani 
Rabbine, “Kâfir bir düşman, bana 
büyük bir eziyet ve azap verdi,” 
diye seslenmişti.  

43. (Biz de ona dedik ki:) “Bineğini 
topukla. İşte (yakında) hem yıkana-
cak, hem içecek serin su var.2” 

 

44. Biz kendisine, ailesini ve ben-
zerleri olan daha başkalarını, rah-
metimizden ve akıl sahipleri için 
öğüt olarak ihsan ettik.  

                                                           
1 Eski zamanlarda gemilerde kürek çekenleri ve denizde çalışan köleleri kaçmasınlar diye zincire 
vururlardı. Daha önce uzak yerlere kadar seyreden gemilerden bahsedildiğine göre burada gemi-
lerde çalışanlardan bahsedilmiştir. 
2 Kitab-ı Mukaddes’te zikredildiği gibi (Eyyüb-Job; 2:7) bazı müfessirler, Hz. Eyyüb’ün (a.s.) çok 
ağır bir cilt hastalığına tutulduğunu ileri sürerler. Kur’an-ı Kerim asla böyle bir hastalıktan bah-
setmemiştir. “Şeytan” kelimesinden, o bölgenin çok zalim ve putlara tapan bir hükümdarı kaste-
dilmiştir. O, Hz. Eyyüb’e (a.s.) karşı çıkarak kendisine çok eziyet ve sıkıntı veriyordu. Bunun 
üzerine Yüce Allah (c.c.) da Hz. Eyyüb’ün (a.s.) oradan hicret ederek başka bir yere gitmesini 
emretti. Uzun yolculukta, özellikle çölde içecek ve yıkanacak suya muhtaç olan Hz. Eyyüb’e 
(a.s.) yakınında su bulunduğunun haberi verildi. Kırk dördüncü ayet-i kerimede, sonradan ailesi-
nin de kendisine ulaştığı ve bazı insanların kendisini kabul ettikleri beyan edilmiştir. 
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45. Biz Eyyüb’e, “Eline yapraklı bir 
demet dal1 alıp onunla (bineğe vura-
rak) yola çık.2 Haktan ayrılıp batıl 
olana meyletme,3” dedik. Şüphesiz 
Biz, onu pek sabırlı bulduk. O ne 
iyi bir kuldu! Şüphesiz o, Allah’a 
çok eğilen birisiydi.  

46. Pek faal ve basiret sahibi olan 
kullarımız İbrahim, İshâk ve 
Yakub’u da an.4 

 
47. Şüphesiz Biz, onları halis (bir iş 
için, yani) ahiret evini daima hatır-
lamaları (için) seçtik.  

 

48. Şüphesiz onlar, Katımızda en 
seçkin ve hayırlı kimselerdendi. 

 

49. İsmail'i, Elyesâ’yı, Zülkifl’i an. 
Bunların tamamı en iyi kullardan-
dı.5 

 
50. Bu çok yüce bir hatırlatmadır ve 
şüphesiz takvayı benimseyenler için 
(ise) en iyi kalınacak yer vardır. 

 

                                                           
1 Bazı müfessirlere göre Hz. Eyyüb (a.s.), karısına kızarak onu yüz kere kırbaçlayacağına yemin 
etmişti. Yüce Allah (c.c.) kendisine, eline bir süpürge alarak karısına hafifçe dokundurmasını 
tavsiye etmiş! Bu gibi tefsirler doğru değildir. Kur’an-ı Kerim’de bazı peygamberlerin eşlerinin 
onlara isyan ettikleri zikredildiyse de, bunlar arasında Hz. Eyyüb’ün (a.s.) eşinin ismi zikredil-
memiştir. Onun için Hz. Eyyüb’ün (a.s.) eşinin dövmeye yemin ettiğini söylemek tamamen yan-
lıştır. Arapça’da  kelimesi bir demet şeklinde olan hurma dalı için de kullanılmaktadır. (Bkz. 
Feth-ül Beyan Tefsiri; C.8; ilgili ayet). Binicilerin de atlarını hızla koşturmak için bu gibi dalları 
kullandıkları bilinir. 
2 “ ” kelimesi yolculuk yapmak anlamında da kullanılır. (Bkz: Akrab-ül Mevarid) 
3 “ ” kelimesi haktan ayrılarak batıla meyletmek demektir. Bu ayetten anlaşıldığına göre Hz. 
Eyyüb’ün (a.s.) düşmanları kendisine dininden dönmesi konusunda baskı yapıyorlardı. Yüce 
Allah (c.c.) kendisine oradan hicret etmesini ve batıla yönelmemesini tavsiye etti.  
4 “ ” tabiri “çok ellere sahip olanlar” demektir. Aslında bu ifade onların çok çalışkan 
oldukları anlamındadır. “Birçok göze sahip” yani “ ” demekle de onların çok basiret sahibi 
ve ileri görüşlü oldukları beyan edilmiştir. 
5 Bu ayette zikredilen “Zülkifl” isimli Peygamber, Kitab-ı Mukaddes’te yer alan “Hezekiel” adlı 
peygamberdir. 
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51. (Yani) ebedi bahçeler. (Onların) 
kapıları kendilerine daima açık 
tutulacaktır. 

 

52. Orada (yastıklara) yaslanmış 
olacaklar. Orada birçok değişik 
meyve ve içecek isteyecekler. 

 
53. Yanlarında, gözlerini yere indir-
miş, kendilerine yaşıt hanımlar 
olacak.1 

 

54. Hesap günü size (verilmek üze-
re) vadolunan, işte budur.    
55. Şüphesiz rızkımız (da) budur. 
Onun tükenmesi (de) mümkün de-
ğildir. 

 

56. Bu (mutlaka olacaktır.) Asiler 
için (ise,) şüphesiz en kötü dönüle-
cek yer vardır.  

57. (Yani) Cehennem. Onlar oraya 
girecekler. Orası ne kötü bir kalına-
cak yerdir! 

 

58. Bu (mutlaka olacaktır.) Artık 
ondan tatsınlar; (yani) kaynar sudan 
ve irinden.  

 

59. Onlara benzer başka topluluklar 
(da olacaktır.)  
60. Bu sizinle birlikte Cehennem’e 
girecek olan bir topluluktur. Onlara 
hoş geldiniz diyecek (kimse) bu-
lunmayacaktır. Şüphesiz onlar ateşe 
girecek olanlardır.  

61. Onlar (kendilerine lanet edenle-
re) diyecekler ki: “Aksine (lanet-
lenmiş olanlar sizlersiniz.) Size (de) 
hoş geldiniz diyen kimse bulunma-
yacak. Bu (Cehennem’i) bizim 
önümüze çıkaranlar, ancak sizlersi-
niz. O pek kötü bir kalınacak yer-
dir!” 

 

                                                           
1 “Gözlerini yere indirmiş” ifadesiyle o bayanların hayâlı olduklarına işaret edilmiştir. 
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62. Onlar, “Ey Rabbimiz! Onu kim 
önümüze çıkardıysa, ona ateşte iki 
kat azap ver,” diyecekler. 

 

63. (Cehennemlikler) diyecekler ki: 
“Bize ne oldu (da,) bugün kötüler-
den saydığımız kimseleri burada 
görmüyoruz.”  

64. “Biz onları mı aşağılardık? 
Yoksa onları gözümüzden kaçırdık 
(da, kendilerini tanıyamadık) mı?” 

 

65. Şüphesiz Cehennemlik olanla-
rın bu kavgası gerçektir.  

B. 5  

66. De ki: “Ben, ancak bir uyarıcı-
yım. Allah'tan başka bir İlâh yok-
tur. O, tektir, her şeye galiptir.” 

 

67. O, göklerin, yerin ve her ikisi 
arasında bulunanların Rabbidir. O, 
üstündür, çok bağışlayandır. 

 

68. De ki: “Bu çok büyük bir ha-
berdir.”  

69. “(Ancak) siz ondan yüz çeviri-
yorsunuz.”  

70. “Şanları çok yüce olan melekle-
rin (bunu) tartıştıklarından bir bil-
gim bulunmuyordu.1” 

 

71. “Bana, ancak apaçık (anlatan) 
bir uyarıcı olduğum vahiy olunur.”   

                                                           
1 Yani meleklerin, o çağda hidayet rehberliği bakımından en uygun kimdir diye tartıştıklarından 
hiç haberim yoktu. 
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72. Hani Rabbin meleklere demişti 
ki: “Şüphesiz Ben, yaş topraktan bir 
insan yaratmak üzereyim.” 

 

73. “Onu tamamlayıp kelâmımı ona 
indirdiğim zaman, sizler itaat ede-
rek önünde eğilin.” 

 

74. Meleklerin hepsi ona topluca 
(tam olarak) itaat ettiler.  

75. Ancak İblis (itaat etmedi.) O, 
kibirlendi ve o zaten kâfirlerdendi. 

 

76. (Allah) dedi ki: “Ey İblis! Her 
iki elimle yarattığıma1  itaat etmek-
ten seni alıkoyan nedir? Sen kendi-
ni büyük mü sandın? Yoksa (buy-
ruğuma boyun eğmekten) daha 
üstün müsün?   

77. O, dedi ki: “Ben ondan daha 
iyiyim. Sen beni ateşten yarattın. 
Onu (da) yaş topraktan yarattın.” 

 

78. (Allah) dedi ki: “Çık (git) bura-
dan. Şüphesiz sen kovulmuşsun.”  

79. “Şüphesiz mükâfat ve cezanın 
verileceği güne kadar lanetim üze-
rinde olacak.”  

 

80. (İblis) dedi ki: “Yarabbi! (Bu 
durumda insanların) diriltilip tekrar 
kaldırılacakları zamana kadar bana 
mühlet ver.”   

                                                           
1 Yani bütün sıfatlarımı zatında topladığım anlamındadır. (Tesniye bazen çoğul anlamında da 
kullanılır. Bkz. Fıkhullugat; C.2) 
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81. (Allah) dedi ki: “Şüphesiz sen 
mühlet verilenlerdensin.”  

82. “(Bu mühlet,) vakti bilinen 
güne kadar (olacak).”  

83-84. (İblis) dedi ki: “Şerefin üze-
rine andolsun ki, onların arasından 
seçkin kulların dışında hepsini mut-
laka saptıracağım.”  

85. (Allah) dedi ki: “Gerçek (bu-
dur) ve Ben kesinlikle gerçeği söy-
lerim.” 

 

86. “Ben, Cehennem’i seninle ve 
sana uyanların hepsiyle mutlaka 
dolduracağım.”  

 

87. De ki: “Ben bu (kelâmı size 
bildirmenin) mükâfatı olarak sizden 
hiçbir karşılık istemiyorum ve ben 
gösteriş için yapmacık hareketlerde 
bulunanlardan değilim.” 

 

88. Bu (Kur’an) bütün âlemler için 
yüce bir nasihatten başka bir şey 
değildir. 

 

89. Bir süre sonra bunun haberini 
siz (de) mutlaka öğrenirsiniz.1  
 

                                                           
1 Yani Kur’an-ı Kerim’in önceden verdiği haberlerin gerçekleştiğini görürsünüz. 
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Sûre: 39 

ZÜMER SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 23  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yetmiş altı 
ayettir. 

Sâd sûresinin sonunda şeytana ibadet etmeyi reddeden ve ancak Yüce Al-
lah’ın (c.c.) ibadetine bağlı kalarak, yalnız O’na secde eden ve dinlerini ancak 
Yüce Allah (c.c.) için halis kılan kullardan bahsedilmiştir. Bu sûrenin başında 
ise Yüce Peygamber’e (s.a.v.), dinini Yüce Allah (c.c.) için halis kılarak, ancak 
O’na ibadet et, diye buyrulmuştur. Şüphesiz Yüce Allah (c.c.), ancak halis dini 
kabul eder. 

Daha sonra müşriklerin bir delili reddedilmiştir. Onlar putperestliğin bir 
delilini ileri sürerek, putlar bizi Allah’a (c.c.) yaklaştırdıkları için, biz onlara 
taparız derler. Yüce Allah (c.c.) bu delilin doğru olmadığını ileri sürmüştür. O, 
Hz. Resûlüllah (s.a.v.) gibi dini tam manasıyla halis olan ve içinde zerre kadar 
şirk bulunmayan, ancak Allah’a (c.c.) yaklaştıran bir aracı olabilir, diye buyur-
muştur. 

Sonra insan hayatının başlangıcının, “Nefs-i Vahide”den (tek bir nefisten) 
olduğu beyan edilmiştir. İnsanoğlunun bir cenin olarak ana rahminde geliştiği 
sırada, o cenin üç karanlıkta gizlenmiştir. Birinci karanlık, rahmi çevrelemiş 
olan ana karnıdır. İkinci karanlık, içinde ceninin geliştiği rahimdir. Üçüncü 
karanlık ise, ana rahminde cenini sarmış olan “Plasenta”dır. 

Daha sonra Hz. Resûlüllah’a (s.a.v) şöyle bir duyuru yapması buyrulmuş-
tur: “Bana ibadetimi halis olarak Allah’a (c.c.) mahsus etmem emredilmiştir. 
Ben dinimi Allah’a (c.c.) mahsus ederek, yalnız O’na ibadet edeceğim. Sizler 
O’ndan başka istediğinize ibadet edin. Ancak böyle yaparsanız, bu sizleri çok 
büyük zarara uğratacaktır. Çünkü böyle yaparsanız, hem kendinizi hem de gele-
cek nesillerinizi saptırmış olursunuz.” 

Bundan sonra bir soru ile önemli bir gerçek ileri sürülmüştür. Kalbi Yüce 
Allah’ın (c.c.) zikri ile teselli bulmuş bir kimseden daha iyi kim olabilir? Bu 
yüzden, Rablerinin (c.c.) zikrinden gafil olanlar, çok şanssız kimselerdir! 

Bu sûrenin yirmi dördüncü ayetinde Yüce Allah’ın (c.c.) Hz. 
Resûlüllah’a (s.a.v.) tekrar tekrar okunacak olan bir kitabı indirdiği beyan edil-
miştir. Bu Kitap’ta bazı ayetlerin “Müteşabihat” yani benzer ayetler oldukları ve 
onların da çiftler halinde bulundukları beyan edilmiştir. “Müteşabih” ayetlere 
benzeyen ve onları anlamak için hakkı arayanlara yardımcı olan diğer ayetlerin 
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de bu Kitap’ta bulunduğu zikredilmiştir. Bu konu “ ” 
kelimelerinde de anlatılmıştır. (Yani Kuran-ı Kerim’in bazı ayetleri diğer ayet-
leri izah eder.) Diğer bazı ayetlerde, bilgileri kuvvetli olanların, müteşabih ayet-
leri de anladıkları beyan edilmiştir.  

Müslüman Ahmediye Cemaati’nin kurucusu Vadedilen Mesih ve Mehdi 
Hz. Mirza Gulam Ahmed’e (a.s.) bu sûrenin şu ayeti ilham edilmiştir:  

“ ” (Yani: Allah, kulu için yeterli değil mi? 39:37) 

Bunun için o, bir yüzük yaptırdı ve taşına da bu kelimeleri yazdırdı. Bundan 
dolayı Müslüman Ahmediler üzerlerinde aynı ifadelerin yazılı olduğu yüzükleri 
parmaklarında taşırlar. 

Bu sûrenin kırk üçüncü ayetinde yüce bir sır açıklanmıştır ve uykunun bir 
çeşit ölüm olduğu beyan edilmiştir. İnsanın ruhu yahut şuuru sık sık uykuya 
dalar. Yüce Allah’ın (c.c.) yarattığı sistem sonucu en uygun olan bir anda bilinç, 
böylece en derinlere dalar ve sonra da tekrar geri gelir. Bilim adamları bunun 
üzerinde araştırmalar yapmışlardır. Onların bildirdiklerine göre, uyuyan bir 
kimse tam olarak uygun bir anda bu hadiseyi aynen yaşamaktadır. Bu anı, ancak 
bir atom saatiyle ölçmek mümkündür. Aradaki zaman o denli kısadır ki, aslında 
bir farkın anlaşılması bile mümkün değildir. Yüce Allah (c.c.) nefsin bu dalışı-
nın ardından, onu tekrar geri göndermeyecek olursa, işte bunun adı da ölüm 
yahut vefattır. 

Ayrıca burada, bu dünyadan edebi olarak ayrılarak Yüce Allah’ın (c.c.) 
huzuruna gitmekten bahsedilmektedir. Onun için hesap vereceklerine inananlara 
müjde verilmektedir ve denmektedir ki; Yüce Rabbiniz (c.c.) her çeşit günahları 
affetme kudretine sahiptir. O, çok bağışlayan ve çok rahmet edendir. Onun için 
Allah’ın (c.c.) önünde eğilin ve kendinizi O’na havale edin. Yoksa tevbe etme-
den ölüm size ulaşacak ve azap da gelip çatacaktır. O zaman insanoğlu üzüntüy-
le, keşke ben Allah’ın (c.c.) gözü önünde ve O’nun huzurunda bunca günah 
yapmaya cesaret etmeseydim diyecektir. 

Bu sûrenin adı “Zümer” yani “Hizipler”dir. Sûrenin sonunda “Zümer” 
ikiye bölünmüştür. Bunlardan bir grup öbek öbek Cehennem’e, diğeri ise Cen-
net’e götürülecekler denmiştir. 
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Zümer Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Bu (yüce) Kitab’ın indirilmesi, 
tam olarak üstün olan ve bütün 
işleri hikmetle yürüten Allah tara-
fındandır.  

3. Şüphesiz Biz, sana (bu) Kitab’ı 
hak ile indirdik. Onun için dini, 
yalnız O’na halis kılarak, Allah’a 
ibadet et.  

4. İyi dinleyin! Halis din, ancak 
Allah’a yakışır. O’ndan başkalarını 
dost edinenler, “Biz onlara, ancak 
bizi Allah’a yaklaştırarak, yüce bir 
mertebeye ulaştırsınlar, diye tapıyo-
ruz,” (derler.) Şüphesiz Allah, ihti-
lâf ettikleri konular hakkında arala-
rında hüküm verecektir. Şüphesiz 
Allah, yalancı ve çok nankör olana 
başarı yolunu göstermez. 

 

5. Allah oğul edinmek isteseydi, 
yarattıklarından dilediğini seçerdi. 
O, (bir oğul edinmekten) paktır. İşte 
o, tek olan Allah’tır (ve) her şeye 
galiptir. 
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6. O, gökleri ve yeri hak ile yarattı. 
Gece ile gündüzü örter, gündüz ile 
(de) geceyi örter. Güneş ile ayı 
hizmetinize vermiştir. (Nitekim) 
her biri belli bir süreye kadar (belli 
bir yol üzerinde) hareket etmekte-
dir. İyi dinleyin! O, her şeyden 
üstündür, çok bağışlayandır. 

 

7. O, sizi tek bir candan yarattı. 
Sonra ondan eşini (de) var etti. 
Sizin için hayvanlardan sekiz çift 
nazil etti. Sizi, annelerinizin kar-
nında, üç karanlık içinde (bir) yara-
tılışın ardından (ikinci bir) yaratılış 
vererek var etti. İşte Rabbiniz olan 
Allah, budur. Hükümranlık 
O’nundur. O’ndan başka bir İlâh 
yoktur. O halde siz nereye döndürü-
lüyorsunuz? 1 

 

                                                           

1 Ayette kullanılan “ “ kelimesi bedensel olarak yani maddi olarak gökten inmek anla-
mında kullanılmamıştır. Aksine bu kelime, çok faydalı olan eşyaların yaratılışı için kullanı-
lır. Hayvanların gökten yağmur gibi inmedikleri bilinen bir gerçektir. Buna rağmen Kur’an-ı 
Kerim’de hayvanlar için de bu kelime kullanılmıştır. Çünkü hayvanlarda insanlar için sayısız 
fayda vardır. Hz. Resûlüllah (s.a.v.) için de aynı kelime kullanılmış olmasına rağmen 
(12:11), bütün ulemalar onun gökten inmediğine inanırlar. Hz. İsa’nın (a.s.) tekrar bu dünya-

ya gelmesi ile ilgili olarak da “ ” kelimesi kullanılmıştır. Bu sebeple ulemaların onun 
gökten ineceğine inanmaları pek tuhaftır! Onlar bu kelimenin Kur’an-ı Kerim’deki kullanılı-
şını göz önünde bulundurarak, Hz. İsa’nın (a.s.) gökten ineceği konusundaki inançlarını 
tekrar gözden geçirmelidirler. 

Daha önce 6:144-145’te de zikredilen keçi, koyun deve ve inek ve eşleri bu ayet-i kerimede 
de zikredilmiştir. Bunlar insanoğlunun günlük olarak kullandığı ve istifade ettiği hayvanlar 
olduğundan bu ayet-i kerimede de bunlardan zikredilmiştir. 
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8. Eğer kâfirlik ederseniz, şüphesiz 
Allah size (asla) muhtaç değildir. 
Ama kulları için küfrü (de hiç) 
istemez. Eğer şükrederseniz, onu 
sizin için sever. Yük taşıyan kimse, 
başkasının yükünü taşımayacaktır. 
Ardından dönüşünüz Rabbinize 
olacaktır. İşte o zaman, O size yap-
tıklarınızı bildirecektir. Şüphesiz O, 
kalplerdeki (sırları bile) en iyi bi-
lendir. 

 

9. İnsana bir sıkıntı geldiğinde, 
O’na eğilerek Rabbini çağırır. Son-
ra O, Katından ona bir nimet ihsan 
ettiğinde, o daha önce hangi gaye 
için Kendisini çağırdığını unutur ve 
(insanları) O’nun yolundan saptır-
mak için Allah’a ortaklar koşar. De 
ki: “Kâfirliğin sebebiyle geçici 
olarak yararlan. Şüphesiz sen, (Ce-
hennem) ateşine girecek olanlar-
dansın.”   

10. Gecenin saatlerinde ibadet 
eden, (bazen) secde eden, (bazen 
de) ayakta duran, ahiretten (de) 
korkan ve Rabbinin rahmetini uman 
bir kimse, (bilgi sahibi olan değil 
midir?) De ki: “Bilenlerle bilme-
yenler bir olabilir mi?” Ancak akıl 
sahipleri öğüt alırlar. 
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11. De ki: “Ey iman etmiş olan 
kullarım! Rabbinizin takvasını be-
nimseyin. Bu dünyada (İlâhi) emir-
leri (tam olarak) yerine getirenlere, 
(ahirette) güzel karşılık vardır. Al-
lah’ın toprağı (çok) geniştir. Şüphe-
siz sabredenlere ecirleri, mutlaka 
hesapsız olarak tastamam verilecek-
tir.”   

12. De ki: “Şüphesiz bana, itaati 
yalnız Allah’a has kılarak O’na 
ibadet etmem emredildi.” 

 

13. “Bana, (bütün) itaat edenlerin 
ilki olmam emredildi.”  

14. De ki: “Eğer Rabbime itaatsiz-
lik edersem, şüphesiz ben büyük bir 
günün azabından korkarım.”  

 

15. De ki: “İtaatimi yalnız Allah’a 
has kılarak O’na ibadet ederim.”  

16. “Öyleyse siz, O’ndan başka 
dilediğinize ibadet edin.” De ki: 
“Kıyamet günü kendilerini ve aile-
lerini hüsrana uğratacak olanlar, 
şüphe yok ki (gerçek) hüsrana uğ-
rayanlardır. İyi dinleyin! Apaçık 
hüsran (da, ancak) budur.” 

 

17. Onlar için üstlerinde (de) ateş-
ten gölgeler, altlarında (da ateşten) 
gölgeler olacak. İşte Allah’ın kulla-
rını korkuttuğu budur. Ey kullarım, 
Benim takvamı benimseyin! 
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18. Putlara1 ibadet etmekten uzak 
duranlar ve Allah’a eğilenlere (bü-
yük bir) müjde vardır. Onun için 
kullarıma müjde ver. 

 

19. Onlar sözü dinleyip, ondan en 
iyisine uyarlar. Allah’ın doğru yola 
ilettikleri onlardır. Akıllı olanlar 
(da,) ancak onlardır. 

 

20. Hakkında azap haberi gerçek-
leşmiş olan (kurtulabilir mi? Zaten) 
ateş içinde olanı kurtarabilir misin? 

 

21. Ancak Rablerinin takvasını 
benimseyenlere köşkler vardır. 
Onlar üzerinde (yine) köşkler inşa 
edilmiş olacaktır. Alt tarafından 
(ise) ırmaklar akacaktır. (Bu,) Al-
lah’ın (verdiği sağlam bir) sözdür. 
Allah, sözünü bozmaz. 

 

22. Allah’ın gökten su indirdiğini, 
sonra onu yeryüzünde pınarlar (şek-
linde) akıttığını görmedin mi? Ar-
dından O, onunla ekinleri bitirir. 
Onun renkleri çeşit çeşit olur. Sonra 
o, (olgunlaşmış veya olgunlaşma-
mış bir halde) kurur. Böylece onun 
sarardığını görürsün. Sonra (da) O, 
onu kurumuş (saman) çöpüne çevi-
rir. Şüphesiz bunda akıl sahipleri 
için, mutlaka (büyük bir) nasihat 
vardır. 

 

                                                           
1 “ ” kelimesi, “isyankâr, boyun eğmeyen” manasında olup, bundan insanların isyankâr 
olmalarına sebep olan putlar kastedilmiştir. 
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23. Allah’ın, gönlünü İslâm için 
açtığı, sonra Rabbi tarafından nur 
ihsan edilen kimseyle, (böyle olma-
yan, bir olabilir mi?) Gönülleri 
Allah’ı anmaktan (mahrum kalıp) 
katılaşmış olanlara yazıklar olsun! 
Apaçık sapıklık içinde olanlar, an-
cak onlardır. 

 

24. Allah en güzel sözü, (ayetleri 
birbirine) benzeyen1 ve sıklıkla 
tekrarlanan Kitap olarak indirmiştir. 
Rablerinden korkanların derileri, 
onu okumakla ürperir. Sonra derile-
ri ve yürekleri Allah’ı anmaya (yö-
neldiklerinde) yumuşar. Allah’ın 
hidayeti budur. O, bununla diledi-
ğini doğru yola iletir. O, kimin 
sapmış olduğuna hükmederse, ona 
hidayet verecek yoktur. 

 

25. Kıyamet gününde çetin azap 
(karşısında) kendi yüzünü kalkan 
edinen kimse, (azaptan kurtulabilir 
mi?) Zalimlere, “Elde ettiklerinizi 
tadın,” denilecektir. 

 

26. Onlardan öncekiler (de) yalan-
lamışlardı. Bunun sonucu kendile-
rine azap, (asla) düşünmedikleri 
yönden geldi.  

                                                           
1 Müteşabih, benzer demektir. Yani Kur’an-ı Kerim'in bazı ayetleri birbirlerine benzemektedir. 
Aynı şekilde bunlar, geçmiş İlâhi Kitaplar’da bulunanlara da benzemektedir. Bazı ayetlerinde ise, 
eski İlâhi Kitaplar’da bulunmayan yepyeni ve çok yüce konular beyan edilmiştir. Öte yandan “

” kelimesi, Kur’an-ı Kerim’in sıklıkla okunacak bir Kitap olduğunu beyan etmektedir. 



Cüz: 24 
 

ZÜMER SÛRESİ Sûre: 39 

848 
 

27. Böylece Allah, onlara dünya 
hayatında zilleti tattırdı. Ahiret 
azabı (ise) çok büyük olacak. Keşke 
bilselerdi! 

 

28. Şüphesiz Biz, insanlar için bu 
Kur’an’da nasihat alsınlar diye (her 
çeşit) misali beyan ettik. 

 

29. Biz kendi manalarını açıkça 
anlatan Kur’an’ı (indirdik. Onda) 
hiçbir eğrilik yoktur. (Gayesi de) 
onların nasihat almalarıdır.  

30. (İbret olsun diye) Allah, birbir-
leriyle ihtilâf eden, birkaç sahibi 
bulunan birisi ile tamamen bir kim-
seye ait olan birinin misalini beyan 
eder. Her ikisinin durumu bir olabi-
lir mi? Her türlü hamd Allah’a 
mahsustur. Ancak onların çoğu 
bilmezler. 

 

31. Şüphesiz sen öleceksin. Onlar 
(da) mutlaka ölecekler.  

32. Ardından hepiniz, Kıyamet 
günü Rabbinizin huzurunda, mutla-
ka (birbirinizle) tartışacaksınız. 

 
Cüz: 24   

B. 4  

33. Öyleyse yalanını Allah’a atfe-
den ve gerçek kendisine geldiğinde 
onu yalanlayandan daha zalim kim 
olabilir? Kâfirlerin kalacakları yer 
Cehennem’de değil mi? 
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34. (Allah Katından) doğru (talima-
tı) getiren ve onu tasdik edenler 
(ise,) gerçekten takvayı benimsemiş 
olanlar (da,) işte onlardır.  

35. Onlar için Rablerinin Katında 
(her) diledikleri olacaktır. İyilik 
edenlerin mükâfatı, (işte) budur. 

 

36. Böylece Allah, en kötü amelle-
rinin (etkilerini) onlardan uzaklaştı-
racak ve yaptıkları işlerin en iyisine 
göre kendilerine karşılık verecektir. 

 

37. Allah, kulu için yeterli değil 
mi? Onlar seni, O’ndan başkası ile 
korkuturlar. Allah’ın sapık olduğu-
nu açıkladığı birisi için hidayet 
veren yoktur. 

 

38. Allah’ın doğru yola ilettiği için 
(de,) kendisini saptıracak yoktur. 
Allah her şeyden üstün ve öç alma-
ya (gücü daima yeterli) olan değil 
mi? 

 

39. Eğer onlara, “Gökleri ve yeri 
kim yarattı?” diye sorarsan, onlar 
mutlaka “Allah!” diyecekler. Sen 
(onlara) de ki: “Allah’tan başka 
kimi çağırdığınızı biliyor musunuz? 
Allah beni bir zarara uğratmak is-
terse, o (sahte tanrılar,) O’nun (ya-
rattığı) zararı giderebilirler mi? 
Yahut bana bir rahmet ihsan edecek 
olursa, O’nun rahmetini durdurabi-
lirler mi?” De ki: “Allah benim için 
yeterlidir. Güvenenler, ancak O’na 
güvenirler.”  
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40-41. De ki: “Ey kavmim! Siz 
kendi yerinizde çalışın. Şüphesiz 
ben (de kendi yerimde) çalışaca-
ğım. Rezil edici azabın kime gele-
ceğini (de,) sürekli azabın kime 
ineceğini (de) yakında anlayacaksı-
nız.” 

 

42. Şüphesiz Biz (bu) Kitab’ı sana, 
insanların (faydası) için hak ile 
indirdik. Kim doğru yolu bulursa, 
(faydası) kendi canınadır. Sonra 
kim saparsa, şüphesiz onun sapıklı-
ğı (da) kendi aleyhinedir. Sen onlar 
üzerinde gözetici değilsin.  

B. 5  

43. Allah her canlının ruhunu ölüm 
vaktinde kabzeder. Ölmemiş olan-
larınkini (de) uyku (durumunda 
kabzeder.) Ölümüne hüküm verdi-
ğininkini tutar, diğerini (ise) belli 
bir süreye kadar (geri) gönderir. 
Şüphesiz bunda, düşünen bir kavim 
için mutlaka birçok alâmetler bulu-
nur. 

 

44. Onlar, Allah dışında şefaatçiler 
mi edindiler? De ki: “Onlar hiçbir 
şeyin sahibi değilken ve akılları 
(da) yokken (gene de onlara şefaat-
çi diyecek misiniz?)” 

 

45. De ki: “Şefaat (konusu) tama-
men Allah’ın yetkisindedir. Gökle-
rin ve yerin hükümranlığı, yalnız 
O’nundur. Sonunda hepiniz O’na 
döndürüleceksiniz.” 
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46. Tek olan Allah zikredildiğinde, 
ahirete inanmayanların kalpleri 
nefret duyar. Ancak O’nun dışında-
kiler zikredilince hemen sevinirler. 

 

47. De ki: “Ey gökleri ve yeri yara-
tan, görünmeyeni ve görüneni bilen 
Allah! Kullarının kendi aralarında 
ihtilâfa düştükleri hakkında, ancak 
Sen karar vereceksin.” 

 

48. Eğer zulmedenler, yeryüzünde 
bulunanların hepsine ve onun bir 
benzerine daha sahip olsalar, Kı-
yamet günü şiddetli azaptan (kur-
tulmak üzere) onu mutlaka fidye 
olarak verirlerdi. Hiç akıl etmedik-
leri, Allah tarafından kendilerine 
belirecektir.  

49. Elde ettiklerinin kötülükleri 
kendilerine aşikâr olacaktır. Alay 
ettikleri azap (da) kendilerini sara-
caktır.  

50. İnsana bir zarar dokunduğunda, 
(hemen) Bizi çağırır. Sonra tarafı-
mızdan kendisine bir nimet verdi-
ğimizde, bu ancak bilgimden ötürü 
bana verilmiştir, der. Aslında bu bir 
sınavdır. Ancak onların çoğu bil-
mezler. 
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51. Aynısını onlardan öncekiler 
(de) söylemişlerdi, hâlbuki elde 
ettikleri kendilerine (hiç) yarar sağ-
lamadı.  

52. Sonunda elde ettiklerinin kötü-
lükleri onları yakaladı. Bu (zamanın 
insanları) arasından zulmedenleri 
(de,) elde ettikleri kötülüklerin (ce-
zası) gelip yakalayacak. Onlar, 
(Allah’ı) aciz kılacak değiller. 

 

53. Onlar, Allah’ın dilediğinin rız-
kını bollaştırdığını, (dilediğininkini 
de) daralttığını bilmezler mi? Bun-
da inanan bir kavim için nice alâ-
metler vardır. 

 
B. 6  

54. De ki: “Ey (günah işleyerek) 
kendileri aleyhine aşırılık gösteren 
kullarım! Allah’ın rahmetinden 
umudunuzu kesmeyin. Şüphesiz 
Allah, bütün günahları bağışlar. O, 
mutlaka çok bağışlayan ve rahmet 
edendir.” 

 

55. “Azap size gelmeden önce 
Rabbinize yönelin ve O’na boyun 
eğin. Sonrasında (asla) yardım 
edilmeyeceksiniz.”  

56. “Hiç farkında olmadığınızda, 
ansızın bir azap size gelmeden, 
(durumunuza göre) Rabbiniz tara-
fından size indirilen en iyi (buyru-
ğa) uyun.” 
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57. “(Sonra) aranızdan biri, Al-
lah’ın huzurunda kusurlu davrandı-
ğım için bana yazıklar olsun; Ben 
mutlaka (Allah’ın kelâmı ile) alay 
ederdim, demesin!” 

 

58. “Yahut Allah bana (zorla) hida-
yet verseydi, ben mutlaka (Al-
lah’ın) takvasını benimseyenlerden 
olurdum, demesin.”  

59. “Ya da azabı gördüğünde, bana 
bir kere geri dönmek için (fırsat 
verilseydi, mutlaka) iyilik edenlere 
katılırdım (da) demesin.”  

60. “Hayır, (sandığın gibi) değil! 
Sana ayetlerim geldi, ama sen onla-
rı yalanladın ve kibirlendin. Sen 
zaten kâfirlerdendin.”  

61. Kıyamet günü, Allah’a yalan 
uyduranları göreceksin. Onların 
yüzleri kapkara olacak. Büyüklük 
taslayanların yeri Cehennem değil 
mi? 

 
 

62. Allah takvayı benimseyenlere 
başarılar ihsan ederek, kendilerine 
necat bahşedecek. Onlara artık ne 
bir sıkıntı gelir, ne (de geçmiş ku-
surları yüzünden) üzülürler. 

 

63. Allah, her şeyi yaratandır. O, 
her şeye gözeticidir. 
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64. Gökler ile yerin anahtarları 
O’ndadır. Allah’ın ayetlerini inkâr 
edenler (ise,) kaybedenler (de,) 
ancak bunlardır. 

 
B. 7  

65. De ki: “Ey cahiller! Bana Al-
lah’tan başkasına ibadet etmemi mi 
emrediyorsunuz?” 

 

66. Şüphesiz (Allah tarafından) 
sana ve senden önceki (peygamber-
lere,) “Eğer Allah’a ortak koşarsan, 
amelin mutlaka boşa gider ve kesin-
likle kaybedenlerden olursun,” diye 
vahiy olunmuştu. 

 

67. Bilakis yalnız Allah’a ibadet et 
ve O’na şükredenlerden ol.  

68. Onlar Allah’ın vasıflarının (yü-
celiğini) hakkıyla değerlendirmedi-
ler. Kıyamet günü yeryüzünün ta-
mamı O’nun hâkimiyetinde olacak. 
Gökler (de) O’nun sağ elinde dü-
rülmüş (bir şekilde) bulunacak. O, 
her eksiklikten uzaktır ve onların 
müşrikçe (inançlarından da) pek 
paktır.1  

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede Kıyamet’in manzarası resmedilmiştir. Yani; 1) Yeryüzü tamamen Al-
lah’ın (c.c.) hâkimiyetinde olacaktır. 2) Gökler, yani tüm kâinat ise dürülmüş olarak Yüce 
Allah’ın (c.c.) elinde bulunacaktır. Burada bahsedilen maddi anlamda el değil aksine Al-
lah’ın (c.c.) kudretidir. Günümüz bilim adamları, yeryüzü ve göklerin dürülmüş bir şekilde 
uzayda bulunan bir kara delik tarafından yutulacağını kabul etmektedirler. Bu konudan baş-
ka birçok ayette detaylı olarak bahsedilmiştir. 
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69. Borazan üflenecek ve bunun 
üzerine Allah’ın (kurtarmak) istedi-
ğinin dışında, göklerde ve yerde 
bulunanların (hepsi bir) baygınlık 
geçirecekler. Sonra ikinci kez ona 
üfleneceği zaman, onlar ansızın 
ayağa kalkmış, bakıyor olacaklar. 

 

70. Yeryüzü Rabbinin nuruyla ay-
dınlanacak ve amel defteri ortaya 
çıkarılacak. Bütün Peygamberler ve 
(diğer) şahitler getirilecekler. Sonra 
onlar arasında hak ile hüküm veri-
lecek ve kendilerine (hiç) zulüm 
edilmeyecek. 

 

71. Her cana yaptıklarının karşılığı 
tastamam verilecek. O, onların 
yaptıklarını en çok bilir. 

 
B. 8  

72. Kâfir olanlar, bölük bölük Ce-
hennem’e doğru sürülecekler. Ona 
vardıklarında, kapıları açılacak. 
Bekçileri diyecekler ki: “Aranız-
dan, Rabbinizin ayetlerini size oku-
yup (anlatan ve) bugününüzün kar-
şılaşmasından sizi uyaran peygam-
berler, size gelmediler mi?” Onlar 
diyecekler ki: “Evet (geldiler.) An-
cak kâfirler hakkındaki azap haberi 
mutlaka yerine gelecektir.” 
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73. (O zaman kâfirlere) denilecek 
ki: “Uzun bir süre kalacağınız Ce-
hennem’in kapılarından girin. Bü-
yüklük taslayanların kalacakları yer 
ne kötüdür!” 

 

74. Rablerinin takvasını benimse-
yenler (ise) bölük bölük Cennet’e 
götürülecekler. Onlar oraya varınca 
ve kapıları açılınca, bekçileri onla-
ra, “Size (daima) selam olsun! Çok 
iyi bir duruma eriştiniz. Ebediyen 
kalmak üzere oraya girin,” diyecek-
ler. 

 

75. Onlar, “Bize (verdiği) vaadini 
yerine getiren ve bizi (söz verdiği) 
yerin vârisi kılan Allah’a hamdol-
sun. Cennet’te istediğimiz yerde 
oturabiliriz. (İyi) amelde bulunanla-
rın mükâfatı ne kadar iyidir,” di-
yecekler.  

76. Meleklerin arşın etrafını sardık-
larını göreceksin. Onlar Rablerini 
hamd ile tespih edecekler. (İnsan-
lar) arasında tamamen hak ile hü-
küm verilecek ve kendilerine, “Her 
türlü hamd yalnız âlemlerin Rabbi 
olan Allah’a mahsustur,” denilecek. 
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Sûre: 40 

MÜ’MİN SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 24  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte seksen altı 
ayettir. 

Bu sûre ve bunu takip eden altı sûre “ ” (Ha Mim) mukataât harfleriy-
le başlamaktadır. Böylece tam yedi sûre aynı mukataât harfleri ile başlamakta-
dır. Bunun Fatiha sûresinin yedi ayeti ile alakalı olması ihtimali de vardır. An-
cak bu konuyu sadece Yüce Rabbimiz (c.c.) bilir. 

Geçen sûrede insanoğluna, Yüce Allah’ın (c.c.) rahmetinden ümit kes-
memesi gerektiği tavsiye edilmişti. Aslında ümitsizliğe kapılmak İblis’in bir 
sıfatıdır. Her kim içtenlikle Allah’ın (c.c.) rahmetine güvenirse ve tam olarak 
günahlarından uzaklaşarak tevbe ederse, Yüce Allah (c.c.) onun tüm günahlarını 
bağışlayabilme kudretine sahiptir. 

Yine geçen sûrede, meleklerin Yüce Allah’ın (c.c.) arşını sardıkları husu-
su beyan edilmişti. Bu sûrede ise, insanoğlunun bağışlanmasının Allah’ın (c.c.) 
arşını taşıyan meleklerin dualarına bağlı olduğu belirtilmiştir. Yüce Allah (c.c.) 
maddi bir varlık değildir. Bu yüzden, O’nun meleklerin taşıdığı bir arşta oturu-
yor olması da söz konusu değildir. O her yerde mevcuttur ve kâinattaki her var-
lığı taşımaktadır. Bu sebeple burada, O’nun her türlü kusurdan uzak oluşu yani 
tenzihi sıfatları murattır. (İnsanoğlunun küçük bir miktarda bile sahip olamadığı 
Allah’ın (c.c.) sıfatlarına “Tenzihi sıfatlar” denir.) Aslında “Arş” kelimesinden 
anlaşılması gereken, Yüce Allah’ın (c.c.) tahtı olan Hz. Muhammed-i Musta-
fa’nın (s.a.v.) temiz kalbidir. Onun kalbini kuvvetli kılmak üzere melekler ken-
disini dört bir yandan sarmışlardır. Onlar hem Allah’ın (c.c.) günahkâr kulları 
için, hem de onların nesilleri için dua ederler. Kısacası bundan, Hz. 
Resûlüllah’ın (s.a.v.) “Arş” olan kalbinden ve salih kulları ve nesilleri için yük-
selen, Kıyamet gününe kadar sürecek olan dualar murattır. 

Bu sûrede Hz. Musa’ya (a.s.) inanan ancak bunu gizleyen bir prensten de 
bahsedilmiştir. Firavun, Hz. Musa’yı öldürmeye yeltendiğinde o, imanını açığa 
vurmadan duramadı ve kavmine uyarıda bulunarak, eğer Musa (a.s.- hâşâ) bir 
yalancı ise onu terk edin, ancak kendisi doğru ise, onun haber verdiği azaplar-
dan bir kısmı sizi yakalayacaktır, demiştir. 

Buna göre kavimlere ebedi bir nasihatte bulunulmuştur ve şöyle denmiş-
tir: Peygamberlik iddiasında bulunanların işini Allah’a (c.c.) havale edin. Eğer o 
iddialar yalansa, Yüce Allah (c.c.) bizzat onları helâk edecektir. Ancak, eğer 
onlar iddialarında doğru iseler ve sizler kendilerini inkâr ederseniz, onların size 
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azap ile ilgili verdikleri haberlerin bir kısmının tamamlandığını mutlaka göre-
ceksiniz.  

Bahsi geçen ayet, Hz. Resûlüllah’tan (s.a.v.) sonra peygamberlik iddia-
sında bulunanlarla da ilgilidir. Tarihin ispatladığı gibi, onlara karşı bu muamele 
aynen gerçekleşmiştir. Tüm yalancı peygamberler helâk edilmişlerdir. Onların 
izine bile rastlamak mümkün değildir. 

Aynı konu ile alakalı olarak, insanların Hz. Yusuf’tan (a.s.) sonra artık 
başka bir peygamber gelmeyecek dedikleri hususu zikredilmiştir. Eğer bu doğru 
olsaydı, Hz. Yusuf’tan (a.s.) sonra Hz. Muhammed Resûlüllah (s.a.v.) nasıl 
peygamber olarak gelebilirdi? Söz konusu edilen aslında boş iddialardır. Bu gibi 
iddialarda bulunanlar, Yüce Allah’ın (c.c.) kaderini hiç bilmezler. Her yol kapa-
nabilir, ancak Yüce Allah’ın (c.c.) lütuflarının yolu asla kapanmaz. Yüce Allah 
(c.c.) yalancıları helâk edebildiği gibi, doğrulara da mutlaka yardım eder. Bu 
sebeple Yüce Allah (c.c.), ne yaparsanız yapın, doğru olan peygamberleri asla 
başarısız kılamazsınız diye buyurmuştur. 

Altmış altıncı ayette, dinin halis tutulması konusundan tekrar bahsedil-
miştir. Yüce Allah (c.c.) dışında ibadete lâyık olan yoktur. Onun için dininizi 
halis tutarak, ancak O’nu çağırın, denmiştir. 
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Mü’min Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. (Bu sûre,) Allah'ın hamdı ve 
yüceliğini ortaya koyar.1  

3. Bu Kitab’ın indirilişi, (her şey-
den) üstün ve sonsuz bilgi sahibi 
olan Allah tarafındandır. 

 

4. O, günahları bağışlayan ve 
tevbeyi kabul edendir. O, ceza ver-
mekte şiddetli olup, çok ihsan 
edendir. O’ndan başka hiçbir İlah 
yoktur. Ancak O’na dönülecektir. 

 

5. Allah’ın ayetleri hakkında, kâfir-
lik edenlerden başka hiç kimse 
kavga etmez. Onların, (çeşitli) 
memleketlerde dolaşmaları seni 
aldatmasın. 

 

6. Kendilerinden önce Nuh’un 
kavmi (ve) ondan sonra (da) birçok 
gruplar (peygamberlerini) yalanla-
dılar. Her kavim kendi peygambe-
rini tutuklamak istedi. Onlar, hakkı 
yalanlamak için uyduruk (delillerle) 
kavga ettiler. Bunun üzerine Ben, 
onları yakaladım. Cezamın nasıl 
(sert) olduğuna (bir bakın!) 

 

                                                           
1 “Hâ”, Hâmid kelimesini, yani her türlü hamda lâyık ve “Mim” ise Mecîd kelimesini, yani her 
türlü yüceliğe sahip anlamlarındadır. Ayrıca bkz 2:2’deki dipnot. 
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7. Böylece Rabbinin, kâfirlik eden-
lerin Cehennemlik oldukları hak-
kındaki hükmü gerçekleşti. 

 

8. Arşı taşıyan (melekler ile) onun 
etrafında bulunanlar, Rablerine 
hamd (ederek) tespih ederler ve 
O’na inanırlar. İman edenler için 
mağfiret dilerler (ve şöyle dua eder-
ler:) “Ey Rabbimiz! Sen her şeyi 
rahmetin ve ilminle kaplamışsındır. 
Onun için tevbe eden ve Senin yo-
lunda yürüyenleri bağışla. Onları 
Cehennem azabından koru.” 

 

9. “Ey Rabbimiz! Onları (da,) atala-
rından, hanımlarından ve evlatla-
rından iyi olanları (da,) kendilerine 
vadettiğin ebedi Cennetler’e al.1 
Şüphesiz Sen her şeyden üstünsün, 
sonsuz hikmet sahibisin.” 

 

10. “Sen onları (sıkıntılardan) koru. 
O gün sıkıntılardan koruduğuna, 
kesinlikle (çok) rahmet etmiş olur-
sun. Büyük bir başarı, ancak bu-
dur.” 

 

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede çok yüce bir prensipten bahsedilmiştir. Bu dünyada hiç kimse tek başına tam 
olarak bir işi beceremez ve herhangi bir başarıya tek başına ulaşamaz. Bilinçli yahut bilinçsiz 
olarak birçok insan kendisine yardımcı olurlar. Bir insanın annesi ve babası, eşi ve çocukları onun 
herhangi bir başarıya ulaşmasında en yakın yardımcılarıdırlar. İşte bu ayette işaret edildiği gibi 
Yüce Allah’ın (c.c.) bir mümine bahşedeceği mükafattan onların da istifade etmelerine izin veri-
lecektir. 
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B. 2  

11. Şüphesiz kâfirlik edenler çağrı-
lacaklar (ve onlara:) “Bugün, Al-
lah’ın (size olan) öfkesi, sizin birbi-
rinize (olan) nefretinizden daha 
büyüktür. Hani imana çağrıldığı-
nızda (hep) inkâr ederdiniz,” (deni-
lecektir.) 

 

12. Onlar (da,) “Ey Rabbimiz! Sen 
bizi iki kere öldürdün ve iki kere 
dirilttin.1 Biz günahlarımızı itiraf 
ediyoruz. Şimdi bu (azaptan) çık-
mak için bir yol var mı?” diyecek-
ler. 

 

13. Bu durumunuzun (sebebi şudur 
ki:) Her ne zaman tek olan Allah 
çağrıldıysa, siz (O’nu hep) inkâr 
ettiniz ve eğer O’na ortak koşul-
muşsa (da, buna) inandınız. Öyley-
se karar verme (yetkisi, ancak) en 
yüce ve en büyük olan Allah’a ait-
tir. 

 

14. Size mucizelerini gösteren ve 
gökten size rızık indiren, ancak 
O’dur. Allah’a eğilenden başkası 
nasihat almaz. 

 

15. Kâfirlerin hoşuna gitmese (de,) 
itaati yalnız O’na has kılarak, Al-
lah’ı çağırın. 

 
                                                           
1 “ ” (Sen bizi iki kere öldürdün) denildiğinde, bu iki kez ölümden ilki ile insanın doğu-
mundan önceki durum kastedilmiştir. İkinci ölümden murat ise insanın bu dünyadan ayrıldığı 

zaman ki ölümdür. Keza “ ” (Sen bizi iki kere dirilttin) denildiğinde, bu iki dirilişten 
ilki insanın doğumu, ikincisi de öldükten sonra tekrar dirilmesi anlamındadır. 
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16. O yüce mertebelerin ve arşın sa-
hibidir. (İnsanları, Allah’a) kavuş-
ma günü hakkında uyarmak için 
kullarından dilediğine buyruğuyla 
Ruhu’nu indirir. 

 

17. (O’nun huzurunda) hazır bulu-
nacakları gün, onların (hiçbir) şeyi 
Allah’tan gizli kalmayacak. O gün 
hükümranlık kimin olacak? Tek ve 
(hepsinden) üstün olan Allah’ın 
(olacak.) 

 

18. Bugün herkese yaptığının karşı-
lığı verilecek. Bugün (asla) zulüm 
olmayacak. Şüphesiz Allah çabuk 
hesap görendir.  

19. Onları gittikçe yaklaşan, yürek-
lerin üzüntüyle (dolup) ağızlara 
geleceği (azap) günü hakkında 
uyar. O gün zalimlerin ne bir dostu, 
ne (de) sözü geçen bir şefaatçisi 
olacaktır. 

 

20. O, gözlerin hıyanetini (de,) 
kalplerin gizlediklerini (de) bilir.1 

 

21. Allah, hep hak ile hüküm verir. 
O’ndan başka çağırdıkları (ise,) 
hiçbir hüküm veremezler. Şüphesiz 
Allah, en iyi işiten ve en iyi gören-
dir. 

 

                                                           
1 “Gözlerin hıyaneti” harama bakmak veya diğerlerini hor görmek anlamındadır. 
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B. 3  

22. Bunlar, yeryüzünde dolaşıp, 
kendilerinden öncekilerin sonları-
nın nasıl olduğunu görmediler mi? 
Onlar, kuvvet bakımından (da,) 
yeryüzünde eserler (bırakmak) ba-
kımından (da,) bunlardan daha üs-
tündüler. Allah onları günahları 
yüzünden yakaladı. Onları, Al-
lah’tan kurtaracak kimse (de) yok-
tu. 

 

23. Bu, peygamberler kendilerine 
apaçık delillerle geldikleri (halde,) 
onların (gene de) inkâr etmelerin-
dendir. Sonunda Allah onları yaka-
ladı. Şüphesiz O çok güçlüdür, 
azabı (da) çok şiddetlidir. 

 

24-25. Şüphesiz Biz, Musa’yı mu-
cizelerimiz ve kesinlikle üstün çı-
kacak olan delil ile Firavun, Hâmân 
ve Karun’a gönderdik. Neticede 
onlar, “(Bu) sihirbaz ve yalancıdır,” 
dediler. 

 

26. Böylece Musa onlara Katımız-
dan hakkı getirince, “Onunla birlik-
te iman edenlerin oğullarını öldü-
rün, kadınlarını da sağ bırakın,” 
dediler. Kâfirlerin düzenleri, ancak 
boşa gider. 
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27. Firavun dedi ki: “Bırakın beni, 
Musa’yı öldüreyim, O (da) Rabbini 
çağırsın. Şüphesiz ben, onun dini-
nizi değiştirmesinden, ya (da) mem-
lekette fesat çıkartmasından korka-
rım.” 

 

28. Musa dedi ki: “Hesap gününe 
inanmayan her kibirlinin (kötülü-
ğünden,) ancak Rabbim ve Rabbi-
niz (olan Allah’a) sığınırım.”  

B. 4  

29. Firavun’un soyundan, imanını 
gizleyen mümin bir adam dedi ki: 
“Siz bir adamı, Allah Rabbimdir 
dediği için mi öldürüyorsunuz? O, 
Rabbiniz tarafından size apaçık 
mucizeler getirmiştir. Eğer o yalan-
cı ise, onun yalanının zararı (yalnız) 
kendisinedir. Eğer o doğru ise, ön-
ceden verdiği (uyarıcı haberlerden) 
bir kısmı (mutlaka gelip) sizleri 
yakalar.1 Şüphesiz Allah, haddi 
aşan ve çok yalancı bir kimseye 
(asla) hidayet vermez.” 

 

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede zikredilen imanlı şahıs, Firavun’un akrabalarından ve sarayın ileri ge-
lenlerindendi. O da Hz. Asiye (r.a.) gibi Hz. Musa’ya (a.s.) inanıyordu. Ancak kendisi ima-
nını gizli tutuyordu. Bu ayetten anlaşıldığı gibi Firavun ve sarayının diğer ileri gelenleri, Hz. 
Musa’yı (a.s.) öldürmeye karar verince, o daha önce gizlediği imanını açıkladı. Bundan 
anlaşıldığı gibi imanını gizlemesi korkusundan değildi. O, diğerlerine niyetlerinden vazgeç-
melerini tavsiye etti ve dedi ki: “Eğer o yalancı ise, onun yalanının zararı yalnız kendisine-
dir. Eğer o doğru ise, önceden verdiği uyarıcı haberlerin bir kısmı mutlaka gelip sizi yaka-
lar.” Burada yer alan gerçek peygamberlerin ebedi tanımıdır. Kendilerine peygamber gelen 
kavimler için de bu ebedi bir nasihattir. 
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30. “Ey kavmim! Bugün memleket-
te üstün kimseler olarak hükümran-
lık sizindir.  Ancak Allah’ın azabı 
başımıza inerse, bize kim yardım 
eder?” Firavun (ise,) “Ancak (uy-
gun) gördüklerimi size anlatıyorum. 
Ben size, ancak doğruluk yolunu 
gösteriyorum,” dedi. 

 

31-32. (Gerçekten) inanmış (olan 
adam) dedi ki: “Ey kavmim! Şüp-
hesiz ben (geçmiş büyük) kavimle-
rin, (yani) Nuh kavmi, Âd’ın ve 
Semûd’un ve onlardan sonrakilerin 
(yok olma) günleri gibi sizin (de 
yok olma gününüzden) korkarım. 
Allah kullarına zulüm (etmek) is-
temez.” 

  

33. “Ey kavmim! Şüphesiz ben 
sizin için, (insanların birbirlerini 
yardıma) çağıracakları günden kor-
karım.”1  

34. “O gün arkanızı dönüp kaça-
caksınız. Allah’a karşı sizi koruya-
cak kimse olmayacak. Allah’ın 
sapık olduğuna hüküm verdiğini, 
hiç kimse doğru yola iletemez.” 

 
 

                                                           

1 “ ” tabiri değişik manalarda kullanılır: a) İnsanların korkuya kapılarak değişik yönle-
re dağılacakları gün, b) İnsanların birbirlerinden nefret etmeye başlayacakları ve ihtilafa düşecek-
leri zaman, c) İnsanların yardım için birbirlerini çağırdıkları zaman, (Akrab-ül Mevarid) 
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35. “Şüphesiz daha önce Yusuf (da) 
size, apaçık delillerle gelmişti. An-
cak onun getirdiklerinden (hep) 
şüphe ettiniz. Kendisi vefat edince, 
ondan sonra artık Allah hiçbir pey-
gamber göndermeyecek1 dediniz. 
Bu yüzden Allah, haddi aşan ve 
şüphelenen kimsenin sapık olduğu-
na hüküm verir.” 

 

36. “Onlar kendilerine gelmiş delil-
leri olmadan, Allah’ın ayetleri hak-
kında tartışmaya girerler. (Bu) Al-
lah Katında (da,) iman edenlerce 
(de) çok  büyük bir günahtır. Böy-
lece Allah kibirli ve zorba birinin 
bütün kalbini mühürler.2” 

  

37-38. Firavun dedi ki: “Ey 
Hâmân! Yollara (yani) göklerin 
yollarına erişmem için bana bir 
saray yaptır ki, böylece Musa’nın 
İlâh’ını bir göreyim. Şüphesiz ben 
onu yalancı olarak biliyorum.” Bu-
nun sonucu Firavun’un yaptığı 
kendisine hoş olarak gösterildi ve o 
doğru yoldan alıkonuldu. (Zaten) 
Firavun’un düzeni başarısızlıkla 
sonuçlanacaktı. 

 

 

                                                           
1 Peygamberler ezelden beri yeryüzüne gönderilmektedir. Ancak insanoğlu düşüncelerinde öyle-
sine fasıktır ki, her yeni peygamber geldiğinde genellikle ona karşı çıkarlar. O vefat edince de ona 
inananlar artık başka hiçbir peygamber gelmeyeceğini ve vahiy kapısının da ebediyen kapandığını 
söylemişlerdir. 
2 Bazen doğru yoldan sapmış biri bile değişik hidayet yollarından birisine kavuşabilir. Ancak tam 
olarak kibre kapılmış olanın kalbi tamamıyla mühürlenmiş olduğundan, o asla hidayete erişemez. 
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B. 5  

39. İnanmış olan kimse dedi ki: “Ey 
kavmim, bana uyun! Ben size hida-
yet yolunu göstereceğim.” 

 

40. “Ey kavmim! Bu dünya hayatı 
mutlaka geçici bir faydalanmadır. 
Şüphesiz temelli kalınacak yer, 
(ancak) ahirettir.”  

41. “Kötülük işleyene, ancak yaptı-
ğına göre karşılık verilecek. Kadın 
(olsun,) erkek (olsun,) mümin olup 
imanlarına göre (yerli yerinde) iyi 
işler yapanlar (ise,) işte Cennet’e 
girecek olanlar bunlardır. Orada 
(kendilerine) hesapsız rızık verile-
cektir.” 

 

42. “Ey kavmim! Benim durumum 
ne kadar tuhaftır? Ben sizi kurtulu-
şa çağırıyorum. Siz (ise,) beni Ce-
hennem’e çağırıyorsunuz.”  

43. “Siz beni Allah’ı inkâr etmeye 
ve hakkında hiç bir bilgim olma-
yanları O’na ortak koşmaya çağırı-
yorsunuz. Ben (ise) sizi, her şeyden 
üstün olan ve çok bağışlayan (Al-
lah’a) çağırıyorum.” 

 

44. “Şüphesiz siz beni, bu dünyada 
ve ahirette hiçbir (etkileyici) sesi 
olmayana çağırıyorsunuz. (Şüphe-
siz) dönüşümüz Allah’adır. Haddi 
aşanlar (ise,) Cehennemlik olanlar 
(da) onlardır.” 
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45. “Size söylediğim sözleri mutla-
ka hatırlayacaksınız. Ben, işimi 
Allah’a havale ediyorum. Şüphesiz 
Allah, kullarını (çok) detaylı (bir 
biçimde) görendir.” 

 

46. Bunun sonucu Allah, onu kur-
dukları düzenlerin kötü (sonuçla-
rından) korudu. Âl-i Firavun’u kor-
kunç bir azap (her taraftan) kuşattı.  

47. (O azap bir) ateştir. Sabah ak-
şam onun karşısına çıkarılırlar. 
Kıyamet koptuğu gün (meleklere,) 
“Âl-i Firavun’u en şiddetli azaba 
sokun!” (denilecektir.) 

 

48. Hani onlar ateşin içinde tartışa-
cakları zaman, (aralarında) zayıf 
olanlar kibirlenenlere, “Şüphesiz 
biz size tâbi olanlardık. Siz (de 
bugün) ateşin bir kısmını bizden 
uzak tutabilir misiniz?” diyecekler. 

 

49. Kibirlenenler (ise) diyecekler 
ki: “Hepimiz onun içindeyiz. Şüp-
hesiz Allah, kulları arasında kararı-
nı vermiştir.”  

50. Ateştekiler, Cehennem bek-
çilerine, “Rabbinizi çağırın ki, bir 
gün (bile olsa) azabımızı hafiflet-
sin,” diyecekler. 
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51. Onlar diyecekler ki: “Size pey-
gamberleriniz apaçık delillerle gel-
mediler mi?” Onlar (da,) “Evet 
(geldiler,)” diyecekler. (Bunun 
üzerine bekçiler,) “Öyleyse dua 
edin,” diyecekler. Kâfirlerin duası, 
ancak boşa gider.  

B. 6  

52. Şüphesiz Biz, peygamberleri-
mize ve (onlara) inananlara (bu) 
dünya hayatında ve şahitlerin ayağa 
kalkacakları günde yardım edece-
ğiz.1 

 

53. O gün, özürleri zalimlere hiç 
fayda vermeyecek. (Allah’ın) laneti 
üzerlerinde olacak. (Kalacakları) 
evleri (de ne) kötü olacak.  

54. Şüphesiz Biz, Musa’ya hidayet 
verdik. İsrâiloğulları’nı (da) Kitab’a 
vâris kıldık.2 

 

55. (O Kitap,) akıl sahipleri için 
hidayet ve bir öğüt (vesilesiydi.)  

56. Öyleyse sabret. Allah’ın vaadi 
mutlaka yerine gelecektir. (İnsanla-
rın sana karşı işlemiş oldukları) 
günahların (bağışlanması) için, 
(haklarında) mağfiret dilemeye 
devam et. Akşam (da,) sabah (da,) 
Rabbine hamd (ederek) tespih et.3  

                                                           
1 Kıyamet gününde suçlular aleyhinde birçok kesin şahitlikler ileri sürülecektir. Yüce Allah (c.c.) 
peygamberlerine bu dünyada da yardım eder, Kıyamet gününde de kendilerine mutlaka yardım 
edecektir. 
2 Kitap’tan “Tevrat” kastedilmiştir. 
3 Ayet-i kerimdeki “ ” kelimesinden Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) bazen var olan unutkanlığına 
işaret edilmiştir. Ancak bunun bir diğer anlamı, insanların Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) karşı işledikle-
ri günahlardır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz: “Tefsir-i Kebir; C.10; Nasr Suresi Tefsiri; 
Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed.” 
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57. Şüphe yok ki, kesin delilleri 
olmaksızın Allah’ın ayetleri hak-
kında tartışanların kalplerinde, hiç-
bir zaman elde edemeyecekleri 
büyüklük (hayalinden) başkası yok-
tur. Bunun için Allah’a sığınmayı 
dile. Şüphesiz O, çok işiten ve çok 
görendir. 

 

58. Göklerin ve yerin yaratılması, 
insanların yaratılmasından mutlaka 
daha büyük (bir iştir.) Ancak insan-
ların çoğu bilmezler. 

 

59. Kör ile gören, inanıp (da yerli 
yerinde) iyi işler yapan ile kötülük 
işleyen, bir olamaz. Siz, hiç öğüt 
almazsınız. 

 

60. Şüphesiz (yok olma) Saati mut-
laka gelecektir. Bunda hiç şüphe 
yoktur. Ancak insanların çoğu (bu-
nu) bilmezler.1  

61. Rabbiniz der ki: “Beni çağırın. 
Ben (de duanızı kabul edip) size 
cevap vereyim. Şüphesiz Bana iba-
det etmek (hakkında) kibir göste-
renler, mutlaka zillete uğrayarak 
Cehennem’e girecekler.”  

                                                           
1 “ ” (Saat) kelimesi, (yok olma) saati olarak tercüme edilmiştir. Bu saat iki kısma ayrılır: 
a) Bu dünyada kâfirlerin yok olma saati ki kâfirler onu müşahede edebilirler. O bakımdan bu 
mana tercih edilmelidir. b) Ahiretteki mahvolma saati ki kâfirler onu bu dünyada göremezler. 
Onun için bu mana ikinci sırada tutulmalıdır. 
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B. 7  

62. İçinde rahat edesiniz diye, sizin 
için geceyi yaratan ve gündüzü (de) 
görüş sağlayan (olarak var eden,) 
Allah’tır. Şüphesiz Allah insanlara 
çok lütfedendir. Ancak insanların 
çoğu hiç şükretmezler. 

 

63. Her şeyin Yaratıcısı ve Rabbi-
niz olan Allah, işte budur! O’ndan 
başka bir İlâh yoktur. O halde siz 
nereye saptırılıyorsunuz?  

64. Aynı şekilde Allah’ın ayetlerini 
(inatla) inkâr edenler, (akılsızca 
sözlere) saptırılırlar. 

 

65. Yeryüzünü sizin için kalınacak 
bir yer, göğü (de korunmanız için) 
bir yapı olarak yaratan Allah’tır. O, 
size bir şekil verdi ve şekillerinizi 
(de) çok güzel kıldı. Size temiz 
şeylerden rızık verdi. İşte Rabbiniz 
olan Allah budur. Âlemlerin Rabbi 
olan Allah çok bereket sahibidir. 

 

66. Diri olan (da,) ancak O’dur. 
O’ndan başka bir İlâh yoktur. Öy-
leyse ibadeti yalnız Kendisine has 
kılarak, O’nu çağırın. Her türlü 
hamd, (yalnız) âlemlerin Rabbi olan 
Allah’a mahsustur. 
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67. De ki: “Rabbim tarafından bana 
apaçık mucizeler gelmişken, Allah 
dışında çağırdıklarınıza ibadet et-
mekten kesinlikle menedildim. 
Bana âlemlerin Rabbi olan Allah’a 
(tam olarak) itaat etmem emredil-
di.” 

 

68. Sizi (ilkin) topraktan, sonra 
azıcık sudan, sonra (da) pıhtılaşmış 
kandan yaratan, ardından sizi bir 
bebek olarak (dünyaya) getiren 
O’dur. Bunun sonrasında (ise) ol-
gunluk çağına ulaşırsınız. Sonra 
(da) ihtiyarlığa ulaşmanız mümkün 
olur. Ancak aranızdan bazılarının 
ruhları (kendileri daha ihtiyarlığa 
ulaşmadan) kabzedilir. (Allah,) size 
tayin edilen zamana erişmeniz için 
ve (size tanınan bu süreden yararla-
narak) akıl edesiniz diye (böyle 
yapmaktadır.) 

 

69. Dirilten ve öldüren, ancak 
O’dur. Bir şeye karar verince, onun 
hakkında yalnızca “Ol!” der. Sonra 
o (da) mutlaka olur.  

B. 8  

70. Allah’ın ayetleri hakkında tartı-
şanları görmedin mi? Onlar nereye 
döndürülüp (götürülüyorlar?) 

 

71. Onlar, Kitabı ve pey-
gamberlerimiz ile gönderdiklerimi-
zi inkâr ettiler. Yakında (akıbetleri-
ni) öğrenecekler.  
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72-73. O zaman boyunlarında de-
mir halkalar ve zincirler olacak. 
Onlar kaynar su içinde sürüklene-
cekler, sonra (da) Cehennem’e atı-
lacaklar. 

 
74-75. Ardından onlara, “Allah 
dışında (O’na) ortak koştuğunuz (o 
sahte tanrılar) nerede?” denilecek. 
Onlar diyecekler ki: “Bizden (ayrı-
lıp gözden) kayboldular. Aslında 
biz, bundan öncesinde hiçbirini 
çağırmazdık.1” İşte Allah, böylece 
kâfirlerin sapık olduklarına hüküm 
verir.  

76. İşte bu, sizin yeryüzünde haksız 
yere eğlenmeniz ve böbürlenme-
nizden dolayıdır. 

 
77. Cehennem’in kapılarından gi-
rin. (Artık) orada uzun müddet 
kalacak olanlarsınız. Büyüklük 
taslayanların kalacakları yer ne 
kötüdür! 

 

78. Onun için sabret. Allah’ın vaadi 
mutlaka gerçekleşecektir. Onlara 
vaat ettiklerimizden bir kısmını 
(senin sağlığında) sana göstersek 
(de) yahut sana vefat versek (ve 
onlara vaat ettiklerimiz senin vefa-
tından sonra gerçekleşse de,) onlar 
ancak bize döndürülecekler.2 

 

                                                           
1 Yani ibadet ederek çağırdıkları yahut kendilerine dua ettikleri, aslında ancak bir hiçti. 
2 Bu ayetten anlaşıldığı gibi nihai zafere ulaşmadan önce, Hz. Resûlüllah (s.a.v.) ile ona inananla-
rın uzun ve çok şiddetli sınavlardan geçmeleri gerekmektedir. Onun için Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) 
ve ona tâbi olanların sabretmeleri tavsiye edilmiştir. Ayrıca Yüce Allah’ın (c.c.) inanmayanlar 
hakkında önceden verdiği haberlerin bir kısmının Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) hayatında, bir kısmı-
nın da vefatından sonra gerçekleşeceği belirtilmiştir. Çünkü inanmayanlar hakkında önceden 
bildirilen haberler şartlı olur ve tevbe ettikleri takdirde ertelenebilir yahut tamamen ortadan kaldı-
rılabilir. Neticede inanmayanların da öldükten sonra Yüce Allah’ın (c.c.) huzuruna çıkacakları ve 
bütün gerçekleri öğrenecekleri bu ayet-i kerimede beyan edilmiştir. 
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79. Şüphesiz senden önce (de) pey-
gamberler gönderdik. Onlardan 
bazılarını sana bildirdik. Onlardan 
bazılarını (ise) sana bildirmedik. 
Hiç bir peygamberin, Allah’ın emri 
olmadan bir mucize getirmesi 
mümkün değildir. Allah’ın emri 
gelince (de,) hak ile hüküm verile-
cektir. Yalanlayanlar, işte o zaman 
kaybedecekler. 

 
B. 9  

80. Bir kısmının üzerine binesiniz 
diye, hayvanları sizler için yaratan 
Allah’tır. Onlardan bazılarının (da 
etini) yersiniz.  
81. Onlarda sizin için (daha birçok) 
faydalar vardır. Kalplerinizin dile-
diği (yere) onların üzerine (binerek) 
ulaşmanız (için Biz onları yarattık.) 
Sizler, onların ve gemilerin üzerin-
de götürülürsünüz. 

 
82. O, mucizelerini size gösterir. 
Öyleyse siz, Allah’ın mucizelerin-
den hangi birini inkâr edersiniz? 

 
83. Bunlar, yeryüzünde dolaşıp, 
kendilerinden öncekilerin sonları 
nasıldı, (onu) görmediler mi? Onlar 
bunlardan (sayıca) daha fazla, daha 
güçlü ve yeryüzünde (yücelik) ema-
releri (bırakmakta da) daha üstün-
düler. Ancak onların yaptıkları 
kendilerine hiç fayda getirmedi. 
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84. Peygamberleri onlara apaçık de-
lillerle geldiklerinde, kendilerinde 
olan (az bir) bilgi ile iftihar etmeye 
başladılar. Alay ettikleri (azap da) 
gelip onları kuşattı. 

 

85. Azabımızı görünce, “Biz, (an-
cak) tek Allah’a inandık. O’na or-
tak koştuklarımızı (da) inkâr ettik,” 
dediler.  

86. Ancak azabımızı gördükten 
sonra inanmaları kendilerine bir 
fayda sağlamadı. Allah’ın (belirle-
diği ve) kulları arasında süregelen 
sünneti, işte budur. O zaman kâfir 
olanlar (büyük bir) hüsrana uğradı-
lar. 
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Sûre: 41 

FUSSİLET SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 24  

Bir diğer adı “Hâ Mîm Secde” olan bu sûre, Mekke devrinde nazil olmuş-
tur. Besmele ile birlikte elli beş ayettir. 

Bu sûrenin başında Kur’an-ı Kerim’in çok açık ve fasih bir dilde indiril-
diği iddia edilmiştir. Onun içinde yer alan tüm konular da çok detaylı olarak 
anlatılmıştır. Buna rağmen onu inkâr edenler, bizim kalplerimiz üzerinde perde, 
kulaklarımızda da ağırlık bulunmaktadır ve bizimle sizin aranızda bir engel 
vardır derler. Onlar Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.), sen istediğin çabayı sarf et, biz de 
büyük bir azimle işlerimizi yapmaktayız diye meydan okurlar. 

Bundan, düşmanlarının peygamberlere tam olarak izin verdikleri ve işle-
rine de karışmadıkları anlaşılmamalıdır. Aksine bu ifadeden, peygamber müm-
kün olan tüm gayretini sarf etsinler, ama inkâr edenler de ellerinden geldiğince 
kendisini başarısız kılmaya çaba sarf edeceklerdir, anlamı kastedilmiştir. 

Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) bunun cevabı öğretilmiştir ve ona şöyle söyle-
mesi beyan edilmiştir: Şüphesiz ben zahirde sizin gibi bir beşerim. Ancak bana 
vahyedildi. Bu vahiy neticesinde, benimle sizler arasında çok büyük bir fark 
oluşmuştur. 

Bu sûrenin bazı ayetlerini tam olarak anlamadıkları için, bazı kimseler 
bunlara itirazda bulunurlar. Mesela on ikinci ile on üçüncü ayetlerde, onlar kâi-
natın başlangıcından bahsedildiğini anlarlar. Aslında bu ayetlerde kâinatın bir 
duman şeklinde yayıldığından bahsedilmektedir. Yeryüzünün yaratılışı da çok 
sonraki devirlerde gerçekleşmiştir. Bu ayetlerde yeryüzündeki besin sisteminin 
dört devirde tamamlandığı zikredilmiştir. Dağların yaratılışı bu sistemde temel 
bir rol oynamaktadır. Sonra ise, üst gök bir duman şeklindeydi diye buyrulmuş-
tur. Bu duman bir buhar halinde olup yeryüzüne yakın olan yedi gökten de çok 
daha yükseklerdeydi. Bu yeryüzüne yağış olarak indiğinde, aşırı sıcak sonucu 
tekrar buhar olarak gökyüzüne yükselirdi. Uzun bir müddet boyunca yeryüzü bu 
durumdaydı. Sonunda ise o su, yeryüzüne yağış olarak ulaşarak denizlere dö-
nüştü. Buharlar ise oradan yükselerek dağlara çarpıp, yeryüzüne tekrar yağış 
olarak inmeye devam etti. Ondan sonraki iki devirde ise, yeryüzüne yakın olan 
yedi gök tamamlandı ve her birine sanki belli bir görevi yerine getirmeleri em-
redildi. Bugün bilim adamları, yeryüzünün etrafında yedi katmana ayrılmış 
gökten bahsediyorlar ve her bir katmanın da belli bir görevi olduğunu belirtiyor-
lar. Bütün bu görevler yerine getirilmeden, insanoğlunun yeryüzünde yaşaya-
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bilmesi mümkün olamaz. Demek ki, bütün bu gök tabakaları, yeryüzü ve üze-
rinde yaşayan insanları korumak için görevlendirilmişlerdir. 

Diğer bir bilgiye göre, Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) istikamet öğretilmişti. 
Yani her işte adalet ve doğruluktan ayrılmayarak İslâm’ın talimatlarına bağlı 
kalması ve Yüce Allah’ın (c.c.) buyruklarına itaat etmesi, keza hiç yılmadan 
doğruluktan yana olması kendisine emredilmişti. Burada onun detaylarından ve 
mükâfatlarından bahsedilmiştir. İlk olarak müminlere müjde verilerek, düşman-
larına karşı dinlerine bağlı kaldıkları takdirde, Yüce Allah’ın (c.c.) onların kalp-
lerini kuvvetlendirmek üzere melekler indireceği buyrulmuştur. Bu meleklerin 
müminler ile konuşarak kendilerini teselli edeceğini ve onlara, biz bu dünyada 
da sizinle beraberiz, ahirette de sizinle beraber olacağız diyecekleri bildirilmiş-
tir. 

Daha sonra bu konu daha da detaylandırılarak şöyle denmiştir: Eğer tam 
sabır ve sebat ile kendinizi koruyarak Yüce Allah’a (c.c.) güvenip düşmanları-
nıza hikmet ile İslâm’ın mesajını ulaştırırsanız, onlar sizin can dostlarınız ola-
caklar. Bu mucize en yüce şekliye Hz. Muhammed Resûlüllah’ın (s.a.v.) vasıta-
sıyla gerçekleşmiştir. Kendisi bütün sabredenlerden daha fazla sabredendi. Hz. 
Resûlüllah’a (s.a.v.) sabırdan büyük bir pay nasip olmuştu. Aslında Hz. 
Resûlüllah’ın (s.a.v.) hayatında ona can düşmanı olanlar, daha sonra onun için 
canlarını ortaya koyan dostlara dönüşmüşlerdi. 

Bu sûrenin sonunda şöyle buyrulmuştur: Biz, Yüce Allah (c.c.) ile karşı-
laşacaklarını inkâr edenlere birçok mucize göstereceğiz. Bu mucizeler hem 
gökyüzü, hem de onların kendi bedenlerinde bulunan hayret verici yaşam siste-
mi ile derin bir şekilde alâkalı olacaktır. Kısacası hem gökyüzü, hem de kendi iç 
durumları üzerinde derinlemesine incelemede bulunmaya alışık olanlar sonunda 
şöyle diyecekler: 

“ ” 
“Ey Rabbimiz, Sen (bu âlemi) boşuna yaratmadın. (Sen gayesiz bir şey yarat-
maktan) uzaksın. Bizi, ateş azabından koru.”1 
  

                                                           
1 Al-i İmran (3) suresi; 192 
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Fussilet Sûresi 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. (Bu sûre,) Allah’ın hamdı ve 
yüceliğini ortaya koyar.1  

3. (Bu Kur’an) çok rahmet ve ke-
rem sahibi olan (Allah) tarafından 
indirilmiştir. 

 

4. Bu, ayetleri ayrıntılı olarak anla-
tılmış ve çok okunacak bir Ki-
tap’tır. O, kendi manalarını kendisi 
açıklayan (bir dilde indirilmiştir.) 
Bilgi sahibi olanlar içindir.  

5. O müjde veren ve uyaran (bir 
Kitap’tır.) Ancak onların çoğu yüz 
çevirdiler. Böylece (onu asla) din-
lemezler.  

6. Onlar derler ki: “Bizi çağırdıkla-
rın karşısında kalplerimiz örtülüdür. 
Kulaklarımızda (da) bir ağırlık 
vardır. Bizimle senin aranda (ise) 
bir perde bulunmaktadır. Onun için 
sen (kendi inancına göre), amelde 
bulun, biz (de) mutlaka (kendi 
inancımıza göre) amelde buluna-
lım.” 

 

7. De ki: “Ben (de,) ancak sizin gibi 
bir beşerim. Bana, İlâhınız yalnız 
tek bir İlâh’tır, diye vahiy edilmiş-
tir. Bunun için O’nun huzurunda 
sebat (göstererek) durun ve O’ndan 
bağışlanmayı dileyin.” O’na ortak 
koşanlar için helâk (olmak mukad-
derdir.) 

 

                                                           
1 Geniş bilgi için bkz. dipnotlar 40:2 ve 2:2. 
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8. Onlar zekât vermezler. Ahireti 
inkâr edenler (ise,) ancak onlardır. 

 

9. Şüphesiz iman edip (yerli yerin-
de) iyi işler yapanlar için hiç tü-
kenmeyen bir mükâfat (mukadder-
dir.)  

B. 2  

10. De ki: “Sizler, yeri iki dönemde 
yaratanı mı inkâr ediyorsunuz ve 
O’na ortaklar mı koşuyorsunuz? 
Bütün âlemlerin Rabbi, (ancak) 
O’dur.” 

 

11. O, yeryüzünün yüksek (bölgele-
rinde) dağları meydana getirdi ve 
onlarda bereket yarattı. Orada her 
türlü yiyecek ve içecekleri belli bir 
ölçüye göre temin etti. (Bunların 
hepsini) dört dönemde yaptı. Bu 
(cevap, bütün) soranlar için aynıdır.  

12. Sonra göğe yöneldi. O bir du-
man (gibiydi. Allah) ona ve yere, 
“İsteyerek ya (da) istemeyerek Ba-
na (boyun eğmek üzere) ikiniz ge-
lin,” dedi. İkisi (de,) “Biz boyun 
eğerek geldik,” dediler. 

 

13. Böylece O, onları iki dönemde 
yedi gök olarak böldü. Her göğün 
yasalarını, kendisine vahyetti. Biz, 
en yakın göğü kandillerle ve ko-
runma (araçları ile) donattık. İşte 
bu, her şeyden üstün ve çok bilgi 
sahibi olan (Allah’ın) takdiridir. 
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14. Onlar yine (de) yüz çevirirlerse, 
sen kendilerine de ki: “Ben sizi, Âd 
ve Semûd'a gelen azap gibi bir 
azaptan uyarıyorum.”  

15. Peygamberler onlara önlerinden 
ve arkalarından, Allah’tan başkası-
na ibadet etmeyin, (diyerek) geldi-
ler.1 Onlar, “Rabbimiz dileseydi, 
mutlaka melekler indirirdi. Onun 
için biz, sizinle birlikte gönderilen 
(talimatı) inkâr ediyoruz,” dediler. 

 

16. Sonra Âd (kavminden olanlar) 
yeryüzünde haksız yere kibirlendi-
ler ve “Kim kuvvetçe bizden daha 
üstündür?” dediler. Onlar, kendile-
rini yaratan Allah’ın, kuvvetçe on-
lardan daha üstün olduğunu görme-
diler mi? Onlar, ayetlerimizi ısrarla 
inkâr ederlerdi. 

 

17. Bunun üzerine Biz onlara, dün-
ya hayatında rezil edici bir azabı 
tattırmak üzere, uğursuz günlerde 
esen şiddetli bir rüzgâr gönderdik. 
Şüphesiz ahiret azabı daha küçük 
düşürücüdür.  Onlara hiç yardım 
(da) edilmeyecektir. 

 

18. Semûd (kavmine) gelince, onla-
ra (da) doğru yol gösterdik. Ancak 
onlar körlüğü benimseyerek, (onu) 
hidayete tercih ettiler. Bu yüzden 
onları, yaptıkları sebebiyle rezil 
edici bir azabın yıldırımı yakaladı. 

 

                                                           
1 Yani, onlara kendilerini uyaran peygamberler ardı ardına gelmiştir.  
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19. Biz iman eden ve takvayı be-
nimseyenleri kurtardık.  

B. 3  

20. Allah’ın düşmanları diriltilip 
ateşe götürülecekleri gün, (çeşitli 
gruplara) bölünecekler. 

 

21. Oraya vardıklarında, kulakları, 
gözleri ve derileri, yaptıkları yüzün-
den onlara karşı şahitlik edecekler. 

 

22. Onlar derilerine, “Neden bize 
karşı şahitlik ettiniz?” diyecekler. 
(Derileri ise,) “Her şeyi konuşturan 
Allah, bizi (de) konuşturdu. Sizi ilk 
defa O yarattı ve (sonunda da) O’na 
döndürüleceksiniz,” diyecekler. 

 

23. Kulaklarınızın, gözlerinizin ve 
derilerinizin size karşı şahitlik et-
melerinden sakınmazdınız. Bilakis 
Allah’ın yaptıklarınızın çoğunu 
bilmediğini zannederdiniz.1 

 

24. İşte, Rabbiniz hakkında oluş-
turduğunuz bu kötü zannınız sizi 
helâk etti. Böylece siz kaybedenler-
den oldunuz.  

                                                           
1 Çağımızın bilim adamları, insanın iç ve dış şekli ve kişilik özelliklerinin cilt hücrelerinde korunmuş 
olduğunu kesin olarak ispat etmişlerdir. Milyonlarca yıl önce ölmüş bir canlıya ait bazı deri parçaları, 
yani ona ait hücreler korunmuş olduğu takdirde, onlardan bir teki ile bile aynen kendisine benzer bir 
canlının üretilmesi mümkündür. Genetik Mühendisliği ile günümüzde koyun gibi bazı hayvanların 
kopyalanması, Kur’an-ı Kerim’de yer alan bu beyanatın bir delilidir.  
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25. Artık sabretseler (de) onların 
kalacakları yer Cehennem’dir. Eğer 
onlar özür dilerlerse, özürleri kabul 
edilenlerden (de) olmayacaklar.  

26. Biz, kendilerine bazı arkadaşlar 
tayin ettik. İşte bunlar, onların 
önünde olanı yahut onlardan önce 
bulunanı kendilerine güzel olarak 
gösterdiler. Kendilerinden önce 
geçmiş cin ve insan toplulukları 
için (geçerli olan) hüküm, onlar için 
(de) geçerli oldu. Şüphesiz onlar 
hüsrana uğrayanlardandılar.  

B. 4  

27. Kâfirler derler ki: “Bu Kur’an’a 
kulak vermeyin. O okunduğunda 
(da) üstün çıkmak için gürültü ya-
pın!”  

28. Sonuçta Biz, kâfirlere mutlaka 
şiddetli bir azap tattıracağız. Şüphe-
siz onlara, yaptıkları en kötü işlerin 
karşılığını vereceğiz. 

 

29. İşte bu, (mutlaka olacak.) Al-
lah’ın düşmanlarının karşılığı ateş-
tir. Onlar için orada, uzun süre ka-
lacakları bir ev vardır. Bu ceza, 
ayetlerimizi inatla inkâr ettikleri 
için (kendilerine) verilecektir. 

 

30. Kâfirler diyecekler ki: “Ey 
Rabbimiz, cinler ve insanlardan bizi 
saptıranların her ikisini bize göster. 
Onları ayaklarımızın altında ezelim 
ki, en aşağılıklardan olsunlar.” 
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31. Şüphesiz “Rabbimiz Allah’tır!” 
deyip, sonra onda sebat gösterenler 
üzerine melekler çokça inerler (ve 
derler ki:) “Hiç korkmayın, (geçmiş 
bir hatanızdan dolayı da) hiç üzül-
meyin. Size vadedilen Cennet’i 
(elde ettiğiniz için) sevinin.”1 
 

 
 

32. “Biz bu dünya hayatında (da) 
ahirette (de) sizin dostunuzuz. O 
(Cennet’te) sizler için canınız ne 
isterse (olacak) ve siz ne talep eder-
seniz, orada sizin için 
cak.2)”  

33. Bu, çok bağışlayan ve çok rah-
met eden (Allah) tarafından bir 
ağırlama (olacaktır.) 

 

B. 5  

34. (İnsanları) Allah’a çağıran, 
(yerli yerinde) iyi işler yapan ve 
şüphesiz ben itaat edenlerdenim 
diyenden daha güzel sözlü kim 
olabilir? 

 

35. İyilik ve kötülük bir olamaz. 
Sen (kötülüğe,) en iyi (amel) ile 
karşılık ver. Bunun sonucu, seninle 
kendisi arasında düşmanlık bulunan 
kimse, (artık) çok samimi bir dos-
tun olur.  
                                                           
1 Kur’an-ı Kerim’de müminlere hem bu dünyada, hem de ahirette iki Cennet bahşedileceği beyan 
edilmiştir. Bu ayet-i kerimede her iki Cennet’ten bahsedilmiştir. Bu dünyada sizler Cennet’i elde 
ettiniz ve ahirette de mutlaka ona nail olacaksınız denmiştir. 
2 Bu sûrenin otuz bir ve otuz ikinci ayetlerinde vahyin daima ineceğinden bahsedilmiştir. Rabbi-
miz Allah’tır diyen ve sonra da uğradıkları sıkıntılar karşısında sabır gösterenlere melekler ine-
cekler ve müjdeler vererek, hem bu dünyada, hem de ahirette onlarla beraber olduklarını, onun 
için hiç korkmamaları gerektiğini beyan edecekler. 
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36. Bu, ancak (çok) sebat edenlere 
nasip edilir. Keza, ancak (Allah 
Katından iyiliğin) büyük bir payını 
elde etmiş olanlara nasip olur.  

37. Eğer sana şeytan tarafından, 
seni kötülüğe teşvik eden bir söz 
ulaşırsa, Allah’a sığınmayı dile. 
Şüphesiz O, çok işiten ve çok bilen-
dir. 

 

38. Gece ile gündüz, güneş ile ay 
(da) O’nun alâmetlerindendir. Ne 
güneşe, ne (de) aya secde etmeyin. 
Sadece O’na ibadet ediyorsanız, 
bunları yaratan Allah’a secde edin. 

 

39. Eğer onlar kibirlenirlerse, iyi 
bilsinler ki, Rabbinin huzurunda 
olanlar, gece gündüz O’nu tespih 
ederler ve (hiç de) yorulmazlar. 

Secde Ayeti 1 
 

40. O’nun alâmetlerinden (biri de,) 
senin toprağı çorak görmendir. 
Sonra, üzerine su indirdiğimizde, o 
(yeni bir hayat bularak) hareketlenir 
ve (çokça) yeşerir. Şüphesiz onu 
canlandıran, ölüleri (de) mutlaka 
canlandıracaktır. O, istediği her şey 
üzerinde mutlaka daimi kudrete 
sahiptir.2  

                                                           
1 Bkz. Dipnot 7:207 
2 Gökten inen su her yere yağar. Ancak kurak dağlar ve çorak bölgeler bundan istifade etmezler. 
Öldükten sonra muhakkak herkes diriltilecektir. Ancak gerçek manevi hayata sahip olmak, sadece 
gökten inen manevi su, yani peygamberleri kabul etmek ve onların talimatlarına uymak sonucu-
dur  
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41. Ayetlerimizden çarpık anlamlar 
çıkaranlar, kesinlikle Bizden gizli 
değildirler. Cehennem’e atılacak 
olan mı daha iyi, yoksa Kıyamet 
günü emniyet içinde (Bize) gelecek 
olan mı? (Ey insanlar!) Dilediğinizi 
yapın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı 
çok görendir. 

 

42. Bu Zikir kendilerine gelince, 
onu inkâr edenler mutlaka (ceza 
görecekler.) Şüphesiz o, yalnız 
üstün çıkacak hürmetli bir Kitap’tır.  

43. Yalan, onun ne önünden, ne 
(de) ardından gelebilir. O, çok hik-
met sahibi olan ve çok hamda lâyık 
olan (Allah) tarafından indirilmiştir.  

44. Senden önce geçmiş peygam-
berlere söylenen (sözler) dışında 
sana (bir şey) söylenmemektedir. 
Şüphesiz Rabbin, hem çok mağfiret 
sahibidir hem (de) çok acı azap 
verendir.   

45. Eğer Biz Kur’an’ı A’cemî1 ola-
rak indirseydik, o zaman onlar mut-
laka, “Bunun ayetleri neden açık 
(ve anlaşılır olarak indirilmemiştir.) 
A’cemî (dil) ile Arap (peygamber 
arasında bir uyum olabilir) mi?” 
derlerdi. De ki: “O, müminler için 
hidayet ve şifadır.” İnanmayanların 
(ise) kulaklarında bir ağırlık vardır 
ve (bunun sonucunda onun gerçek 
içyüzü) kendilerinden gizlidir. 
Uzak bir yerden kendilerine sesle-
nilenler (de,)  ancak bunlardır.  

                                                           
1 “A’cemî” açık, düzgün ve anlaşılır olmayan ya da Arapça’dan başka bir dilde olan, demektir. 
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B. 6  

46. Şüphesiz Biz, Musa’ya yüce bir 
Kitap vermiştik. Ancak onun hak-
kında (da) ihtilaf edilmişti. Eğer 
Rabbin tarafından bir söz geçmiş 
olmasaydı, aralarında (çoktan) hü-
küm verilmiş olurdu. Şüphesiz on-
lar, bu (Kur’an) hakkında (da) ra-
hatsız edici bir şüphe içindedirler. 

 

47. Kim (yerli yerinde) iyi işler 
yaparsa, (faydası) kendi canınadır. 
Kim kötülük işlerse, kendi aleyhine 
(kötülük işlemiş olur.) Senin Rab-
bin kullarına asla zulmetmez. 

 

Cüz: 25   

48. Kıyamet’in bilgisi ancak O’na 
havale edilir.1 O’nun bilgisi dışında 
meyveler kabuklarından çıkmazlar, 
hiçbir dişi (de) hamile kalmaz ve 
doğurmaz. O’nun onlara, “Hani 
ortaklarım nerede?” diye seslenece-
ği günde onlar, “Sana açık olarak 
söyledik. Aramızdan hiç kimse 
(buna) şahit değildir,” diyecekler. 

 

49. Daha önce çağırdıkları (tanrılar) 
onlardan kaybolacaklar. Kendileri 
için bir kaçış yeri olmadığını (da) 
anlayacaklar.  

50. İnsan hayır talep etmekten (hiç) 
yorulmaz. Ancak kendisine bir 
kötülük dokunursa, ümitsizliğe 
kapılarak çaresizleşir.  

                                                           
1 Yani Kıyamet hakkındaki tam bilgi, yalnız Allah’ın (c.c.) elindedir.  
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51. Kendisine gelen bir sıkıntıdan 
sonra ona bir rahmet tattırırsak, o 
mutlaka der ki: “Bu, (zaten) benim 
hakkımdır. Kıyametin kopacağını 
hiç sanmam. Eğer Rabbime döndü-
rülecek olsam, şüphesiz benim için 
O’nun Katında en güzel (mükâfat-
lar) mutlaka olacaktır.” Biz, kâfirle-
re onların yaptıklarını kesinlikle 
bildireceğiz ve kendilerine mutlaka 
çok yoğun bir azap tattıracağız. 

 

52. Biz insana nimetler verdiğimiz-
de, o yüz çevirerek (Bizden) uzak-
laşır. (Ancak) kendisine bir kötülük 
gelirse, artık uzun uzun dualar eden 
oluverir. 

 

53. De ki: “Söylesenize, eğer bu 
(Kur’an) Allah tarafındansa ve yine 
(de) onu inkâr ederseniz, böylece 
(haktan) iyice uzaklaşandan daha 
sapık kim olabilir? 

 

54. Biz onlara, dünyanın dört bir 
yanında (da,) kendi canlarında (ve 
ailelerinde de) mucizelerimizi mut-
laka göstereceğiz. Hatta onlara bu 
(Kur’an’ın) hak olduğu (tamamen) 
açıklanacaktır. Rabbinin her şeye 
gözetici olması (kendileri için) 
yeterli değil mi? 

 

55. İyi dinleyin! Şüphesiz onlar 
Rablerine kavuşacaklarından kuşku 
içindedirler. İyi dinleyin! Şüphesiz 
O, her şeyi kuşatmıştır.  
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Sûre: 42 

ŞÛRÂ SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 25  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte elli dört 
ayettir. 

Geçen sûrede yapılan uyarıyla, ne zaman peygamberlik nimeti indirilecek 
olsa, insanlar onu kabul etmekten yüz çevireceklerdir denmiştir. Bunun netice-
sinde onlar, kötülüklere yakalanırlar ve bunun uzaklaştırılması için de uzun 
uzadıya dualar ederler. Onun için Yüce Allah (c.c.) kendilerine hem gökyüzün-
de, hem de onların kendi varlıklarında mucizeler gösterecektir. Göklerde beliren 
mucizeler kudret yasasının birer çıkış noktası olacaktır ve insanların kendi var-
lıklarında belirecek olan mucizeler ise, Yüce Allah’ın (c.c.) varlığını ispat ede-
cektir. 

Bu sûrede mukataât harflerinden sonra şöyle denmiştir: Daha önce 
vahyedildiği zaman, insanlar buna aldırış etmediler. Şimdi sana da çok büyük 
bir nimet olan vahiy indirilmektedir. Ancak maddiyata düşkün insanlar, bu İlâhi 
nimeti kabul etmeyecekler. Çünkü onlar sadece dünya nimetlerine heves eder-
ler. 

Daha sonra Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) bütün dünya insanları için bir uyarı-
cı olduğu açıklanmıştır. Bütün dünya yerleşimlerinin merkezi ve anası olan 
Mekke’deki insanlar uyarıldığında, bu tüm dünya insanlarının uyarıldığı anla-
mına gelmektedir. Buradaki “ ” (etrafında bulunanlar) kelimeleri ile adeta 
tüm dünya insanlarına işaret edilmiştir. Benzer bir şekilde “ ” kelimeleri 
ile Mekke nasıl tüm dünya insanlarının bir araya toplanacağı yer olarak isim-
lendirildiyse, ahirette de tüm insanlar aynı şekilde tek bir yerde bir araya toplatı-
lacaklar diye dikkatler çekilmiştir. 

Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) dünyaya gelişi ile bütün insanlar arasında bir 
birlik sağlanmak istendiği halde, Yüce Allah (c.c.) insanların yine de bu nimet-
leri reddedeceklerini ve eskisi gibi ihtilaf içinde olacaklarını biliyordu. Yüce 
Allah (c.c.) insanları mecbur ederek hidayet üzerinde toplamayı istemez. Yoksa 
O, bütün dünya insanlarını tek bir ümmet yapardı. 

Bundan sonra, geçmiş peygamberlere vahiy indirilmesinin gayesinin, on-
ların gönderildikleri insanları bir araya toplamak olduğu beyan edilmiştir. An-
cak ne zaman bir peygamber gönderildiyse, maalesef dünya insanları bu nimeti 
inkâr ettiler ve daha da ayrılığa düştüler. Ayrılıklarının temel sebebi ise, birbir-
lerine düşmanlık beslemeleri olarak açıklanmıştır. Peki, durmadan Yüce Allah’a 
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(c.c.) itaatsizlik etmelerine rağmen, onlar neden yok edilmediler? Bu sorunun 
cevabı ise şöyle verilmiştir; Yeryüzünde insanların sınanmaları mukadderdir. 
Bu sürdükçe de onların yok edilmeleri olası değildir. Şüphesiz bazı kavimler 
yok edilirler. Ancak onlardan sonra başka bir kavim onların yerine geçmiştir. 
Kısacası bütün insanların topluca yok edilmeleri ancak belli bir zamanda olacak 
ve mutlaka gerçekleşecektir. 

Ondan sonra Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) bir nasihatte bulunulmuştur. İnkâr 
edenlerin ihtilafları ve itaatsizlikleri yüzünden üzülmesine gerek olmadığı ona 
söylenmiştir. Yüce Allah (c.c.) insanlar arasında birlik sağlanması konusunda 
karar verince, onların hepsi bir yerde toplatılacaklar ve aralarında beraberlik 
kesinlikle sağlanacaktır. Cuma sûresinde de bu konuda önceden verilen yüce bir 
haber mevcuttur. 

Bazı kimseler bu sûrenin yirmi dördüncü ayetinin çok yanlış bir mealini 
ileri sürerler. Onlara göre Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) emredilmiş olan, “Ey insan-
lar! Ben sizlerden bir mükâfat istemem. Ancak akrabalarıma mutlaka mükâfat 
ve ecir vermelisiniz,” diye söylemesidir. Bu ayetin meali böyle değildir. Bir 
insanın akrabaları için bir ecir talep etmesi, aslında kendisi için bir ecir talep 
etmesi ile aynıdır. Bu ayet-i kerimede aslen şöyle denmiştir: Ey insanlar! Ben 
sizlerden, ne kendim için ne de akrabalarım için bir ecir, mükâfat ya da karşılık 
istemem. Bilindiği gibi Hz. Resûlüllah (s.a.v.) akrabalarına sadaka verilmemesi 
gerektiğini de açık olarak beyan etmiştir. Ancak diğer insanların kendi akrabala-
rını unutmamalarını ve onların ihtiyaçlarını gidermelerini de tavsiye etmiştir. 

Burada fakirler ile muhtaç akrabaların ihtiyaçlarını gidermek üzere maddi 
fedakârlıkta bulunulmasından bahsedildiği için, Yüce Allah’ın (c.c.) bizzat, niye 
onlara yardım etmediği sorusu, akla gelmektedir. Bu sorunun cevabı verilerek, 
bir insanın rızkının bol yahut dar oluşunun, diğer hikmetler ile alâkalı olduğu 
beyan edilmiştir. İnsanlar bazen rızıklarının bolluğu, bazen de darlığı ile sınanır-
lar. Rızkın bolluğu ile sınananlardan daha önce bahsedilmiştir ve sahip bulun-
dukları bolluklara rağmen, fakirlere ve akrabalara yardım etmedikleri, anlatıl-
mıştır. 

Bu sûrenin otuzuncu ayeti çok hayret verici bir konuyu açıklamaktadır. 
Hz. Resûlüllah (s.a.v.) zamanında hiçbir insan bahsedilen bu durumu hayal bile 
edemezdi. O devirde, göklerin esnek bir maddeden yapılmış yedi katmandan 
oluştuğu düşünülmekteydi. Bir kumaşa takılı inciler gibi, ay ve yıldızların gök-
lere takılı oldukları da zannediliyordu. Hiç kimse gökte yaşayan bir yaratılışın 
bulunabileceğini söyleyemezdi. İşte böyle bir devirde, göklerde yaşayan bir 
mahlûkatın varlığı ileri sürülmüştür. Diğer taraftan yerde yaşayan mahlûkatın 
ise gelecekte bir gün göklerde yaşayan ile mutlaka birleşeceği beyan edilmiştir. 
Bu göklere kadar uzanan birleşme konusunun maddi olarak mı, yoksa dalgalar 
vasıtasıyla yani iletişimle mi olacağı konusunu ise, ancak Yüce Allah (c.c.) 
tarafından bilinmektedir. Ancak bilim adamları günümüzde göklerde var olan 
yaratılışlar ile irtibat kurmak üzere çalışmalarını sürdürmektedirler. Demek ki 
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onlar, yeryüzü dışında başka gezegenlerde de yürüyen bir mahlûkatın var oldu-
ğunu düşünmekteler. 

Bu sûrenin ismi “Şûra”dır. Bu sûrede Müslümanlar’ın önemli konular ile 
karşılaştıklarında, hep beraber istişare etmeleri tavsiye edilmiştir ve böyle bir 
toplantının onlar arasında bir alışkanlık olması gerektiği açıklanmıştır. 

Bu sûrenin kırk birinci ayet-i kerimesi ise, Kur’an-ı Kerim’in talimatları-
nın geçmiş bütün dinlerin talimatlarından daha yüce olduğunu ispat etmektedir. 
Bu ayette şöyle denmiştir: Eğer bir insan başkası tarafından haksızlığa maruz 
kalırsa, o kendisine haksızlıkta bulunandan aynı şekilde öç alabilir. Ancak öç 
adı altında kendisinin haksızlık etmesi ve aşırıya gitmesi caiz değildir. Eğer o, 
kendisine haksızlık edeni affederse ve neticede ıslah söz konusu olursa, bu du-
rumda affetmek daha uygundur. İnsanlar bazen affedilmeleri durumunda daha 
da büyük bir haksızlık yapmaya hazır olurlar. İşte böyle bir durumda affetmek 
uygun değildir. Yalnız ıslaha sebep olan affın uygun olduğu tavsiye edilmiştir. 

Elli ikinci ayette vahyin değişik çeşitlerinden bahsedilmiş ve şöyle den-
miştir; Bir insanın ancak vahiy vasıtası ile Yüce Allah (c.c.) ile karşılıklı ko-
nuşması mümkündür ve başka hiçbir yolla Rabbinin (c.c.) hitabını elde etmesi 
mümkün değildir. Bu vahiy bazen bir perdenin arkasından gerçekleşir. Yani 
insanoğlu kendisi ile konuşanı göremez, ancak kalbi açıkça o kelâmı kabul eder. 
Bazen de Yüce Allah’ın (c.c.) elçisi bir melek kendisine iner. Onun ulaştırdığı 
vahiy ise, aynen Yüce Allah’ın (c.c.) buyurduğu gibidir. Bunun ardından Hz. 
Resûlüllah’a (s.a.v.) hitap edilmiştir ve Biz sana da aynı şekilde vahyettik ve 
Kendi buyruğumuzla sana hayat veren bir kelâm bahşettik denmiştir. 

Sûrenin sonunda ise bir kez daha, yer ile gök ve her ikisi arasındakilerin 
tamamı Yüce Allah’a (c.c.) aittir ve bütün konular yalnız O’na döndürülecektir 
denmiştir.  



Cüz: 25 
 

ŞÛRÂ SÛRESİ Sûre: 42 

891 
 

 

Şûrâ Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2-3. Hamîd, Mecîd, Alîm, Semî ve 
Kadîr (olan Allah bu sûreyi indir-
miştir.1) 

 

4. Tam üstünlüğe ve hikmete sahip 
olan Allah, sana böyle vahyeder ve 
senden önce geçmiş (olanlara da 
böyle vahyetmiştir.)  

5. Göklerde ve yerde ne varsa, ta-
mamı O'nundur. O üstündür; yüce-
lik sahibidir. 

 

6. Meleklerin Rablerini O’nun 
hamdı ile tespih etmelerine ve yer-
yüzünde bulunanların bağışlanma-
larını dilemelerine rağmen, göklerin 
onlardan üstün olan (Allah’ın em-
riyle) patlaması (pek) mümkündür. 
İyi dinleyin! Şüphesiz ancak Allah, 
çok bağışlayan ve çok rahmet 
edendir.  

7. O’ndan başkalarını dost edinen-
lerin gözeticisi (de) Allah’tır. Sen 
onlara gözetici değilsin. 

 

                                                           
1 Hâ, Mîm, Ayn, Sîn, Kâf mukataât harfleri olup, sırasıyla Allah'ın vasıfları olan “Hamîd” (sonsuz 
hamda lâyık olan), “Mecîd” (Yüce olan), “'Alîm” (sonsuz bilgi sahibi olan), “Semî'” (çok duyan), 
“Kadîr” (her şeye daimi olarak gücü yeten) kelimelerinin kısaltmalarıdır. Bu hususta ayrıntılı bilgi 
için 2:2’deki dipnota bakınız. 
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8. Aynı şekilde yerleşimlerin anası-
nı ve onun etrafındakileri uyarasın 
diye, Biz sana Arabî Kur’an’ı 
vahyettik. (Keza) hakkında (hiç) 
şüphe bulunmayan (bütün insanla-
rın bir arada) toplanacakları gün 
hakkında (da onları) uyarman (için, 
Biz Kur’an’ı indirdik). Bir topluluk 
Cennet’te ve bir topluluk (da Ce-
hennem) ateşinde (olacak.) 

 

9. Eğer Allah, yalnız Kendi isteğini 
(zorla uygulasaydı,) onların hepsini 
tek bir ümmet yapardı. Ancak O 
dilediğini rahmetine alır. Zalimlerin 
(ise,) ne bir dostu, ne (de) yardımcı-
ları vardır. 

 

10. Yoksa onlar, O’ndan başkaları-
nı dost mu edindiler? (İyi bilin ki, 
en iyi) dost olan, ancak Allah’tır. 
Ölüleri (de,) yalnız O diriltir. O, her 
istediğini (gerçekleştirmeye) daima 
gücü yetendir. 

 
B. 2  

11. İhtilâf ettiğiniz herhangi bir şey 
hakkında son karar, ancak Allah’ın 
elindedir. İşte benim (de) Rabbim 
olan Allah’ınız budur. Ben, ancak 
O’na güvenirim ve ancak O’na 
eğilirim.  

12. O, gökleri ve yeri yoktan yara-
tandır. O, sizin için kendi cinsiniz-
den eşler, hayvanların (da) çiftlerini 
yaratmıştır. (Böylece) sizi (yeryü-
zünde) çoğaltır. O’nun benzeri yok-
tur. O çok işiten ve çok görendir.1 

 
                                                           
1 Bu ayet-i kerimede kullanılan “ ” kelimesinden anlaşıldığına göre insan yaşamının başlan-
gıcı bitkilerden olmuştur. 
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13. Göklerin ve yerin anahtarları 
O’nun (elindedir.) Dilediği için 
rızkı bollaştırır ve (dilediğininkini 
de) daraltır. Şüphesiz O, her şeyi 
çok iyi bilendir. 

 

14. O, Nuh’a (da) sıkı sıkıya emret-
tiği dinin (buyruklarını) sizin için 
(de) geçerli kılmıştır. Sana 
vahyettiğimiz, İbrahim’e, Musa’ya 
ve İsa’ya (da) sıkı sıkıya emrettiği-
miz, ancak (şudur:) “(Allah’a has) 
itaati sağlam olarak (yeryüzüne) 
yerleştirin ve onun hakkında ihtila-
fa düşmeyin. (Allah’a) ortak koşan-
ları davet ettiğin (talimat) onlara 
çok ağır gelir. Allah dilediğini 
Kendisi için seçer ve daima (Kendi-
si’ne) eğilene hidayet verir.” 

 

15. Onlar, ancak kendilerine ilim 
geldikten sonra birbirlerine karşı 
isyanda bulunarak (dinde) ayrılığa 
düştüler. Eğer Rabbinin buyruğu 
belli bir müddet için yürürlüğe ko-
nulmuş olmasaydı, onlar arasında 
mutlaka karar verilmiş olurdu.1 
Şüphesiz kendilerinden sonra 
Kitab’a vâris kılınmış olanlar, onun 
hakkında kesinlikle rahatsız edici 
bir şüphe içindedirler.  

                                                           
1 Kur’an-ı Kerim’de kâfirler hakkında önceden bildirilmiş, değişik zamanlarda hayata geçe-
cek olan bir çok haber bulunmaktadır. Eğer kâfirlerin helâkı hemen gerçekleşecek olsaydı, 
bahsi geçen haberlerin önceden belirlenmiş zamanlarda meydana gelmesi mümkün olamazdı 
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16. Onun için (insanları) bu (dine) 
çağır ve sana emredildiği gibi ona 
sebatla bağlı kal. Onların (kötü) 
heveslerine uyma ve de ki: “Ben, 
Allah’ın Kendi Kitabın’dan indirdi-
ği (sözlere) inanıyorum. Bana, ara-
nızda adaletle (hüküm vermem) 
emredildi. Allah bizim Rabbimizdir 
ve sizin (de) Rabbinizdir. Bizim 
yaptıklarımız bizim içindir, sizin 
yaptıklarınız (da) sizin içindir. Bi-
zim ile sizin aranızda kavganın (bir 
faydası) yoktur. Allah bizleri bir 
araya getirecektir. Dönüş (ise,) 
ancak O’nadır.” 

 

17. O’nun (çağrısı çoğunlukla) 
kabul edildikten sonra, Allah hak-
kında tartışanların delilleri Rableri 
Katında batıl (kılınacaktır.) Üzerle-
rine büyük bir öfke (nazil olacak-
tır,) kendileri için şiddetli bir azap 
(da mukadderdir.) 

 

18. Hak ile (en mükemmel) Kitab’ı 
ve ölçüyü indiren Allah’tır. O saa-
tin belki (de) yakın olduğunu, sana 
ne idrak ettirebilir? 

 

19. Onun çabuk gelmesini isteyen-
ler, (ancak) ona inanmayanlardır. 
İnananlar (ise) ondan korkarlar ve 
onun hak olduğunu bilirler. İyi 
dinleyin! Şüphesiz Kıyamet hak-
kında kavga edenler, kesinlikle 
büyük bir sapıklık içindedirler. 
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20. Allah, kullarına karşı çok lütuf-
kârdır. Dilediğine (bol) rızık verir. 
O, çok güçlüdür ve her şeyden üs-
tün olan (da,) ancak O’dur.  

B. 3  

21. Ahiret ekinini isteyenin, ekinini 
çoğaltırız. (Bu) dünyanın ekinini 
isteyene (ise,) ondan (payını) veri-
riz. Ancak onun ahirette hiçbir na-
sibi (olmayacaktır.) 

 

22. Yoksa Allah’ın emretmediği 
bazı dini (buyrukları) yürürlüğe 
koyan ortakları mı var? Eğer (Allah 
tarafından) son karar verilmiş ol-
masaydı, aralarında çoktan hüküm 
verilmiş olurdu.1 Şüphesiz zalimler 
için çok acı bir azap vardır. 

 

23. Zalimleri yaptıkları yüzünden 
korku içinde görürsün. Hâlbuki o 
(azap) kendilerine mutlaka gelecek-
tir. (Ancak) iman edip, (yerli yerin-
de) iyi amellerde bulunanlar, Cen-
netler’in bahçelerinde olacaklar. 
Kendileri için dilediklerinin (hepsi) 
Rablerinin Katında bulunacak. Bü-
yük lütuf, işte budur. 

 

                                                           
1 Yani onlar helâk edilirlerdi. Ancak Yüce Allah’ın (c.c.), insanlara tam olarak mesaj iletil-
medikçe onlar helak edilmezler diye verdiği kesin kararı Kur’an-ı Kerim’de mevcuttur. 
(Bkz: 6:132) Onun için Yüce Allah (c.c.) onları hemen helâk etmez, aksine mühlet verir. 
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24. Allah’ın, iman edip (de yerli 
yerinde) iyi işler yapan kullarına 
müjdelediği işte budur. De ki: “Ben 
buna karşılık sizlerden (en yakın) 
akrabalarınız (için beslediğiniz) 
sevgiden başka bir mükâfat iste-
mem.1” Kim (kaybolmuş) bir iyiliği 
ortaya çıkarırsa, Biz kendisi için o 
(iyiliği) daha (da) güzelleştiririz. 
Şüphesiz Allah, çok bağışlayan (ve) 
şükranı çok kabul edendir.  

25. Yoksa onlar, “O, Allah’a karşı 
yalan uydurdu,” mu diyorlar? Allah 
dileseydi kalbini mühürlerdi. Allah 
daima batılı yok eder, hakkı (ise) 
kelimeleri ile ispat eder. Şüphesiz 
O, gönüllerde olanları çok iyi bi-
lendir. 

 

26. Kullarından tevbelerini kabul 
eden ve onların hatalarını (da) affe-
den, ancak O’dur. O yaptıklarınızı 
bilir. 

 

27. Mümin olup (da yerli yerinde) 
hayırlı amellerde bulunanların dua-
larını, O kabul eder. Lütfundan 
onlara (lâyık oldukları karşılıktan) 
daha fazlasını verir. Kâfirlere (ise,) 
şiddetli bir azap (mukadderdir.)  

                                                           
1 Şii inancına göre bu ayetin meali farklı değerlendirilmektedir. Onlar, ben sizden buna mu-
kabil bir karşılık istemem, ancak sizler benim en yakın akrabalarımı sevin, dendiğine inan-
maktadırlar. Bu doğru değildir. Zaten bahsedildiği gibi, en yakın akrabanın sevilmesini 
istemek bile, başlı başına bir karşılıktır.  
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28. Eğer Allah kullarının rızkını 
genişletseydi, onlar yeryüzünde 
mutlaka taşkınlıkta bulunurlardı. 
Hâlbuki O, dilediğini belli bir ölçü-
ye göre indirir. Şüphesiz O, kulları-
nın (durumlarından) haberdardır 
(ve) onları çok iyi görendir.  

29. Umutsuz olmalarının ardından 
yağmuru indiren ve rahmetini ya-
yan, ancak O’dur. (İnsanların) işle-
rini yürüten ve her türlü hamda lâ-
yık olan (da) O’dur. 

 

30. Göklerle yerin yaratılması ve 
her ikisinin arasında hareket eden 
canlıları yayması, O’nun alâmetle-
rindendir. Onları dilediği zaman bir 
araya getirmeye (de) gücü yeter.1 

 

B. 4  

31. (Başınıza) gelen herhangi bir 
musibet, (ancak) yaptıklarınız yü-
zündendir. O, (kusurlarınızın) ço-
ğunu affeder.  

32. Siz O’nu yeryüzünde asla çare-
siz bırakamazsınız. Allah’tan başka 
hiçbir himayeci ve yardımcınız 
yoktur.  

33. Denizlerde, dağlar gibi seyre-
den gemiler (de) O’nun alâmetle-
rindendir. 

 

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede hem yeryüzünde, hem de öteki gezegenlerde canlılar bulunduğuna ve gele-
cekte aralarında irtibat sağlanarak bir araya getirilebileceklerine işaret edilmiştir. “ ” kelimesi 
diğer canlılar için kullanıldığı gibi, insanlar için de kullanılır. Bundan yüzlerce sene önce bu 
ayetin okuma yazması olmayan birisine indirilmesi, Kur’an-ı Kerim’in kesinlikle Yüce Allah’ın 
(c.c.) kelâmı olduğunu ispat etmektedir. 
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34. O dilerse rüzgârı durdurur, bu-
nun sonucu onlar (da) deniz üzerin-
de durakalırlar. Şüphesiz bunda çok 
sabreden ve çok şükreden her kimse 
için birçok alâmetler vardır. 

 

35. Yahut (da sahiplerinin) yaptık-
larından dolayı onları helâk eder. O, 
(günahların) çoğunu affeder.  

 

36. Keza ayetlerimiz hakkında tartı-
şanlar, kendileri için hiç kaçacak 
yer olmadığını (da) bilsinler. 

 

37. Size verilenler, ancak bu dünya 
hayatına ait geçici maldır. Oysa 
Allah Katında bulunan, mümin olup 
Rablerine güvenenler için daha 
hayırlı ve daha kalıcıdır. 

 

38. Onlar büyük günahlar ve hayâ-
sızlıklardan uzak dururlar. Öfke-
lendiklerinde (ise) affederler. 

 

39. Onlar Rablerinin çağrısını kabul 
ederler ve namazı ayakta tutarlar. 
Bütün işleri aralarında danışarak 
çözümlerler. Kendilerine verdik-
lerimizden (de) harcarlar. 

 

40. Onlar zulme uğratıldıklarında 
(ise) öç alırlar.  
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41. Kötülüğün karşılığı, o kötülüğe 
denk olandır. Ancak kim affederse 
ve (böylece) ıslah ederse,  onun 
mükâfatı Allah’a aittir. Şüphesiz O, 
zalimleri (hiç) sevmez. 
  

42. Kim kendisine zulmedildikten 
sonra (uygun bir şekilde) öç alırsa, 
işte itiraz edilemeyenler (de) ancak 
onlardır.  

43. Ancak insanlara zulmedenler ve 
yeryüzünde haksız yere isyan eden-
ler suçlanırlar. Kendileri için acı 
azap olanlar (da,) ancak onlardır. 

 

44. Kim sabreder ve affederse, şüp-
hesiz (onun bu davranışı) büyük 
azim (gerektiren) işlerdendir. 

 
B. 5  

45. Allah’ın sapık olduğuna hüküm 
verdiği kimse için, bundan sonra 
hiçbir yardımcı yoktur. Azabın 
(geldiğini) gördüğünde zalimlerin, 
“Bu azabı geri çevirecek bir çare 
var mı?” diyeceklerini göreceksin. 

 

46. Onların zilletten başları eğik 
halde o (azabın karşısına) çıkartıla-
caklarını göreceksin. Bakışları (ye-
re) inmiş olacak. Müminler diye-
cekler ki: “Şüphesiz (asıl) kaybe-
denler, kendilerini ve ailelerini 
Kıyamet günü hüsrana uğratanlar-
dır.” İyi dinleyin! Zalimler, mutlaka 
sürekli bir azap içinde kalacaklar. 
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47. Allah’tan başka, (O’na muka-
bil) kendilerine yardım edecek 
dostları (da) olmayacak. Allah’ın 
sapık olduğuna hüküm verdiği kim-
seyi (yola getirmenin) hiçbir yolu 
yoktur. 

 

48. Allah tarafından (verdiği karar-
dan dolayı) durdurulması mümkün 
olmayan gün gelmeden önce Rab-
binize, (“Hazırız!” diye) cevap 
verin. O gün sizin için sığınılacak 
bir yer bulunmayacak ve sizin için 
inkâr (etmenin) bir yolu (da) olma-
yacak. 

 

49. Yine (de) yüz çevirirlerse, Biz 
seni kendilerine gözetici olarak 
göndermedik. Şüphesiz senin (gö-
revin,) ancak (sözü) iletmektir. 
Şüphesiz insana Katımızdan bir 
rahmet tattırdığımızda, o onunla 
sevinir. Eğer kendi yaptıkları yü-
zünden onlara bir sıkıntı dokunursa, 
insan şüphesiz nankör kesilir.  

 

50. Göklerin ve yerin hükümranlığı, 
yalnız Allah’ındır. O, dilediğini 
yaratır. Dilediğine kızlar verir, di-
lediğine (de) oğullar verir. 

 

51. Yahut erkekler ve kızlar olarak 
onları karışık (yaratır.) Dilediğini 
(ise) kısır kılar. Şüphesiz O, daimi 
bilgi ve kudrete sahiptir.  
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52. Allah’ın kendisiyle (doğrudan) 
konuşması, hiçbir insan için müm-
kün değildir. Ancak vahiy (yoluyla) 
yahut perde arkasından (konuşabi-
lir.) Yahut (melekler arasından) bir 
elçi gönderir. (O elçi) O’nun izni ile 
O’nun istediğini vahyeder. Şüphe-
siz O, çok yüce şanlıdır (ve) çok 
hikmet sahibidir.  

53. İşte böylece Biz, sana buyru-
ğumuzla (hayat veren bir) kelâm 
indirdik. Sen, Kitab’ın ve imanın ne 
olduğunu bilmezdin. Ancak Biz, 
(sana indirdiğimiz vahyi) bir nur 
kıldık. Onunla kullarımızdan dile-
diğimize hidayet veririz. Şüphesiz 
sen, (insanları) doğru yola iletmek-
tesin. 

 

54. Yani göklerde ve yerde bulunan 
her şeyin sahibi olan Allah’ın yolu-
na (iletirsin.) İyi dinleyin! Bütün 
(sözler ve) işler (ancak) Allah’a 
döner. 

 
 



Cüz: 25 
 

ZUHRUF SÛRESİ Sûre: 43 

902 
 

Sûre: 43 

ZUHRUF SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 25  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte doksan ayet-
tir. 

Bu sûrenin başında “Ümm-ül Kitap”tan bahsedilmiştir. Geçen sûrede 
“Ümm-ül Kura”dan bahsedilmiş olup, Mekke’nin bütün yerleşimlerin anası 
olduğu beyan edilmiştir. Burada ise, Fatiha sûresinin tüm Kur’an-ı Kerim’in 
anası olduğu belirtilmiştir. Bir ana rahminin bebek için mukadder kılınan tüm 
özellikleri içermesi gibi, Fatiha sûresi de Kur’an-ı Kerim’in tüm konularını 
kapsamaktadır. 

Daha sonrasında ise şöyle denmiştir: Sizler denizde yahut karada yolcu-
luk yaptığınızda, denizde seyir halindeki gemileri veya sırtlarına bindiğiniz, 
karada yürüyen hayvanları, ancak Yüce Allah’ın (c.c.) hizmetinize verdiğini hiç 
unutmamalısınız. Aranızdan birçoğu kazaya uğrayıp, varmak istedikleri hedef-
lere varamayacaklar. Ancak son hedefinizi unutmamalısınız. O, Yüce Allah’ın 
(c.c.) huzuruna çıkmaktır. 

Bu sûrenin ilk ayetlerinde “Ehl-i Kitap”tan ve daha sonraki ayetlerde de 
müşriklerden bahsedilmiştir. Özellikle de müşriklere gönderilen peygamberler-
den ve onları kabul etmedikleri için inkârcıların karşı karşıya kaldıkları sonuç-
lardan bahsedilmiştir. 

Yüce Allah (c.c.) bu sûrede bütün insanların bir el üzerinde bir araya geti-
rilmesinden de bahsetmiştir. O şöyle buyurmuştur: Eğer dileseydik, dünyanın aç 
gözlülerinin evlerini altın ve gümüş ile doldurabilirdik ve böylece onları bir 
yerde toplayabilirdik. Ancak bu hiçbir değeri olmayan, maddi bir refah malze-
mesi olurdu. Bu şekilde onlara birkaç günlük bir maddi zenginlik nasip olurdu. 
Ahiret ise, daima takvayı benimsemiş olanlara nasip olur. 

İnsanların hidayet üzerinde birleşmemelerinin bir sebebi de burada açık-
lanmıştır. Onların dostları dinsiz olurlar ve dostlarının etkisiyle kendileri de 
dinsizleşirler. Ancak Kıyamet gününde kötü bir dostun kötü etkisi altında kal-
mış olan kişi, her bir dostuna üzüntüsünü belirterek, keşke seninle benim aram-
da Doğu ile Batı arasındaki gibi uzun bir mesafe olsaydı, ben de bu kötü sonucu 
elde etmeseydim diyecektir. 

Bu sûredeki bir ayet-i kerime, Hz. İsa’nın (a.s.) tekrar gelişinin asıl ger-
çeği açıklanmaktadır. Burada Hz. İsa’nın (a.s.) ancak bir misal olduğu beyan 
edilmiştir. Buna göre onun tekrar gelişi, ancak ona benzeyen başka bir kimse 
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vasıtasıyla olacaktır. Müşriklere Hz. İsa’dan (a.s.) bahsedildiğinde, onlar Hz. 
Resûlüllah’a (s.a.v.) şöyle derlerdi: Eğer Allah’tan (c.c.) başkasını kabul ede-
cekseniz, onu neden başka bir kavimden seçiyorsunuz? Neden kendi kavminiz-
den seçmiyorsunuz? Ancak onlar Hz. Mesih’in (a.s.) ilâh olmadığını, aksine 
Yüce Allah’ın (c.c.) mükâfatlandırdığı bir kulu ve kendileri için bir misal oldu-
ğunu, bu sebeple de ondan birçok ders alınabileceğini anlamıyorlardı. 

Burada Hz. İsa’nın (a.s.) gelecekte de misali bir şekilde ineceği ve mane-
vi yüce inkılâp saatinin yaklaştığının bir belirtisi olacağı önceden bildirilmiştir. 

Bu sûrede Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) en yüce ve eşsiz mertebesi de beyan 
edilmiştir ve Yüce Allah’ın (c.c.) ibadetini en fazla kendisinin yaptığı ileri sü-
rülmüştür. Eğer gerçekten, (hâşâ) Yüce Allah’ın (c.c.) bir oğlu olsaydı, Hz. 
Muhammed Resûlüllah (s.a.v.), ona ibadet etmekten asla yüz çevirmezdi. Oysa 
o, Yüce Allah’ın (c.c.) farazi ve uydurulmuş oğluna ibadet etmekten kesinlikle 
uzak durmuştur. Bu da onun, Yüce Allah’ın (c.c.) bir oğlu bulunmadığına kesin-
likle inandığının ispatıdır. 
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Zuhruf Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum).  

2. (Bu sûre) Hamîd ve Mecîd olan 
(Allah tarafından indirilmiştir.1)  

3. (İçindekileri) açıkça anlatan (bu) 
Kitab’a andolsun.   

4. Şüphesiz Biz onu, akıl edesiniz 
diye Kur’an ve Arabî kıldık.2 

 

5. Şüphesiz o, “Ümm-ül Ki-
tap”tadır. Katımızda onun şanı ke-
sinlikle pek yücedir. O, büyük hik-
metlerle doludur.  

6. Sizler haddi aşan bir kavim oldu-
ğunuz için, size nasihat etmekten 
vaz mı geçelim? 

 

7. Biz, önceki (kavimlere) birçok 
peygamberler gönderdik.  

8. Onlara bir peygamber geldiğinde 
kendisiyle mutlaka alay ederlerdi. 

 

                                                           
1 “Hâ, Mîm” mukataât harfleridir. “Hamid,” methedilmeye değer olan, “Mecid” ise çok yüce olan 
anlamlarına işaret etmektedir. Ayrıca bilgi için bkz. dipnot 2:2. 
2 “ ” çok okunacak olan ve “ ” kendi manalarını açıklayan ve konularının anlaşılması kolay 
olan demektir. 
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9. Biz, bunlardan daha güçlü olan-
ları yok ettik. (Zaten) öncekilerin 
örnekleri (gelip) geçmiştir. 

 

10. Onlara, “Gökleri ve yeri kim 
yarattı?” diye sorarsan, mutlaka 
diyecekler ki: “(Her şeyden) üstün 
ve sonsuz bilgi sahibi olan onları 
yaratmıştır.” 

 

11. O, yeryüzünü size döşek yaptı. 
Doğru yolu bulasınız diye, orada 
size yollar yaptı. 

 

12. Gökten belli bir ölçüye göre 
size su indiren (de) O’dur. Sonra 
onunla ölü bir toprağı dirilttik. Siz 
(de) böyle (diriltilerek) çıkarılacak-
sınız. 

 

13. O, her türlü çiftler yarattı. Sizin 
için her çeşit gemiler ve üzerine 
bindiğiniz hayvanlar meydana ge-
tirdi.  

14-15. (Biz onları,) sırtlarına iyice 
binmeniz, ardından (da) onlar üze-
rine iyice oturduğunuzda Rabbiniz 
tarafından size olan nimeti hatırla-
manız ve “Onu hizmetimize veren 
her eksiklikten uzaktır. Biz onu 
emrimiz altına almak kudretine 
sahip değildik. Şüphesiz Biz, mut-
laka Rabbimize dönenleriz,” deme-
niz (için ortaya çıkardık.) 
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16. Onlar, O’nun için, kullarından 
bir kısmını ayırmışlardır.1 Şüphesiz 
insan, açıkça nankördür. 

 

B. 2  

17. “(Acaba Allah), yarattıkları 
arasından Kendisine kızlar edindi 
(de,) sizi oğullarla mı şereflendir-
di?”  

18. Onlardan birine, Rahman ile 
alakalı olarak yüce bir örnek şek-
linde beyan ettiği (bir kızın) müjde-
si verildiğinde, onun (öfkeyle) yüzü 
kararır ve üzüntüsünü (de) bastır-
maya çalışır. 

 

19. Mücevherler içinde yetiştirilen 
ve kavgada (meramını) iyice anla-
tamayanı (pay olarak Allah’a mı 
veriyorsunuz?)  

20. Rahman olan (Allah’ın) kulları 
olan melekleri kadınlar yaptılar.2 
Onlar, (meleklerin) yaratılmasına 
şahit mi oldular? (Öyleyse) şaha-
detleri mutlaka yazılacaktır. (Kı-
yamet günü bu konuda) kendilerine 
sorulacaktır. 

 

21. Onlar, “Eğer Rahman dileseydi, 
biz (O’ndan başka tanrılara) tap-
mazdık,” derler. Bu (konuda) hiçbir 
bilgiye sahip değiller. Onlar, ancak 
(boş söz) uydururlar. 

 
                                                           
1 Yani, kızlar Allah (c.c.) içindir derler. 
2 Yani, kadınlar şeklinde onların heykellerini hazırlamışlardır. 
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22. Biz bundan önce kendilerine bir 
Kitap verdik (de,) ona mı sımsıkı 
sarılıyorlar? 

 

23. Aksine onlar derler ki: “Şüphe-
siz biz atalarımızı bir (inanç) yolu 
üzerinde bulduk. Bizler mutlaka 
onların izlerinden (yürüyerek) hi-
dayeti bulanlarız.”  

 

24. Aynı şekilde Biz, senden önce 
hiçbir yerleşime bir uyarıcı gön-
dermedik ki, oranın varlıklı kimse-
leri, “Şüphesiz biz atalarımızı bir 
(inanç) yolu üzerinde bulduk. Biz, 
mutlaka onların izlerinden gidenle-
riz,” demiş olmasınlar. 

 

25. (Bunun üzerine onlara her pey-
gamber) dedi ki: “Ya atalarınızı 
üzerinde bulduğunuzdan daha üstün 
(talimatı) size getirirsem, (yine de 
eski dininiz üzerinde ısrar edecek 
misiniz?) Onlar dediler ki: “Şüphe-
siz biz, beraberinizde gönderilen 
talimatı inkâr ediyoruz.” 

 

26. Bunun üzerine Biz, onlardan öç 
aldık. Bak işte, yalanlayanların 
sonu nasıl oldu! 

 
B. 3  

27-28. Hani İbrahim babasına ve 
kavmine demişti ki: “Beni yaratan 
(Allah) dışında, sizin ibadet ettikle-
rinizle kesinlikle bir alâkam yoktur. 
Şüphe yok ki, ancak O bana doğru 
yolu gösterecektir.”  
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29. O bu (talimatı) kendi nesline, 
(şirkten) vazgeçsinler diye, kalıcı 
bir iz olarak bıraktı.1 

 

30. Aslında Ben onlara (da,) atala-
rına (da,) geçici (dünya) faydaları 
sağladım. Sonunda kendilerine hak 
ve (bunu) açıkça anlatan Peygam-
ber (de) geldi. 

 

31. Hak kendilerine gelince, “Bu 
sihirdir ve şüphesiz biz onu inkâr 
edenleriz,” dediler. 

 

32. Onlar (itiraz edip) dediler ki: 
“Bu Kur’an, neden bilinen iki şe-
hirden büyük bir adama indirilme-
di?2”  

33. Rabbinin rahmetini dağıtacak 
olan, onlar mı? (Hâlbuki) dünya 
hayatında kendileri arasında geçim 
vasıtalarını Biz dağıttık. Onların 
bazılarını (da) derece olarak diğer-
lerinden üstün kıldık. Bunun sonu-
cunda (ise,) aralarından bazı (bü-
yük) kimseler diğerlerini hor gör-
meye (başlarlar.) Rabbinin rahmeti, 
onların biriktirdiklerinden daha 
hayırlıdır.  

                                                           
1 Hz. İbrahim (a.s.) çok kuvvetli bir şekilde Yüce Allah’ın (c.c.) birliğine inanıyordu ve 
kendi nesline de hep buna bağlı kalmasını tavsiye ediyordu. Bunun neticesinde bu inanç, Hz. 
İbrahim’e (a.s.) inananlar arasında uzun zaman devam etti. 
2 Ayet-i kerimede zikredilen iki şehirden, genellikle o zaman Arabistan’ın sosyal ve politik 
hayatının merkezi durumunda olan Mekke ve Taif’in kastedildiği kabul edilir.  Demek ki, 
itiraz edenler “bu Kur’an neden öksüz birisine indirildi ve Mekke ile Taif’in liderlerinden 
birisine neden indirilmedi?” diye itiraz ediyorlar. 
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34-36. Bütün insanların tek bir yol 
üzerinde birleşmeleri (ihtimali) 
olmasaydı, Biz Rahman’ı inkâr 
edenler için evlerinin çatılarını, 
(üzerine basıp) çıktıkları merdiven-
leri, evlerinin kapılarını, üzerinde 
yaslanarak oturdukları kanepeleri 
(tamamen) gümüşten yapardık. 
Hatta (kendilerine) altın (da verir-
dik.) Bütün bunlar, kesinlikle dünya 
hayatının malıdır. Ahiretin (mükâ-
fatı ise) Rabbinin Katında (ve an-
cak) takvayı benimseyenler içindir. 

 
B. 4  

37. Rahman (olan Allah’ı) anmak-
tan yüz çeviren için bir şeytan gö-
revlendiririz. O (da) onun dostu 
olur.  

38. Şüphesiz (şeytanlar) kendilerini 
(doğru) yoldan alıkoyarlar. Onlar 
(ise,) hidayet bulanlar olduklarını 
sanırlar.  

39. Hatta o Bize geldiğinde diyecek 
ki: “(Ey şeytan!) Keşke Benimle se-
nin aranda, Doğu ile Batı arasındaki 
kadar bir mesafe olsaydı.” İşte o, 
çok kötü bir arkadaştır!  

40. (Onlara diyeceğiz ki:) “Kendi 
(canınıza) zulmetmiş olmanızdan 
sonra, artık bugün (sizi aldatanlar 
ile) azapta ortak olmanız, size hiç-
bir fayda vermeyecek.” 
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41. Sağırlara duyurabilir misin? 
Veya körlere ve apaçık sapıklık 
içinde olana, doğru yol gösterebilir 
misin?  

42. Seni (bu dünyadan) götürsek 
(bile,) Biz mutlaka onlardan öç 
alanlarız.  

 

43. Yahut onlara vadettiklerimizi 
sana (da) gösteririz.1 (İyi bilsinler 
ki) gücümüz kesinlikle onlara yeter. 

 

44. Öyleyse sana vahiy olunanı 
sımsıkı tut.  Sen kesinlikle doğru 
yol üzerindesin. 

 

45. Şüphesiz bu, senin için (de) 
kavmin için (de) yüce bir zikirdir. 
(Yaptıklarınız hakkında) size mut-
laka sorulacaktır.  

46. Senden önce gönderdiğimiz 
peygamberlerimize sor: “Biz Rah-
man’dan başka ibadet edilen tanrı-
lar mı yarattık? 2” 

 

B. 5  

47. Şüphesiz Biz, Musa’yı mucize-
lerimizle Firavun ve onun ileri ge-
lenlerine gönderdik. O dedi ki: 
“Şüphesiz ben, âlemlerin Rabbinin 
peygamberiyim.” 

 

                                                           
1 Yani, kâfirlere vadedilen azap ya Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) hayatında ya da onun ölümünden 
sonra mutlaka gelecektir. 
2 Yani, geçmiş peygamberlere inanıp, sana inanmayanlara sor! O peygamberlerin ileri sürdükleri 
talimatlarda, Yüce Allah’tan (c.c.) başka ilâhlardan bahsedilmiş midir? 
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48. Kendilerine mucizelerimizle 
geldiğinde, hemen (alay edip,) on-
lara gülmeye başladılar. 

 

49. Onlara gösterdiğimiz her muci-
ze, bir öncekinden daha büyüktü. 
(Yaptıkları kötülüklerden) vazgeç-
sinler diye onları azap ile yakala-
dık. 

 

50. Dediler ki: “Ey sihirbaz! O’nun 
sana söz verdiğini, bizler için Rab-
binden talep et. Biz (de) mutlaka 
hidayet bulanlar oluruz.”  

51. Biz, kendilerinden azabı uzak-
laştırdığımızda (ise,) hemen sözle-
rinden döndüler. 

 

52. Firavun kavmine ilân ederek 
dedi ki: “Ey kavmim! Mısır mem-
leketi benim değil mi? Bu nehirler 
benim (tasarrufum) altında akar. 
Hiç görmüyor musunuz?” 

 

53. “Yoksa ben, bu değersiz ve 
kendini ifade edemeyen adamdan 
daha iyi değil miyim?” 

 

54. “Ona altın bilezikler neden 
indirilmedi? Kendisi ile birlikte 
gruplar halinde melekler, neden 
gelmedi?”  

55. Böylece o, kavmini küçük dü-
şürdü. Onlar (da) kendisine boyun 
eğdiler. Şüphesiz onlar fâsık kimse-
lerdi.  
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56. Sonunda onlar Bizi kızdırınca, 
Biz (de) onlardan öç aldık. Böylece 
hepsini suda boğduk. 

 

57. Artık onları geçmişin bir hikâ-
yesi ve sonrakilere bir ibret (vesile-
si) kıldık. 

 

B. 6  

58. Meryem’in oğlu bir misal ola-
rak ileri sürülünce, senin kavmin 
ondan dolayı birden bire gürültü 
etmeye (başlar.)  

59. Onlar, “Bizim tanrılarımız mı 
daha iyi, yoksa o mu?” derler. Bunu 
(da) ancak kavga çıkarmak için 
sana söylerler. Aslında onlar çok 
kavgacı bir kavimdir. 

 

60. O, yalnız bir kuldu. Biz kendi-
sine nimet verdik. Onu 
İsrâiloğulları için (takip edilmeye 
değer) bir örnek kıldık.  

61. Biz dileseydik, aranızdan (bazı-
larını) melek (olarak) yaratırdık. 
Onlar (da) yeryüzünde yerlerinize 
geçerlerdi.  

62. Şüphesiz o, inkılâp saatinin bir 
işaretidir.1 Bunun için, onun hak-
kında şüphe etmeyin ve bana tâbi 
olun. (İşte) bu, doğru yoldur.  

63. Şeytan sizi (doğru yoldan) alı-
koymasın. Şüphesiz o, sizin apaçık 
düşmanınızdır. 

 
                                                           
1 Bu ve bundan sonraki ayetler, Hz. İsa’nın (a.s.) bu dünyaya ilk gelişine uygulanabildiği gibi, ona 
benzeyen başka bir kimse şeklinde dünyaya ikinci gelişine de uygulanabilir. Bütün ayetler bunu 
ispat etmektedir. 
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64. İsa apaçık delillerle geldiğinde 
dedi ki: “Şüphesiz ben size hikmet 
(dolu sözlerle) ve görüş ayrılığına 
düştüklerinizin bir kısmını açıkla-
mak üzere geldim. Onun için Al-
lah’ın takvasını benimseyin ve bana 
itaat edin.”  

65. “Şüphesiz Allah, benim (de) 
Rabbimdir, sizin (de) Rabbinizdir. 
Bunun için, O’na ibadet edin. Doğ-
ru yol (da,) ancak budur.”  

66. Sonunda aralarından (değişik) 
hizipler ayrılığa düştüler. Zulme-
denlere (ise,) acı bir günün azabıyla 
yok olmak mukadder kılındı.  

67. Onlar (Kıyamet) saatinin, far-
kında değillerken ansızın gelmesini 
mi bekliyorlar? 

 

68. O gün takvayı benimsemiş 
olanlar dışında nice dostlar birbirle-
rine düşman olacaklar. 

 

B. 7  

69. (Onlara diyeceğiz ki:) “Ey kul-
larım! Bugün artık hiç bir korkuyla 
(karşılaşmayacaksınız) ve (geçmiş 
bir hatanızdan ötürü de) üzülmeye-
ceksiniz.” 

 

70-71. Ayetlerimize inananlara ve 
itaat etmiş olanlara, “Siz ve eşleri-
niz Cennet’e girin. (Orada) mutlu 
edileceksiniz.” (denilecek.) 
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72. Onlar için altın tepsiler ve bar-
daklar sık sık dolaştırılacak. Gönül-
leri ne isterse ve gözleri ne beğenir-
se, orada bulunacak. (Kendilerine 
denilecek ki:) “Orada ebediyen 
kalacaksınız.”  

73. “Yaptıklarınız sebebiyle bu 
Cennet’e vâris kılınacaksınız.” 

 

74. “Sizin için orada bol bol mey-
veler olacak. Onlardan (dilediğiniz 
gibi) yiyeceksiniz.” 

 

75. Şüphesiz suçlular, Cehennem 
azabında uzun süre kalacak olan-
lardır. 

 

76. O (azap) kendileri için azaltıl-
mayacak ve orada ümitlerini (ta-
mamen) yitirmiş olarak kalacaklar. 

 

77. Biz onlara zulmetmedik. Aksine 
onlar zalimdiler. 

 

78. Onlar, “Ey Malik!1 Rabbin bize 
ölüm versin,” diye seslenecekler. O 
da, “Siz kesinlikle (burada uzun 
süre) kalacak olanlarsınız,” diye-
cek. 

 

79. (Allah onlara diyecek ki:) 
“Şüphesiz Biz size hak ile geldik. 
Ancak çoğunuz haktan nefret eder-
diniz.”  

                                                           
1 “Malik” kelimesi ile Cehennem’i idare eden melek kastedilmiştir. 
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80. Onlar (Resûlüllah’a karşı) bir 
plan kurmaya mı karar verdiler? 
Öyleyse Biz (de onları) mutlaka 
(yok etmeye) karar verdik.1 

 

81. Yoksa onlar sırlarını ve gizlice 
danışmalarını duymadığımızı mı 
sanıyorlar? Hayır, (sandıkları gibi) 
değil! Elçilerimiz onların yanı baş-
larında (her şeyi) yazmaktadırlar. 

 

82. De ki: “Rahman olan (Allah’ın) 
bir oğlu olsaydı, (ona) ibadet eden-
lerin ilki ben olurdum.” 

 

83. Gökler ile yerin Rabbi ve (de) 
arşın Rabbi (olan Allah,) onların 
söylediklerinden pek yücedir. 

 

84. (Ey Peygamber!) Bırak onları,  
kendilerine vadolunan (azap) günü-
ne kavuşuncaya kadar boş konuş-
sunlar (ve) eğlensinler.  

85. Gökte İlâh ve yerde İlâh olan, 
ancak O’dur. Çok hikmet sahibi ve 
çok bilgi sahibi (olan da,) ancak 
O’dur.  

86. Göklerin, yerin ve her ikisinin 
arasındakilerin hükümranlığı Ken-
disine ait olan (Allah,) çok bereket 
sahibidir. (Kıyamet) saatinin bilgisi, 
yalnız O’nun Katındadır. Hepiniz, 
ancak O’na döndürüleceksiniz.  

                                                           
1 Zuhruf sûresi Mekke devrinde inmiştir. İşte, daha o devirde Yüce Allah (c.c.), kâfirlerin Hz. 
Resûlüllah (s.a.v.) ve İslâm dini aleyhinde planlar kuracaklarını, ancak Yüce Allah’ın (c.c.) onla-
rın bu planlarını başarısızlığa uğratacağını bildirmiştir. Bu çok büyük bir mucizedir. 
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87. O’nun dışında çağırdıkları, 
(asla) şefaat sahibi değillerdir. (Şe-
faate lâyık olan,) ancak hakka şa-
hadet edendir.1 (Kâfirler bu gerçeği 
çok iyi) bilirler. 

 

88. Onlara, kendilerini kim yarattı 
diye sorarsan, mutlaka “Allah!” 
diyecekler. Öyleyse (kandırılıp) 
nereye götürülüyorlar?  

89. Onun, “Ey Rabbim! Bunlar, 
(hakka) inanmayan bir kavimdir,” 
demesine (andolsun.) 

 

90. (Biz cevaben dedik ki:) “Sen 
onları affet ve (kendilerine Al-
lah’ın) selamı (üzerinize olsun) de. 
Bunun sonucu (onlar hakkı) pek 
yakında öğrenecekler. 

 

 

                                                           
1 “Şefaate lâyık olan” ifadesi ile Hz. Resûlüllah (s.a.v.) kastedilmiştir. 
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Sûre: 44 

DUHÂN SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 25  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte altmış ayet-
tir. 

Duhân sûresinin ilk ayetlerinde Kadir sûresinin konusuna işaret edilmiş-
tir. Burada, Kur’an-ı Kerim’in çok bereketli olan karanlık bir gecede indirildiği 
açıklanmıştır. Bu karanlıklardan sonra ise aydınlık belirecektir. İşte o gecede, 
her hikmetli konu da karara bağlanacaktır. 

Önceki sûrede Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.), muhaliflerini bırak, onlar boş iş-
lerle meşgul olsunlar ve onlardan yüz çevir, diye emredilmişti. Hak ile batıl 
arasında açıkça ayrılık yaratılma zamanı pek yakındır denmişti. Bu konu Duhân 
sûresinin ilk ayetlerinde zikredilmiştir. 

Bu sûrenin ismi “Duhân” yani “Duman”dır. Bu isim belli bir sebepten 
dolayı konmuştur. İnsanlar karanlıklara yakalanmışlardır. Onlar, bu karanlıkla-
rın ardından bir rahmet ışığının belireceğini beklemezler. Aksine o karanlıklar, 
bir duman misali insanların azabının daha da artmasına sebep olacaktır. Bura-
daki “Duhân” kelimesi ile radyoaktif dumana da işaret edilmiş olması müm-
kündür. Bilindiği üzere bu dumanın içinde kalan hiçbir şey emniyette olamaz. 
Aksine onların tümü türlü helâka yakalanırlar. Çağımız bilim adamları, bu du-
manın etkisi altındaki her çeşit yaşamın sona ereceğini savunmaktadırlar. Öyle 
ki, yerin altında gizli bulunan her türlü organizma ve mikroplar bile bununla 
tahrip olurlar. Yüce Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: Durum böyle olunca, 
onlar Yüce Allah’a (c.c.) yönelecekler ve ey Rabbim bu korkunç azabı bizden 
uzaklaştır, diye dua edecekler. 

Burada önceden verilen başka bir haber daha mevcuttur. Böyle azaplar 
aralıklı olarak gerçekleşecektir. Yani bir defa tüm dünya bundan etkilendikten 
sonra, insanlara bir süre için mühlet verilecek, ancak bundan sonra ise dünya 
savaşı birçok helâk ile yeniden kopacaktır. 

Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) Duhân sûresi hakkında bilgi verilmiş ve önceden 
verilen haberlerin gerçekleşme zamanının “Deccal”ın çıkış dönemine denk ola-
cağı, kendisine bildirilmiştir. 
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Duhân Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. (Bu sûre) Hamîd ve Mecîd olan 
(Allah tarafından indirilmiştir.1)  

3. (İçindekileri) açıkça anlatan (bu) 
Kitab’a andolsun.  

4. Şüphesiz Biz onu, mübarek bir 
gecede indirdik. Biz, mutlaka (her 
durumda) uyarandık. 

 

5-6. O (gece boyunca,) Katımızdan 
emrettiğimiz her hikmetli konu 
karara bağlanır. Şüphe yok ki, an-
cak Biz peygamber göndereniz. 

 

7. (Bu) Rabbinden bir rahmettir. 
Şüphesiz O, (duaları) çok işiten ve 
(gönüllerdekini) çok (iyi) bilendir. 

 

8. Eğer inananlarsanız, (bilin ki bu 
rahmet) gökler ile yerin ve her ikisi 
arasında bulunanların Rabbi (tara-
fındandır.)  

9. O’ndan başka bir İlâh yoktur. O, 
hem diriltir, hem öldürür. O, sizin 
(de) Rabbinizdir, önceki atalarını-
zın (da) Rabbidir.  

10. Fakat onlar şüphe içinde eğle-
nirler.  

                                                           
1 Bilgi için bkz. dipnotlar 40:2 ve 2:2. 
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11. Göğün apaçık bir duman getire-
ceği günü bekle.1 

 

12. O, (bütün) insanları saracak. Bu 
çok acı bir azap olacak.  

13. (İnsanlar onu görüp,) “Ey Rab-
bimiz, bizden azabı uzaklaştır. 
Şüphesiz iman ediyoruz,” (diyecek-
ler.) 

 

14. Şimdi nasihat (bulmaları) ne 
demektir? Oysa kendilerine (gerçe-
ği) açıkça anlatan bir Peygamber 
gelmişti.  

15. Sonra kendisine sırt çevirdiler 
ve “Bu eğitilmiş bir delidir,” dedi-
ler. 

 

16. Şüphesiz Biz, azabı az (bir 
müddet için) kaldıracağız. Sizler 
mutlaka (aynı kötülükleri) tekrarla-
yanlarsınız.  

17. (Sizi) şiddetli bir şekilde yaka-
layacağımız gün, şüphesiz Biz öç 
alanlar (olacağız.) 

 

18. Şüphesiz Biz, kendilerinden 
önce Firavun’un kavmini (de) sı-
namıştık. Onlara çok saygın bir 
peygamber gelmişti.  

19. (O demişti ki:) “Allah’ın kulla-
rını bana verin. Şüphesiz ben, sizler 
için güvenilir bir peygamberim.” 

 

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede atom ve hidrojen bombalarının dumanından haber verilmektedir. 



Cüz: 25 
 

DUHÂN SÛRESİ Sûre: 44      

920 
 

20. “Allah karşısında büyüklük 
taslamayın. Ben size kesinlikle 
üstün (ve) apaçık bir delil getirece-
ğim.” 

 

21. “Beni taşlamanızdan, mutlaka 
Rabbim ve Rabbiniz (olana) sığını-
rım.” 

 

22. “Eğer bana inanmıyorsanız, 
beni yalnız bırakın.”  

23. Bunun üzerine o, bunlar suçlu 
bir kavimdir diyerek, Rabbini ça-
ğırmıştı. 

 

24. (Allah dedi ki:) “Böylece kulla-
rımı alıp geceleyin git. Şüphesiz 
takip edileceksiniz.” 

 

25. “Kum tepelerinin1 üzerinden 
yürüyerek denizi (geride) bırak. 
Onlar (ise) mutlaka boğulacak bir 
ordudur.”  

26-28. Onlar, nice bahçeleri, pınar-
ları, ekinleri, şerefli yerleri ve için-
de eğlendikleri bir refahı (geride) 
bıraktılar. 

 

29. İşte böyle oldu. Biz (de) başka 
bir kavmi bunlara vâris kıldık.  

30. Bundan sonra ne gök, ne (de) 
yer onlara ağlamadı. Kendilerine 
mühlet (de) verilmedi. 

 

                                                           
1 Bu ayetin diğer bir anlamı ise şöyledir: “Deniz daha sakinken, (oradan geçerek) onu (geride) 
bırak.” (Bu ayet ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Tefsir-i Kebir; Cilt 1; S.417-422; Hz. Mirza B. M. 
Ahmad.) 
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B. 2  

31-32. Şüphesiz Biz 
İsrâiloğulları’nı, Firavun tarafından 
(uygulanan) rezil edici bir azaptan 
kurtardık. O, kesinlikle çok kibir-
liydi ve haddi aşanlardandı 

 

33. Şüphe yok ki Biz, 
İsrâiloğulları’nı (belli) bir bilgi 
sonucunda (zamanın) tüm kavimle-
rine üstün kıldık.  

34. Biz kendilerine, içinde apaçık 
bir sınav bulunan bazı mucizeler 
verdik. 

 

35-36. Onlar mutlaka derler ki: 
“Bizim için bu ilk ölümden başka 
(bir ölüm) yoktur. Tekrar kaldırıla-
cak (da) değiliz.” 

 

37. “Eğer doğruysanız, atalarımızı 
(geri) getirin.”  

38. Bunlar mı daha iyi, yoksa 
Tubba’ kavmi ve onlardan önceki-
ler mi? Biz onları helâk ettik. Şüp-
hesiz onların (hepsi) suçluydular. 

 

39. Biz göklerle yeri ve ikisinin ara-
sında olanı, eğlenirken yaratmadık. 
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40. Biz onları, daimi bir amaçtan 
başka (bir gaye ile) yaratmadık. 
Ama onların çoğu (bunu) bilmezler. 

 

41. Şüphesiz hüküm verilecek gün, 
onların hepsine vadolunan zaman-
dır. 

 

42. O gün hiçbir dost, dostunun 
işine yaramayacak. Kendilerine 
yardım (da) edilmeyecek. 

 

43. Ancak Allah’ın rahmet ettiği 
(kimse bundan) müstesnadır. Şüp-
hesiz O, her şeyden üstündür, çok 
rahmet edendir.  

B.3  

44-47. Şüphesiz zakkum ağacı gü-
nahkârların yemeğidir. Erimiş bakır 
gibidir. Karınlarda sıcak suyun 
kaynaması gibi kaynayacaktır. 

 

48. (Biz meleklere diyeceğiz ki:) 
“Onu yakalayın. Sonra kendisini 
sürükleyerek Cehennem’in ortasına 
götürün.” 

 

49. “Sonra başının üzerinden kay-
nar su azabını dökün.” 

 

50. “(Bu azabı) tat! Şüphesiz sen, 
çok üstün ve saygıdeğer bir kimse 
(olduğunu zannederdin.)” 
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51. “Kesinlikle, şüphe ede geldiği-
niz ancak budur!”  

52-53. Şüphesiz takvayı benimse-
yenler, emniyetli bir yer (olan) 
bahçelerde ve pınarların (yanında)  
olacaklar. 

 

54. Onlar ince ve kalın ipekten 
(elbiseler) giyecekler ve karşılıklı 
(oturuyor olacaklar.) 

 

55. İşte böyle olacak! Onları, iri 
kara gözlü hanımlara eş kılacağız.  

56. Onlar orada, emniyet içinde her 
çeşit meyveyi istiyor olacaklar.1   

57. Orada ilk ölümden başka ölüm 
(de) tatmayacaklar. O, onları Ce-
hennem azabından koruyacaktır. 

 

58. (Bu) Rabbinden bir lütuftur. İşte 
büyük başarı (da,) ancak budur. 

 

59. Şüphesiz Biz, bu (Kur’an’ı) 
nasihat almaları için senin dilinle 
kolaylaştırdık. 

 

60. Böylece sen (sonu) bekle, onlar 
(da) bekleyenlerdir.  
 

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede söz konusu nimetler insanların dünyada sevdikleri şeylerden örneklerle 
beyan edilmiştir. Ancak gerçekte bu nimetlerin şeklini bu dünyada kimsenin bilebilmesi mümkün 
değildir. 
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Sûre: 45 

CÂSİYE SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 25  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte otuz sekiz 
ayettir. 

Bu sûrenin on dördüncü ayeti, yer ile göğün gizli sırlarını açıklamaktadır. 
Öyle ki, daha önce hiçbir İlâhi Kitap’ta buna benzer bir ayet bulunmamaktadır. 
Yüce Allah (c.c.) yeryüzünde ve gökte her ne varsa, hepsini insanın hizmetine 
verdiğini beyan etmiştir. Böyle konuları incelemeye alışık olanlar, tüm gezegen-
lerin insan üzerinde etkisi bulunduğunu öğrenebilirler. İnsanoğlu kendi varlı-
ğında adeta küçük bir kâinattır, ya da bu geniş kâinatın benzer bir özetidir. 

Daha sonra Kıyamet’in mutlaka kopacağı beyan edilerek şöyle buyrul-
muştur: İnsanlar Kıyamet’in korkunç alâmetlerini ve Cehennemlikler de kötü 
sonuçlarını kendi gözleri ile görmeye başlayınca, onlar dizleri üzerine çökecek-
ler. Yani Yüce Allah’ın (c.c.) celâli önünde secdeye kapanarak, keşke bu azap-
tan kurtulsak diye temennide bulunacaklar. 

Daha sonra her ümmetin kararının, inandığı Kitap ve şeriata göre verile-
ceği beyan edilmiştir. 

Bu sûrenin son ayeti, insanın dikkatini önemli bir yöne çekmektedir. Bü-
tün kâinat, hâl lisanı ile Yüce Allah’ı (c.c.) övmektedir ve tüm yüceliğin O’na 
ait olduğunu, tam üstünlük ve hikmetin de, ancak O’nda bulunduğunu beyan 
etmektedir. 
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Câsiye Sûresi 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum).  

2. Hamîd ve Mecîd (olan Allah bu 
sûreyi indirmiştir.1)  

3. Bu Kitab’ın indirilmesi, en üstün 
ve hikmet sahibi (olan) Allah tara-
fındandır.  

 

4. Şüphesiz göklerde ve yerde, 
müminler için birçok alâmetler 
vardır. 

 

5. Sizin yaratılışınızda ve (Allah’ın 
yeryüzünde) yaymakta olduğu can-
lılarda (da, kesin) inanan bir kavim 
için alâmetler vardır.  

6. Gece ile gündüzün ardı ardına 
(gelmesinde,) Allah’ın gökten bir 
rızık (vesilesi olan suyu) indirme-
sinde, onunla toprağı ölümünden 
sonra diriltmesinde ve rüzgârları 
evirip çevirerek estirmesinde, akıl 
sahibi bir kavim için (birçok) muci-
zeler vardır. 

 

7. Bunlar Allah’ın mucizeleridir. 
Bunları hak ile sana okuyup (anlatı-
rız.) Öyleyse onlar, Allah ve O’nun 
mucizelerinden sonra hangi söze 
inanacaklar? 

 

8. Her büyük yalancının ve büyük 
günahkârın helâk olması (mukad-
derdir.) 

 

                                                           
1 Bilgi için bkz. dipnotlar 40:2 ve 2:2. 



Cüz: 25 
 

CÂSİYE SÛRESİ Sûre: 45      

926 
 

9. O, kendisine okunan Allah’ın 
ayetlerini dinler, sonra kibirlenerek 
onları hiç duymamış gibi, (kendi 
sözleri üzerinde) ısrar eder. Öyleyse 
ona, acı bir azabı müjdele. 

 

10. Mucizelerimizden bazıları hak-
kında bir haber alınca, onunla alay 
etmeye (başlar.) Aşağılayacağı azap 
(da,) ancak bunlar içindir.  

11. Karşılarında1 Cehennem vardır. 
Onların kazandıkları (da,) Allah’tan 
başka edindikleri dostları (da,) ken-
dilerine bir fayda vermeyecek. On-
lara büyük bir azap (mukadderdir.) 

 

12. (İşte gerçek) hidayet budur. 
Rablerinin ayetlerini inkâr edenlere, 
(putlara taptıkları için) acı bir azap 
(mukadderdir.)  

B. 2  

13. O’nun buyruğuyla içinde gemi-
lerin seyretmesi, O’nun lütfunu 
aramanız ve şükretmeniz için, deni-
zi hizmetinize veren Allah’tır. 

 

14. Göklerde ve yerde bulunanların 
hepsini hizmetinize, O vermiştir. 
Şüphesiz bunda, düşünen bir kavim 
için birçok alâmetler vardır. 

 
                                                           
1 “ ” kelimesi zıt anlamlı olup, ön ve arka olarak her iki şekilde de kullanılır. 
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15. Sen müminlere de ki: “Allah’ın 
günlerini ummayanları1 affetsinler. 
Bunun sonucu O, böyle bir kavime 
yaptıklarının karşılığını (bizzat) 
verecektir. 

 

16. Kim (yerli yerinde) iyi amelde 
bulunursa, (bunun faydası) kendi 
canınadır. Kim kötülük yaparsa, 
(onun zararı da) kendisinedir. Sonra 
hepiniz, Rabbinize döndürüleceksi-
niz. 

 

17. Şüphesiz Biz İsrâiloğulları’na 
Kitap, hikmet ve peygamberlik 
ihsan ettik. Onları temiz (olanlarla) 
rızıklandırdık. Onları, bütün cihan-
lara (da) üstün kıldık.2 

 

18. Biz, onlara şeriatın apaçık tali-
matını verdik. Ancak kendilerine 
ilim geldikten sonra, aralarında 
azgınlık (ederek) onun hakkında 
görüş ayrılığına düştüler. Şüphesiz 
Rabbin Kıyamet günü onlar arasın-
da, ihtilâf ettikleri (konular) hak-
kında hüküm verecektir. 

 

19. Ardından Biz, seni din konu-
sunda (çok açık) bir yola koyduk. 
Onun için ona tabi ol ve bilgi sahibi 
olmayanların isteklerine uyma. 

 
                                                           
1 “Allah’ın günlerini ummayanlar”dan, O’nun cezasından korkmayanlar kastedilmiştir. 
2 Yani, kendilerine o devrin bilinen tüm insanlarına karşı üstünlük bahşettik. 
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20. Şüphesiz onlar, Allah’a karşı 
senin işine hiç yaramayacaklar. 
Zalimler, ancak birbirlerine dosttur-
lar. Allah (ise,) takvayı benimse-
yenlerin dostudur. 

 

21. Bu, insanlar için kavrayabile-
cekleri delillerdir. (Kesin) inanan 
bir kavim için hidayet ve rahmet 
(vesilesidir.)  

22. Yoksa (türlü) kötülükler işle-
yenler kendilerini, iman edip (iman-
larına göre yerli yerinde) iyi amel-
lerde bulunanlarla bir tutacağımızı, 
hayatlarıyla ölümlerinin (de) eşit 
(olacağını) mı sanıyorlar? Verdikle-
ri hüküm (çok) kötüdür. 

 
 

B. 3  

23. Herkese kazandığına göre karşı-
lık verilsin diye Allah, gökleri ve 
yeri hak ile yarattı. Onlara asla 
zulmedilmeyecek. 

 

24. Kendi (nefsinin) arzularını tanrı 
edineni, Allah’ın (eksiksiz) bilgi-
sinden dolayı sapık olduğuna karar 
verdiğini, işitme yeteneği ile kalbini 
mühürlediğini (ve) gözleri üzerine 
perde indirdiğini, (hiç) gördün mü? 
Allah’tan başka ona kim hidayet 
verebilir? Siz yine (de) akıl etmez 
misiniz?   
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25. Onlar derler ki: “Bu (hayat,) 
dünya hayatımızdan başka bir şey 
değildir. Biz (hem) öleceğiz, (hem 
de) dirileceğiz. Zaman dışında bizi 
helâk eden (de) yoktur.” Oysa bu 
hususta hiç bilgileri yok. Onlar, 
ancak varsayımda bulunurlar. 

 

26. Onlara apaçık ayetlerimiz okun-
duğunda, tek delilleri, “Doğruyu 
söylüyorsanız, atalarımızı (diriltip) 
getirin,” demekten başkası değildir. 

 

27. De ki: “Ancak Allah, sizi diril-
tir. Sonra (da) O, sizi öldürür. Ar-
dından hepinizi Kıyamet gününe 
kadar toplamaya (devam edecek.) 
Bunda hiç şüphe yoktur. Ancak 
insanların çoğu bilmezler.” 

 

B. 4  

28. Göklerin ve yerin hükümranlığı 
yalnız Allah’ındır. (Kıyamet) saati 
geleceği zaman, yalan söyleyenler o 
gün hüsrana uğrayacaklar.  

29. Her ümmeti dizleri üzerine düş-
müş göreceksin. Her ümmet kendi 
Kitabı’na çağrılacak. Bu günde 
hepinize, (ancak) yaptıklarınızın 
karşılığı verilecek. 

 

30. (Biz,) “Bu Kitabımız, aleyhini-
zde doğrulukla şahadet edecek. 
Şüphesiz Biz, yaptıklarınızı yazı-
yorduk.” (diyeceğiz.)  
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31. Mümin olup (yerli yerinde) iyi 
işler yapanları (ise,) Rableri Kendi 
rahmetine alacak. İşte apaçık başarı 
(da,) ancak budur. 

 

32. Kâfir olanlara (ise denilecek 
ki:) “Benim ayetlerim size okun-
muyor muydu? Oysa siz büyüklük 
tasladınız ve suçlu bir kavim oldu-
nuz.” 

 

33. (Size,) “Şüphesiz Allah’ın vaadi 
gerçektir. (Kıyamet) saatinin (gel-
mesinde de) şüphe yoktur,” denil-
diğinde, sizler, “(Kıyamet) saati 
nedir? Biz (onu) bilmeyiz. (Onun 
hakkında,) ancak bir varsayımda 
bulunmaktayız. Kesin bir bilgimiz 
(de) yoktur,” dersiniz. 

 

34. O zaman, yaptıklarının kötülük-
leri kendilerine belirecek ve alay et-
tikleri (de) onları kuşatacak. 

 

35. (Onlara) denilecek ki: “Bugün-
kü karşılaşmayı unuttuğunuz gibi, 
Biz (de) bugün sizleri unutacağız. 
Sığınacağınız yer (ise, ancak) Ce-
hennem olacak. Yardımcılarınız 
(da) olmayacak.”  

36. “Bu, Allah’ın mucizelerini alay 
(konusu) yapmanız ve dünya haya-
tının sizi aldatmasından dolayı ola-
cak.” Bugün onlar, ne o ateşten 
çıkarılacaklar, ne (de) onların bir 
mazereti kabul edilecek. 
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37. Her türlü hamd göklerin Rabbi, 
yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi 
olan Allah’a mahsustur. 

 

38. Göklerde ve yerde (her türlü) 
büyüklük, ancak O’nundur. O, her 
şeyden üstündür, hikmet sahibidir. 
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Sûre: 46 

AHKÂF SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 25  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte otuz altı 
ayettir. 

Bu sûrenin başında, geçen sûrenin son ayetlerinde beyan edildiği üzere, 
gökler ile yer ve ikisi arasında bulunan her varlığın Allah’ı (c.c.) övdüğü gerçe-
ği dile getirilmiştir. Kısaca tüm kâinat, Yüce Allah’tan (c.c.) başka kimse lehin-
de tanıklık etmemektedir. Sonra müşriklere sorulmuştur: Allah’tan başka çağır-
dıklarınız yeryüzünde neler yaratmışlardır?  Aslında yer ile gök ve ikisi arasında 
her ne varsa, hepsi Yüce Allah’ın (c.c.) yarattıklarıdır. Burada saklı olan delil, 
tüm yaratıkların üzerinde tek bir Yaratan’ın izinin bulunmasıdır. Keza müşrik-
lerden, doğru oldukları takdirde, önceki bir Kitap’tan bir delil yahut ilmi bir 
emare getirmeleri de istenmiştir. 

Bu sûrede, daha önce geçmiş olan Âd kavminin helâk edilişinden bahse-
dilmiştir. Bu kavim “Ahkâf” yani kum tepeleri vasıtasıyla ayrılıp, sonra da 
helâka uğramıştır. Ancak Kur’an-ı Kerim’in geçmiş kavimleri zikretmesiyle, 
gelecekte bunlara benzer hadiseler yaşanabileceğine işaret ettiğini unutmamalı-
yız. 

Bu sûrede yine Duhân (duman) konusuna işaret edilmiştir ve şöyle buy-
rulmuştur: Ne zaman bulutlar üzerlerine gölge yaparsa, onlar kendilerine gökten 
nimetler yağacağını zannederler. Ancak o bulut kendilerine yaklaşınca, her şeyi 
helâk eden dalgaların kendilerine geldiğini anlayacaklar. O zaman onlar, evle-
rinden bile çıkamayacaklar. Hatta sonrasında, harabe halindeki evleri dışında 
onların orada yaşadıklarına dair bir şahadet bile bulunamayacak. Nagazaki ve 
Hiroşima şehirlerinde bu gerçek aynen yaşanmıştır. 

Otuz dördüncü ayette başka bir konu açıklanmaktadır. Onlar, Yüce Al-
lah’ın (c.c.) yer ile göğü yaratmaktan yorulmadığını görmezler mi? Eski çağla-
rın insanları doğal olarak söz konusu gerçeği göremezlerdi. Ancak yer ile göğün 
sırlarını keşfetmeye çalışan bu çağın insanı şunu iyi bilir ki, yer ile gök durma-
dan yokluk âlemine dalmakta ve sonrasında ise yepyeni bir yaratılışla tekrar 
ortaya çıkmaktadır. Yer ile göğü sık sık yok edip, onları tekrar yaratmak Yüce 
Allah’ın (c.c.) işidir. Bu da O’nun yaratmaktan ve kâinatın yaratılışından asla 
yorulmadığını ispat etmektedir. Bu bakımdan insanoğlu, Yüce Allah’ın (c.c.) 
kendisini tekrar yaratmak konusunda, (hâşâ) aciz olabileceğini nasıl düşünür?  
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Ahkâf Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

Cüz: 26   

2. Hamîd ve Mecîd (olan Allah, bu 
sûreyi indirmiştir.1)   

3. Bu Kitab’ın indirilmesi, en üstün 
ve hikmet sahibi (olan) Allah tara-
fındandır. 

 

4. Biz gökleri, yeri ve her ikisi ara-
sındakileri, hiçbir gaye (olmadan) 
ve belli bir süre (tayin etmeden) 
yaratmadık. İnkâr edenler (ise,) 
korkutulduklarından yüz çeviriyor-
lar.” 

 

5. De ki: “Allah’tan başka çağırdık-
larınızı gördünüz mü? Bana göste-
rin, onlar yeryüzünde neler yarat-
mışlar? Yoksa göklerin (yaratılma-
sına) bir katkıları mı var? Eğer 
doğru iseniz, bundan önceki bir 
Kitap’tan (bir delil) yahut ilmi bir 
emare getirin.” 

 

                                                           
1 Bilgi için bkz. dipnotlar 40:2 ve 2:2. 
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6. Allah dışında, Kıyamet gününe 
kadar duaları kabul edemeyeni (ve 
kendisine cevap vermeyeni) çağı-
randan daha sapık kim olabilir? 
Onlar (ise, bunların) dualarından 
(tamamen) habersizdirler. 

 

7. İnsanların (tekrar diriltilerek) 
toplatılacakları zaman, (bu sahte 
tanrılar) kendilerine düşman olup, 
tapmalarını inkâr edecekler.  

8. Apaçık ayetlerimiz onlara okun-
duğu zaman kendilerine hak geldi-
ğinde, onu (kabul etmeyip) inkâr 
edenler, “Bu apaçık bir sihirdir,” 
derler. 

 

9. Onlar, “Bu (Kur’an’ı) kendisi mi 
uydurdu,” diyorlar. De ki: “Eğer 
bunu ben uydurmuş olsaydım, (o 
zaman) Allah’ın azabından beni 
asla kurtaramazdınız. O, sizin an-
lamsız sözlerinizi çok iyi bilir. O, 
benimle sizin aranızda şahit olarak 
yeterlidir. O, çok bağışlayan ve çok 
rahmet edendir.  

10. De ki: “Ben peygamberlerden 
ilki değilim. Bana ve size nasıl 
davranılacağını (da) bilmem. Ben, 
ancak bana indirilen vahiye uyarım 
ve ben apaçık bir uyarıcıdan başka-
sı değilim.” 
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11. De ki: “Söyleyin bana! Eğer bu 
gerçekten Allah Katındansa, siz 
(de) onu inkâr ettiyseniz, (bu şaşırı-
lacak bir durum değil midir? Oysa) 
İsrâiloğulların’dan bir şahit1 kendi-
sine benzer birinin (geleceğine) 
şahadet edip, ona inanmıştı Sizler 
(ise) kibirlendiniz. Şüphesiz Allah, 
zulmedenlere (hiçbir zaman) hida-
yet vermez.” 

 
B.2  

12. Kâfirler inananlar hakkında, 
“Eğer (Kur’an) hayırlı bir şey ol-
saydı, bunlar ona bizden evvel 
inanmazlardı,” derler. Onlar onunla 
hidayeti bulamadıkları için, “Bu 
eski bir yalandır,” diyecekler.  

13. Hâlbuki bundan önce Musa’nın 
kitabı vardı. O, hem yol gösterici, 
hem bir rahmetti. Bu ise, (kendisin-
den önceki Kitaplar’ı) doğrulayan, 
Arap dilinde (olan,) zulmedenleri 
korkutan (ve) ihsan edenlere müjde 
veren bir Kitap’tır.  

14. Şüphesiz, “Rabbimiz Allah’tır!” 
deyip, sonra (da) buna bağlı kalan-
lar için, ne (gelecek ile ilgili) bir 
korku (olacak,) ne (de) onlar (geç-
mişteki kusurlarından dolayı) üzü-
lecekler. 

 

                                                           
1 Bu şahitten Hz. Musa (a.s.) kastedilmiştir. Kendisi Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) geleceğine 
dair haber vererek, ona inanmıştı. Ancak İsrâiloğulları Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) inanmayarak 
kibirlendiler. Tevrat’ta Hz. Resûlüllah (s.a.v.) hakkında, Hz. Musa’ya (a.s.) şöyle haber 
verilmiştir: “Onlar için kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım; ve sözle-
rimi onun ağzına koyacağım; ve ona emredeceğim her şeyi onlara söyleyecek.” (Tesniye; 
18:18) 
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15. Cennetlik olanlar (da,) ancak 
bunlardır. (Geçmişte) yaptıklarının 
karşılığı olarak, orada ebediyen 
kalacaklar.  

16. Biz insana, ana babasına iyilik 
etmesini kuvvetli olarak nasihat 
etmiştik. Annesi onu (karnında) 
zahmetle taşıdı ve onu zahmetle 
doğurdu. Onun taşınması ve sütten 
kesilmesinin (müddeti) otuz aydır. 
Sonra o, olgunluk çağına ve kırk 
(yaşına) ulaşınca1 dedi ki: “Yarab-
bi! Bana ve ana babama verdiğin 
nimetten dolayı Sana şükretmem ve 
hoşlandığın işler yapmam konusun-
da bana (güç) lütfet. Keza benim 
için, neslimin ıslah edilmesinin 
(temelini) at. Şüphesiz ben Sana 
eğilirim ve şüphesiz ben Sana itaat 
edenlerdenim.” 

 

17. Yaptıkları güzel işlerini kabul 
edeceğimiz, fenalıklarına (da) göz 
yumacağımız, işte bunlardır. (Bun-
lar) Cennet’e girecek olanlardır. 
Bu, (başlangıçtan beri müminlere) 
vadolunan dosdoğru bir sözdür.2 

 

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede ve daha önce 12:23’te kullanılan “eşüddehu” (olgunluk çağı) kelime-
sinden manevî olgunluk çağı kastedilmiştir. Ancak 6:153’de kullanılan “eşüddehu”; keza 
18:83’de kullanılan “eşüddehuma” kelimeleri zihinsel ve bedensel olgunluk çağı anlamında 
kullanılmıştır. 

2 “ ” kelimelerinden anlaşıldığı gibi Yüce Allah (c.c.) insanların bütün amel-
lerinin mükafatını yaptıkları en iyi amele göre verecektir. 
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18. Ana babasına, “İkinize yazıklar 
olsun! (Tekrar diriltilip) kaldırıla-
cağım hakkında mı, beni korkutu-
yorsunuz? Hâlbuki benden önce 
nice kavimler geçmiştir,” diyen 
kimseye, her ikisi Allah’a yalvara-
rak (dediler ki:) “Yazıklar olsun 
sana! (Allah’a) iman et. Allah’ın 
(verdiği) söz mutlaka gerçekleşe-
cektir.” Bunun üzerine o, “Bunlar, 
ancak eskilerin hikâyeleridir,” dedi.  

19. İster cinlerden, ister insanlardan 
olsun, kendilerinden önce geçmiş 
kavimlerden (haklarında azap) sözü 
gerçekleşmiş olanlar (da,) ancak 
bunlardır. Şüphesiz onların (hepsi) 
hüsrana uğrayanlardır.  

20. Onlar için amellerine göre dere-
celer vardır. Bu, Allah’ın onlara 
yaptıklarının karşılığını tastamam 
vermesi ve kendilerine (de) zulme-
dilmemesi (içindir.) 

 

21. Kâfirlerin (Cehennem) ateşinin 
önüne çıkarılacakları günde onlara, 
“Sizler bütün güzel şeylerinizi dün-
ya hayatında tükettiniz ve onlardan 
(yeterince) faydalandınız. Bugün 
artık yeryüzünde haksız yere kibir-
lenmeniz ve itaatsizlik etmenizden 
dolayı rezil edici bir azaba uğratıla-
caksınız,” (denilecek.) 
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B. 3  

22. Âd (kavminden) kardeşleri 
(Hûd’u) hatırla. Hani o, kavmini 
Ahkâf’ta1 korkutmuştu. Kendisin-
den önce (de,) sonra (da,) birçok 
uyarıcılar (gelip) geçmişti. (Onların 
herbiri demişti ki:) “Allah’tan baş-
ka kimseye ibadet etmeyin. Şüphe-
siz ben, (başınıza) büyük bir günün 
azabının (gelmesinden) korkarım.” 

 

23. Onlar, “Sen, bizi tanrılarımız-
dan vazgeçirmek için mi geldin? 
Eğer doğrulardan isen, bizi korkut-
tuğunu bize getir” dediler. 

 

24. (Hûd) dedi ki: “(Gerçek) bilgi 
Allah Katındadır. Ben ancak ilet-
mekle (görevlendirildiğim talimatı) 
size ulaştırıyorum. Ancak ben, sizin 
cahil bir kavim olduğunuzu gö-
rmekteyim.” 

 

25. (Hûd'un kavmi,) onun bir bulut 
şeklinde vadilerine doğru ilerledi-
ğini gördüklerinde, “Bu, bize yağ-
mur yağdıracak bir buluttur,” dedi-
ler. (Biz ise onlara dedik ki:) “Bila-
kis, bu çabuk gelmesini istediğiniz-
dir. O, içinde acı bir azabın (gizli 
olduğu) bir rüzgârdır.” 

 

                                                           
1 Ahkâf, “Hıfk”ın çoğulu olup “kum tepeleri” anlamına gelir. Bu isim oraya, orada yaşayanların 
uğradıkları korkunç akıbetten ötürü verilmiştir. Aslında onlar, önceleri yemyeşil topraklarda 
oturmaktaydılar. Ancak peygamberlerine karşı geldikleri için, bölgeleri üzerinde yedi gün yedi 
gece aralıksız esen korkunç bir kasırga sonucu, orası bir çöle döndü. Bu kavim de o kum tepeleri-
nin altında kaldı. (Bkz. 69:79) 
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26. “O, Rabbinin emriyle her şeyi 
yerle bir edecektir.” Sabaha erdikle-
rinde (ise) evlerinden başka bir şey 
görünmüyordu. Biz suçlu bir kavi-
me, ancak böyle karşılık veririz. 

 

27. Şüphesiz Biz onları güçlendir-
diğimiz kadar, sizi güçlendirmedik. 
Onlara (da) kulaklar, gözler ve 
kalpler vermiştik. Oysa kulakları, 
gözleri ve kalpleri kendilerine hiç 
fayda sağlamadı. Çünkü onlar Al-
lah’ın ayetlerini ısrarla inkâr edi-
yorlardı. Alay ettikleri (azap,) onla-
rı (dört bir yandan gelip) kuşattı. 

 

B. 4  

28. Şüphesiz Biz, çevrenizdeki 
yerleşimleri (de) helâk ettik. (İnat-
larından) vazgeçsinler diye Biz, 
kendilerine mucizelerimizi tekrar 
tekrar (açıklayarak anlattık.) 

 

29. Kendilerini O’na yakınlaştırsın 
diye, Allah’tan başka edindikleri 
tanrılar, neden onlara yardım etme-
di? Aksine onlar, kendilerinden 
kaybolup (gittiler.) Bu, onların 
yalanı ve uydurduklarının (sonucu-
dur.) 
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30. Hani Kur’an dinlemeyi (arzu 
eden) cinlerden bir topluluğu1 sana 
yöneltmiştik. Onlar, (Kur’an oku-
nan meclise) geldiklerinde (birbirle-
rine,) “Susun!” dediler. (Kur’an’ın 
okunması) tamamlanınca, uyarıcılar 
olarak kavimlerine (geri) döndüler.  

 
31. Onlar dediler ki: “Ey kavmi-
miz! Şüphesiz biz, Musa’dan sonra 
indirilen bir Kitab’ı dinledik. O, 
kendisinden önce (indirilen Kitap-
lar’ı) tasdik etmektedir (ve) hakka 
ve doğru yola kılavuzluk etmekte-
dir.”  

32. “Ey kavmimiz! Allah’a çağıra-
nın (davetini) kabul edin ve ona 
inanın. (Allah) günahlarınızı affe-
der ve korkunç azaptan sizi korur.” 

 

33. “Kim Allah’a çağıranın sözünü 
kabul etmezse, o yeryüzünde O’nu 
asla çaresiz bırakamaz. O’ndan 
başka kendisini himaye edecek 
kimse (de) yoktur. Apaçık sapıklık 
içinde olanlar, ancak bunlardır.”  

 

34. Gökler ile yeri yaratan ve onları 
yaratmaktan yorulmayan Allah’ın, 
ölüleri diriltmeye (de) kadir oldu-
ğunu görmediler mi? Neden olma-
sın? Şüphesiz O, (dilediği) her şeyi 
(gerçekleştirmeye) gücü yetendir. 

 
                                                           
1 Bu ayet-i kerimede Hz. Resûlüllah (s.a.v.) ile görüşmek gayesiyle Nusaybin’den Medine’ye 
gelen Yahudi bir delegeden bahsedilmiştir. Onlar geri dönünce, kavimlerine Hz. Resûlüllah’ın 
(s.a.v.) ve Kur’an-ı Kerim’in doğruluğunu anlatarak kendilerine İslâm’ın mesajını verdiler. Uzak 
bir yerden geldikleri için, onlara cin denmiştir. (Bkz. Feth-ül Beyan Tefsiri; C.8; İlgili Ayet) 
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35. Kâfirlerin ateşin önüne çıkarıla-
cakları günde, (onlara denilecek ki:) 
“Bu gerçek değil mi?” Onlar, “Ne-
den olmasın? Rabbimiz adına ye-
min ederiz ki, (bu doğrudur.)” diye-
cekler. (Allah da,) “Öyleyse, kâfir-
liğinizden ötürü azabı tadın,” diye-
cek. 

 

36. (Ey Peygamber!) Azim sahibi 
peygamberlerin sabrettiği gibi, sen 
(de) sabret. Onlar hakkında (azap 
gelsin diye) aceleci olma. Korku-
tulduklarını görecekleri gün, onlar 
günün bir saatinden daha fazla 
(dünyada) kalmadıklarını (hissede-
cekler.) Bu (sözler o kâfirler için, 
ancak) bir nasihattir. Öyleyse 
fâsıklardan başka bir kavim, hiç 
helâk edilir mi?  
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Sûre: 47 

MUHAMMED SÛRESİ 
(Hicretten sonra indirilmiştir.) 

Cüz: 26  

Bu sûre Medine devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte otuz dokuz 
ayettir. 

Bu sûre ayetlerinin sayısına rağmen çok kısadır. Ancak bundan önceki 
tüm sûrelerin konuları, bu sûrede özet halde beyan edilmiştir. Nitekim Hz. Mu-
hammed (s.a.v.) de geçmiş tüm peygamberlerin onuruydu. Yani o, onların tüm 
vasıflarını kendi varlığında bir araya getirmişti. 

On dokuzuncu ayette, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) manevi bir Kıyamet’i 
koparmak üzere gönderildiğine işaret edilmiştir. İşte bunun yaklaştığını göste-
ren bütün alâmetler de belirmiştir. Oysa o Kıyamet koptuğunda, onların öğüt 
almaları neye yarayacak ki? 
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Muhammed Sûresi 

 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Kâfir olup Allah yolundan alıko-
yanların yaptıklarını, O boşa çıkar-
mıştır.1 

 

3. İnanıp (da imanlarına göre yerli 
yerinde) iyi amellerde bulunan ve 
Muhammed’e indirilene -ki o Rab-
leri tarafından haktır- inananların 
fenalıklarını Allah uzaklaştıracak 
ve durumlarını düzeltecektir. 

 

4. Bu, kâfirlik edenlerin yalana 
uymalarından, inananların (ise) 
Rableri tarafından gelen hakka uy-
malarından dolayıdır. Böylece Al-
lah, insanlara onların misallerini 
beyan eder.  

                                                           

1 “Yaptıklarını boşa çıkarmıştır” tan şuna işaret edilmiştir: Kâfirler, İslâm dininin ilerleme-
sini engellemek için birçok çabalarda bulunurlar ve birçok hilelere başvururlar. Bu ayet-i 
kerimede kâfirlerin bu gibi çabalarının Yüce Allah (c.c.) tarafından boşa çıkarıldığı beyan 
edilmiştir. Bu surenin beşinci ayetinde Cihad’dan bahsedilmiştir. Bundan da yukarıdaki 
yorumun doğru olduğu anlaşılmaktadır. 
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5. (Savaş meydanında) kâfirlerle 
karşılaştığınızda, boyunlarına darbe 
indirin. Kanlarını iyice akıttıktan 
sonra, onları sımsıkı bağlayın. Sa-
vaş silahlarını bırakınca1, onları ya 
iyilik ederek, ya (da) fidye alarak 
(serbest bırakın. Bu, ancak) böyle 
(olmalıdır.) Allah dileseydi, bizzat 
kendilerinden öç alırdı. Ancak bu, 
bir kısmınızı diğerlerinizle dene-
mek içindir. Allah yolunda öldürü-
lenlerin amellerini, O boşa çıkar-
mayacaktır.2 

 

6. O, onları mutlaka başarıya gö-
türecek ve durumlarını iyileştire-
cektir. 

 

7. Onları, kendileri için çok yüce 
kıldığı Cennetler’e alacaktır.  

8. Ey inananlar! Allah'a yardım 
ederseniz, O (da) size yardım ede-
cek ve adımlarınızı sağlamlaştıra-
caktır.  

9. Kâfirlik edenlere (ise,) ancak 
yazıklar olsun! O, onların amelleri-
ni boşa çıkaracaktır. 

 

                                                           
1 Yani, savaş sona erince. 
2 Bazı kimseler bu ayete itiraz ederler. Hâlbuki bu ayette “İslamî Cihat”ın şartları şöyle beyan 
edilmiştir: 1- Sizler savaşı başlatan olmayın. Ancak kâfirler size karşı savaş başlattıklarında, savaş 

meydanına inmeye mecbur kalırsanız ( ), o zaman kendilerini yenilgiye uğra-
tıncaya kadar savaşın. 2- Savaş bitince esirleri sımsıkı bağlayın. 3- Ardından kendilerinden fidye 
alarak yahut da fidye almadan, onları serbest bırakın. Bazı kimseler İslâm dini kılıçla yayılmıştır 
derler. Bu ayet-i kerimede esirleri zorla Müslüman yapın denmemiştir. Hatta kâfir oldukları halde 
onları serbest bırakın diye Müslümanlar’a nasihat edilmiştir. 
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10. Bu onların, Allah’ın indirdiği 
(kelâmı) sevmemelerindendir. Böy-
lece O, onların yaptıklarını boşa 
çıkardı.  

11. Onlar yeryüzünde gezip, kendi-
lerinden öncekilerin sonları nasıldı 
(onu) görmediler mi? Allah onları 
azaba uğrattı. Kâfirlerin (hali de) 
onlarınki gibi olacak. 

  

12. Bu, Allah’ın müminlerin koru-
yucusu olmasından ve kâfirlerin 
(ise) hiç koruyucuları bulunmama-
sından ileri gelmektedir.  

B.2  

13. Şüphesiz Allah, inanıp (da 
imanlarına göre yerli yerinde) iyi 
amellerde bulunanları, içinden ır-
maklar akan bahçelere alacaktır. 
Kâfirler (ise geçici olarak) yarar-
lanmaktadırlar. Onlar, hayvanlar 
gibi yiyip (içerler. Gidip) kalacakla-
rı yer (de Cehennem) ateşidir. 

 

14. Seni çıkaran yerleşimden, kuv-
vetçe daha güçlü birçok yerleşim 
bulunuyordu. Biz onları (bile) helâk 
ettik. Böylece hiç kimse onların 
yardımcıları olmadı. 
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15. Rabbi tarafından sağlam bir de-
lil üzerinde bulunan kimse, yaptık-
ları kötülükler kendilerine hoş ola-
rak gösterilen ve heveslerinin pe-
şinde koşanlar gibi olabilir mi? 

 

16. Takvayı benimsemiş olanlara 
vaat edilen Cennetler’in misali 
(şöyledir:) Orada suyu bozulmayan 
ırmaklar, tadı değişmeyen süt ır-
makları, içenlere lezzet (veren) içki 
ırmakları ve saf bal ırmakları (bu-
lunmaktadır.) Orada kendileri için 
her türlü meyve ve Rableri tarafın-
dan mağfiret (de) vardır. (Onlar,) 
uzun süre ateş içinde kalacak olan 
ve bağırsaklarını paralayacak sıcak 
su içirilenler gibi olabilirler mi?1 

 

17. Aralarından, (görünürde) sana 
kulak verenler (de) bulunur. Onlar 
senin yanından çıktıklarında, kendi-
lerine ilim verilenlere, “Demin bu 
(Peygamber) ne söyledi?” derler. 
İşte Allah’ın kalplerini mühürledik-
leri, ancak bunlardır. Onlar hep 
kendi heveslerinin peşinde koşarlar. 

 

18. Hidayeti bulanlar (için ise,) O 
hidayeti hep arttırdı ve onlara hep 
takva ihsan eyledi. 

 

                                                           
1 Kur’an-ı Kerimde geçen Cennet nimetleri birer misal şeklinde beyan edilmişlerdir. Ancak onla-
rın gerçek mahiyetini bu dünyada hiç kimse bilemez. Bu konu için ayrıca bkz. dipnot 37:49-50 
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19. Onlar, (en son karar) saatinin 
ansızın gelmesini mi bekliyorlar? 
Nitekim belirtileri (de) ortaya çık-
mıştır. O (saat gerçekten) kendileri-
ne gelince, artık nasihat almaları 
onlara ne fayda verebilir? 

 

20. Bil ki, Allah'tan başka bir İlâh 
yoktur. (Seni kabul etmeyenlerin,) 
sana (karşı) günahlarının ve inanan 
erkek ile inanan kadınların (kusur-
larının) bağışlanmasını dilemeye 
(devam et.) Allah, yolculuk ettiği-
niz yerleri (de,) kaldığınız yerleri 
(de) çok iyi bilir. 

 

B. 3  

21. İnananlar, “Neden bir sûre indi-
rilmedi?” derler. Sonra (da) pek 
sağlam bir sûre indirilince ve içinde 
(de) savaştan bahsedilince, kalple-
rinde hastalık olanların sana, ölüm 
baygınlığını geçiren biri gibi bak-
tıklarını görürsün. İşte onlara, (Al-
lah Katında) helâk olmak (mukad-
derdir.) 

 

22. (Onlar, “Bize düşen) itaat ve 
güzel söz (söylemektir,” demeliydi-
ler.) Sonunda iş kesinleşince1, Al-
lah’a karşı doğru kimseler olsalardı, 
bu onlar için (çok) hayırlı olurdu.2 

 

23. Eğer idareci olsanız, yeryüzün-
de fesat çıkarmanız ve akrabalık 
bağlarını kesmeniz (yine de) müm-
kün müdür? (Hayır, asla!)  

                                                           
1 Yani, savaş başlayınca. 
2 Yani, onlar iyi niyetli ve doğru sözlü olsalardı, savaş başladığında ona katılırlardı. 
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24. İşte Allah’ın lanetlediği, (sonra) 
sağır ettiği ve gözlerini (de) kör 
ettiği kimseler bunlardır. 

 

25. Bunlar Kur’an hakkında (derin-
lemesine) düşünmezler mi? Yoksa 
kalpleri üzerinde, (yüreklerindekin-
den dolayı) kilitler mi var?1  

26. Şüphesiz kendilerine hidayet 
(iyice) aşikâr olduktan sonra geri 
dönenlere, şeytan (yaptıklarını) pek 
hoş olarak göstermiş ve onlara boş 
umutlar vermiştir. 

 

27. Bu onların Allah’ın indirdiğin-
den hoşlanmayanlara, “Biz bazı 
işlerde size mutlaka itaat edeceğiz,” 
demelerindendir. Allah onların 
sırlarını bilir. 

 

28. Melekler canlarını alacağı za-
man yüzleri ve sırtlarına (kırbaçlar) 
vurduklarında, (durumları) nasıl 
olacak?  

29. Bu, Allah’ı gücendirene tabi 
olmalarından ve O’nun rızasını 
(aramaktan) hoşlanmamalarından 
ileri geldi. Allah (da,) onların yap-
tıklarını boşa çıkardı. 

 

B. 4  

30. Yoksa yüreklerinde hastalık 
olanlar, Allah’ın (kalplerindeki 
kinlerini) su yüzüne çıkarmayaca-
ğını mı sandılar?  

                                                           
1 Yani, o kilitler onların kendi kötülüklerinin sonucu oluşmuştur. 
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31. Dilersek onları sana mutlaka 
gösteririz. Böylece sen, onları ke-
sinlikle yüzlerinden tanırsın. Şüp-
hesiz sen, onları konuşma tarzların-
dan (da) tanırsın. Allah bütün yap-
tıklarınızı bilir. 

 

32. Aranızdan Allah yolunda cihat 
edenler ile sabredenleri ortaya çıka-
rıncaya kadar, sizi mutlaka dene-
meye (devam edeceğiz.) Durumla-
rınızı (da) araştıracağız. 

 

33. Şüphesiz kâfir olup (insanları) 
Allah yolundan alıkoyan ve kendi-
lerine hidayet iyice aşikâr olduktan 
sonra, Peygambere karşı gelenler, 
Allah’a asla bir zarar veremezler. 
O, onların bütün yaptıklarını mutla-
ka boşa çıkaracaktır. 

 

34. Ey inananlar! Allah’a itaat edin 
ve Peygamber’e itaat edin. Amelle-
rinizi (de) geçersiz kılmayın. 

 

35. Şüphesiz kâfir olup (insanları) 
Allah yolundan alıkoyanları ve 
sonra kâfir olarak ölenleri, Allah 
asla affetmeyecektir. 

 

36. Onun için gevşeyip, barışa ça-
ğırmayın. (Sonunda) sizler, galip 
gelenler (olacaksınız.) Allah sizinle 
beraberdir. O, sizlere amellerinizin 
(karşılığını) asla az vermeyecektir. 
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37. Şüphesiz bu dünya hayatı, an-
cak bir oyun ve eğlencedir. İnanıp 
(da) takvayı benimserseniz, (Allah) 
mükâfatlarınızı size verecektir. O, 
sizden mallarınızı (da) istemeye-
cektir. 

 

38. Eğer O, sizden (mallarınızı) 
ister ve peşinize düşerse, sizler 
cimrilik ederdiniz. O, kinlerinizi 
(gönüllerinizden) uzaklaştıracaktır.  

39. Dinleyin! Sizler, Allah yolunda 
harcamak için çağrılan kimselersi-
niz. Aranızdan bazıları cimrilik 
eder. Kim cimrilik ederse, şüphesiz 
o kendi nefsi aleyhinde cimrilik 
etmiş olur. Yoksa Allah Ganidir. 
Sizler (ise) muhtaçsınız. Eğer geri 
dönerseniz, O yerinize başka bir 
kavim getirecektir. Sonuçta onlar 
sizin gibi olmayacaklar. 

 
 



Cüz: 26 
 

FETİH SÛRESİ Sûre: 48      

951 
 

Sûre: 48 

FETİH SÛRESİ 
(Hicretten sonra indirilmiştir.) 

Cüz: 26  

Bu sûre Medine devrinde, Hudeybiye’den dönüşte nazil olmuştur. Bes-
mele ile birlikte otuz ayettir. 

Fetih sûresi Muhammed sûresinden sonra yer almaktadır. Bu sûrenin on 
birinci ayetinde Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) çok yüce mertebesi beyan edilmiştir. 
Kendisi tam anlamıyla Allah’ın (c.c.) olmuştu ve bu da onun, o çok yüce merte-
besidir. Zaten onun için kendisinin bu dünyaya gelişi, sanki Yüce Allah’ın (c.c.) 
gelişi gibiydi. Onun eli üzerinde biat etmek ise, sanki Yüce Allah’ın (c.c.) eli 
üzerinde biat etmekti. Yüce Allah (c.c.) bu gerçeği şöyle beyan etmiştir:  

“ ” (48:11) 
Yani; Şüphesiz sana biat edenler, ancak Allah’a biat ederler. Allah’ın eli onların 
ellerinin üzerindedir.  

On dokuzuncu ayette Yüce Allah’a (c.c.) biat etmek konusu yine tekrar-
lanmıştır. Bilindiği üzere Hudeybiye anlaşması yapıldığında, müminler bir ağa-
cın gölgesi altında Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) eli üzerinde biat sözünü tekrar edi-
yorlardı. Hac vazifesini yerine getiremedikleri için sahabelerin kalplerinde bir 
üzüntü oluşmuştu. Tekrar biat etmeleriyle bu üzüntü tamamen giderildi ve onla-
ra tam bir teselli verileceğine dair söz verildi. Mekke’ye girememek görünürde 
bir yenilgi olarak algılanıyordu. Oysa bu durum, gelecekteki bütün zaferler için 
bir temel taşı olmuştur. Yakın gelecekteki zafer ve sonraki tüm zaferler de bu-
nun kapsamındadır. 

Sonunda ise müminlere bir söz verilmiştir. Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) gös-
terilen rüya mutlaka gerçekleşecek ve sahabeler de buna tanık olacaklardı. On-
lar hac ibadetini yapmak üzere kesinlikle Mekke’ye gireceklerdi. Mekke’de 
üstün gelmeleri, bütün dünya insanlarına karşı üstün gelmelerinin başlangıcı 
olacaktı. 

Muhammed sûresinden sonra bu sûrede de Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) mü-
barek ismi tekrar zikredilmiştir. Ayrıca burada, Hz. Musa’nın (a.s.) önceden 
verdiği bir haberden de bahsedilmiştir. Bilindiği gibi Hz. Musa (a.s.), Hz. Mu-
hammed’in (s.a.v.) ismini açık bir şekilde zikrederek, onun geleceğinden haber 
vermişti. Keza bu Yüce Peygamber (s.a.v.) ve Ashabı’nın (r.a.) tüm sıfatların-
dan da önceden bahsetmişti. Aynı şekilde İncil’in önceden verdiği bir haberden 
de bu sûrede bahsedilmiştir. Demek ki, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) gelişinin bilgi-
si yalnız eski ahitte bulunmamaktadır. Aksine yeni ahitte de Hz. İsa (a.s.) tara-
fından Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) geleceğinden bahsedilmiştir ve onun güzelliği-
nin şanı ise bir ekinin misali ile dile getirilmiştir. Öyle ki, kendini beğenmiş bir 
kimse, tüm kötü niyetlerine rağmen onu ezemeyecektir. Bu ekini biçip yararla-
nacak bir değil, aksine birçok çiftçi olacaktır.  
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Fetih Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2-3. Şüphesiz Biz, sana apaçık bir 
zafer ihsan ettik. Bunun sonucu 
Allah, senin geçmişte (bilmeden) 
yaptığın ve gelecekte (de muhteme-
len yapacağın) en küçük hataları 
(bile) bağışlayacak, sana olan ni-
metini tamamlayacak ve (de) senin 
doğru yolda (yürümeni) sağlaya-
caktır.  

4. Keza Allah, sana üstünlük ka-
zandıracak ve yardımda bulunacak-
tır. 

 

5. (Var olan) imanları ile birlikte, 
imanda daha da ilerlesinler diye, 
müminlerin kalplerine huzur indi-
ren O’dur. Göklerin ve yerin ordu-
ları, ancak Allah’ındır. Allah çok 
bilgi ve hikmet sahibidir. 

 

6. Bu, O’nun mümin erkek ve mü-
min kadınları, içlerinden ırmaklar 
akan ve ebediyen kalacakları Cen-
netler’e alması ve onların kötülük-
lerini kendilerinden uzaklaştırması 
içindir. Allah Katında çok büyük 
başarı (da,) ancak budur. 
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7. Keza bu, O’nun Allah hakkında 
kötü zanda bulunan münafık erkek 
ve münafık kadınlar (ile) müşrik 
erkek ve müşrik kadınları azaba 
uğratması içindir. Musibetler çem-
beri onların başlarına geçecektir. 
Allah onlara öfkelenmiştir. O onları 
lânetlemiştir ve kendileri için Ce-
hennem’i hazırlamıştır. Orası ne 
kötü bir kalınacak yerdir! 

 

8. Göklerin ve yerin orduları Al-
lah’ındır. Allah (her şeyden) üstün-
dür, hikmet sahibidir. 

 

9. Şüphesiz Biz seni şahit1, (inanan-
lara) müjde veren ve (inanmayanla-
ra da) uyaran olarak gönderdik.  

 

10. (Bunun) sonucunda sizler (de) 
Allah’a ve O’nun Resûlün’e iman 
edin, ona yardımda bulunun, kendi-
sine saygı gösterin ve (de) sabah 
akşam O’nu tespih edin. 

 

11. Şüphesiz sana biat edenler, 
ancak Allah’a biat ederler. Allah’ın 
eli onların ellerinin üzerindedir. 
Sonra kim verdiği sözü bozarsa, o 
bunu ancak kendi menfaati aleyhine 
bozmuş olur. Kim Allah’a verdiği 
sözü yerine getirirse, (Allah da) ona 
büyük bir mükâfat verecektir. 

 

                                                           
1 Yani, Hz. Muhammed-i Mustafa (s.a.v.), Yüce Allah’ın (c.c.) sıfatlarını ispat etmek üzere, şaha-
dette bulunan biri olarak gönderilmiştir. 
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B. 2  

12. (Kırsal bölgelerde yaşayan) 
bedevilerden1 geride bırakılanlar 
sana mutlaka, “Ailelerimiz ve mal-
larımız bizi meşgul ettiği için (bu 
yolculuğa çıkamadık.) Bizim için 
mağfiret dile,” diyecekler. Onlar 
dilleriyle, kalplerinde olmayanı 
söylüyorlar. Sen de ki: “Eğer (Al-
lah) size zarar vermek isterse ya 
(da) size yarar sağlamak isterse, 
Allah’a karşı sizin için kimin elin-
den bir şey gelir? Aslında Allah, 
sizin tüm yaptıklarınızdan haber-
dardır. 

 

13. Bilakis sizler, Peygamberin ve 
inananların ailelerine hiçbir zaman 
geri dönmeyeceklerini sandınız. Bu 
yüreklerinize pek güzel gösterildi. 
Siz kötü düşüncelere kapıldınız ve 
helâk edilmiş bir kavim oldunuz. 

 

14. Kim Allah’a ve Peygamberi’ne 
inanmazsa (bilsin ki,) Biz kâfirlere 
mutlaka alevli bir azap hazırladık. 

 

15. Göklerin ve yerin hükümranlığı 
yalnız Allah’ındır. O, dilediğini 
affeder, dilediğini azaba uğratır. 
Allah çok bağışlayan ve çok rahmet 
edendir. 

 

                                                           
1 Bedevilerden kırsal bölgelerde yaşayan Benu Âmir, Benu Esed ve Benu Gatfan kabilelerinin 
münafıklarına işaret edilmiştir. 
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16. Siz ganimetleri toplamaya gide-
ceğiniz zaman, geride bırakılanlar 
size, “Müsaade edin, biz (de) arka-
nızdan gelelim,” diyecekler. Onlar, 
Allah’ın kararını değiştirmek iste-
yecekler. Sen de ki: “Asla peşimiz-
den gelemezsiniz. Allah önceden 
böyle söylemiştir.” Bunun üzerine 
onlar, “Siz aslında bizi kıskanıyor-
sunuz,” diyecekler. Aslında onlar, 
anlayıştan tamamen yoksundurlar. 

 

17. Sen, (kırsal bölgelerde yaşayan) 
bedevilerden geride bırakılanlara de 
ki: “Yakında çok savaşçı bir kavi-
me karşı çağrılacaksınız. Ancak 
onlar Müslüman olduktan sonra 
(kendileriyle savaşmayacaksınız.1) 
Eğer itaat ederseniz, Allah (da) size 
çok iyi bir mükâfat verecektir. (An-
cak) daha önce yüz çevirdiğiniz 
gibi (gene) yüz çevirirseniz, O sizi 
çok acı bir azaba uğratacaktır.  

18. Kör için (savaşa katılmadığın-
dan dolayı) bir sakınca yoktur. To-
pal için (de) sakınca yoktur. Hasta 
için (de) sakınca yoktur. Kim Al-
lah’a ve O’nun Resûlü’ne itaat 
ederse, (Allah) onu içinden ırmak-
lar akan Cennetler’e alacaktır. Kim 
yüz çevirirse, onu (da) acı bir azaba 
uğratacaktır. 

 

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede geleceğe işaret eden “ ” kelimesi kullanılmıştır. O da, Müslümanlar 
ile savaşan kâfirlerin Müslüman oluncaya kadar savaşmaya devam edeceklerine işaret etmektedir. 
Buna cevaben Müslümanlar’ın da kâfirlere karşı savaşmaya devam etmeleri gerektiği, burada 
beyan edilmiştir. Kâfirler Müslüman olduklarında ve böylece savaştan vazgeçtiklerinde ise, artık 
onlarla savaşılmaması gerektiği de burada anlatılmıştır.  
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B. 3  

19-20. Müminler ağaç altında sana 
biat ettiklerinde, Allah onlardan 
kesinlikle razı oldu.1 O, onların 
kalplerindeki (imanı) çok iyi bili-
yordu. Bunun sonucu O, kalplerine 
huzur indirdi ve yakında elde edilen 
bir zafer2 ile ele geçirdikleri birçok 
ganimetleri kendilerine ihsan etti. 
Allah (her şeyden) üstündür, hikmet 
sahibidir. 

 

21. Allah, ele geçireceğiniz birçok 
ganimetleri (de) size vadetmiştir. O, 
mevcut (ganimetleri de) size acilen 
vermiştir. İnsanların ellerini (size 
uzanmasın diye) tuttu ki, bu (olay-
lar) inananlar için bir alâmet olsun 
ve (de) O, bununla size doğru yolu 
göstersin. 

 

22. Henüz elde etmediğiniz birçok 
zaferler daha vardır. Allah, onlar 
hakkında kesin karar vermiştir. Al-
lah, dilediği her şeyi (gerçekleştir-
meye) daima gücü yetendir. 

 

23. Eğer kâfirler sizinle savaşa 
girerlerse, mutlaka geri dönüp ka-
çacaklar. Sonra kendilerine hiçbir 
himaye eden ve yardımcı (da) bu-
lamayacaklar. 

 

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede Hudeybiye biatinden bahsedilmiştir. 
2 Burada Hayber fethinden bahsedilmiştir.  
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24. Bu Allah’ın daha önce geçmiş 
bir sünnetidir. Sen, Allah’ın sünne-
tinde asla bir değişiklik bulamazsın. 

 

25. Size onlara karşı zafer ihsan 
ettikten sonra, Mekke vadisinde 
onların ellerini sizden ve sizin elle-
rinizi (de) onlardan çeken, ancak 
O’dur. Allah, tüm yaptıklarınızı 
görendir. 

 

26. Kâfirlik eden, sizi Mescid-i 
Haram’dan alıkoyan, kurbanlığın 
yerine varmasını engelleyen, ancak 
onlardır. Eğer tanımayarak ayakla-
rınızın altında çiğneyebileceğiniz, 
sonra (da) onlar yüzünden bilmeden 
zarara uğrayacağınız mümin erkek 
ve mümin kadınlar olmasaydı, (size 
savaş izni verirdik.1) Bu (da) Al-
lah’ın dilediğini rahmetine alma-
sından dolayıdır. Eğer (orada bulu-
nan müminler) onlardan tam olarak 
ayrılmış olsalardı, Biz onlardan 
kâfirlik edenleri, mutlaka acı bir 
azaba uğratırdık. 

 

                                                           
1 Mekke’de Müslümanların bilmedikleri bazı Müslüman kardeşleri vardı. Müslümanlara 
Mekkelilere karşı o zaman savaş izni verilseydi, onlar bilmeyerek kendi din kardeşlerini de 
öldürebilirlerdi. Bu da adlarına sürülen kötü bir leke olurdu. Yüce Allah (c.c.) bunu bildiği 
için Müslümanların o an Mekkelilere karşı savaşmalarını istemedi ve böylece onların kendi 
din kardeşlerini öldürmelerine mani oldu. 
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27. Hani kâfirler, kalplerine bir 
taassup (yani,) cahiliye (devrinin) 
bağnazlığını yerleştirmişlerdi. Bu-
nun üzerine Allah, Peygamberi ile 
inananlara Katından bir huzur in-
dirdi. Takva sözü üzerinde onları 
sağlam kıldı. Buna en çok lâyık ve 
ehil olan (da) kendileriydi. Allah, 
her şeyi çok iyi bilendir. 

 

B. 4  

28. Şüphesiz Allah, Peygamberi’ne 
(görmüş olduğu) rüyayı hak ile 
tamamlayarak (gösterdi. O rüya 
şöyleydi:) Allah dilerse siz, emniyet 
içinde, başlarınızı tıraş ettirerek ya 
(da) saçlarınızı kısa kestirerek, hiç 
korkmadan mutlaka Mescid-i Ha-
ram’a gireceksiniz. Ancak O, sizin 
bilmediğinizi bildi ve ondan önce, 
yakında size başka bir zafer mu-
kadder kıldı.1 

 

29. Dinin (her dalına) tam olarak 
galip kılmak üzere, Peygamberi’ni 
hidayet ve hak dini ile gönderen, 
ancak O’dur. Allah, şahit olarak 
yeterlidir.2 

 

                                                           
1 Bu ayette Hayber’in fethinden bahsedilmiştir. 
2 Mekke’nin fethinden önce indirilmiş olan bu ayette, İslâm dininin tüm dinlere üstün geleceği 
belirtilmiştir. Önceden verilmiş bu haber çok yücedir. 
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30. Muhammed, Allah’ın peygam-
beridir. Onunla birlikte olanlar, 
kâfirlere karşı çok sert, kendi arala-
rında (ise) merhametlidirler. Sen 
onları rükû ederlerken ve secde 
ederlerken göreceksin. Onlar (dai-
ma) Allah’ın lütfunu ve hoşnutlu-
ğunu ararlar. Onların alâmetleri, 
yüzlerindeki secde izidir. Onların 
bu durumu Tevrat'ta (anlatılmıştır.) 
İncil’de (de) durumları, filiz veren, 
sonra (da) onu güçlü kılan bir ekin 
gibi (beyan edilmiştir.) Ardından o 
daha (da) sağlamlaşır (ve) böylece 
kökü üzerinde dimdik durur. Çiftçi-
lerin (de) hoşuna gitmeye başlar. 
Bunun sonucu kâfirler onları görüp 
öfkelenirler. Allah, inanıp (imanla-
rına göre yerli yerinde) iyi amelde 
bulunanlara, mağfiret ve büyük 
mükâfat vermeyi vaat etmiştir. 
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Sûre: 49 

HUCURÂT SÛRESİ 
(Hicretten sonra indirilmiştir.) 

Cüz: 26 

Bu sûre Mekke’nin fethinden sonra Medine’de nazil olmuştur. Besmele 
ile birlikte on dokuz ayettir. 

Geçen sûrede Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) celâlinin ve cemalinin, yani yü-
celik ve güzelliğinin değişik mertebeleri anlatıldıktan sonra, bu sûrede ashabı-ı 
kiramın (r.a.) sorumlulukları beyan edilmiştir. Kendilerine yüce Resûl’ün 
(s.a.v.) gözlerinin içine bakmanın veya kendisi ile çok yüksek sesle konuşmanın 
yakışmayacağı söylenmiştir. Hz. Resûlüllah’ı (s.a.v.) uzaktan seslenerek çağı-
ranlara ve onu evinden çıkma eziyetine sokanlara karşı, Yüce Allah’ın (c.c.) 
kızgınlığı dile getirilmiştir. 

Onuncu ayette, gelecekte kurulacak Müslüman yönetimlerin kendi ara-
larında bir anlaşmazlık vuku bulduğu takdirde, bunun ortadan kaldırılmasının 
yolu açıklanmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken, Müslüman yönetimlerin 
birbirleriyle savaşmalarının söz konusu olamayacağıdır. Aslında burada çok 
yüce bir yasa ileri sürülmüştür. Bu yalnız Müslümanlar için değil, Müslüman 
olmayanlar için de çok faydalıdır ve bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda, 
onun ortadan kaldırılması ile ilgilidir. Bu konudaki temel talimatlar şöyledir:  

i) Eğer iki Müslüman yönetim birbirleriyle savaşacak olurlarsa, diğer 
Müslüman yönetimler onların savaşmalarına mani olmalıdırlar. Eğer ta-
raflardan biri nasihate kulak vermezse, o zaman askeri güç yoluyla barı-
şa mecbur kılınmalıdır. Bu bütün Müslüman yönetimlere farzdır.  
ii) Eğer onlar savaşmaktan vazgeçerlerse, bu durumda onlar arasında 
barış tesis edilmeye çalışılmalıdır.  
iii) Barış sağlamaya çalıştığınızda tamamen insafla davranın ve her iki 
tarafa eşit muamelede bulunun. Yüce Allah (c.c.) insafla davrananları 
sever ve O her kimi severse, onun başarısızlığa uğramasına da izin ver-
mez. İşte son netice de budur. 

Burada tekrar edilmesi gereken, muhatap tutulanın şüphesiz Müslüman-
lar olduğudur. Ancak onlara tavsiye edilen bu yol tüm insanlar tarafından uygu-
lanmaya değerdir. 

Daha sonra, bazı milletlerin kendi ırklarının tüm diğer ırklardan üstün 
olduğunu savunmalarının, değişik kavimler arasındaki anlaşmazlıkların ve sa-
vaşların sebebi olduğu beyan edilmiştir. Bir kavim diğer bir kavim ile alay etti-
ğinde, kendisinin diğerinden daha yüce ve daha üstün bir ırk olduğu düşüncesi 
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ile böyle davranır. Bunun akabinde de, anlaşmazlıklara sebep olan değişik top-
lumsal kötülüklerden bahsedilmiştir. 

Daha sonra Yüce Allah’ın (c.c.) bütün ulusları neden değişik renklere 
ve ırklara ayırdığı açıklanmıştır. Bunun, onların birbirlerine üstünlük taslamaları 
için değil, aksine birbirlerini daha iyi tanımaları için yapıldığı bildirilmiştir. 
Örneğin; bir kimse Amerikalı ya da Alman’dır dendiğinde,  bu onların ait ol-
dukları neslin diğerlerinden üstün olmasından değil, aksine tanınabilmeleri için-
dir. 
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Hucurât Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Ey inananlar! Allah ve Peygam-
beri’nin huzurunda haddi aşarak 
(konuşmayın.) Allah’ın takvasını 
benimseyin. Şüphesiz Allah, en iyi 
işiten ve bilendir. 

 

3. Ey inananlar! Sesinizi Peygam-
ber’in sesinden daha (fazla) yük-
seltmeyin. Birbirinizle yüksek sesle 
(konuştuğunuz) gibi, onunla (da) 
yüksek sesle konuşmayın. Yoksa 
siz farkına varmadan, amelleriniz 
zayi olur. 

 

4. Allah’ın Peygamberi’nin yanında 
seslerini alçak tutanlara (gelince,) 
Allah’ın kalplerini takva için dene-
dikleri (de,) işte onlardır. Onlara, 
mağfiret ve büyük bir mükâfat 
(mukadderdir.) 

 

5. Şüphesiz odaların arkasından 
seni çağıranların çoğu akılsız kim-
selerdir. 

 

6. Onlar, senin dışarı çıkıp yanları-
na (gelmeni) bekleselerdi, kendileri 
için daha iyi olurdu. Allah, çok 
bağışlayan ve çok rahmet edendir.  
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7. Ey inananlar! Eğer fâsık biri size 
(önemli bir) haber getirirse, (onu 
iyice) araştırın. Sonra bilmeden bir 
kavime saldırıp, ardından yaptığını-
za pişman olmayasınız. 

 

8. Bilin ki, Allah’ın Peygamberi (şu 
an) aranızdadır. Eğer o, sözlerinizin 
çoğunu kabul ederek size uyarsa, 
mutlaka sıkıntıya düşersiniz. Ancak 
Allah, imanı sizler için sevimli kıldı 
ve kalplerinizde ona güzellik verdi. 
Kâfirlik ile itaat dışına çıkmayı ve 
isyan etmeyi (de) size pek tiksindi-
rici olarak gösterdi. (Bu hükümlere 
uyanlar ise,) işte doğru yol üzerinde 
olanlar (da,) ancak bunlardır. 

 

9. Bu, Allah tarafından (büyük bir) 
lütuf ve nimet olarak (böyledir.) 
Allah, daimi bilgi ve hikmet sahibi-
dir.  

10. Eğer inananlardan iki topluluk 
(birbirleriyle) savaşa girerlerse, 
onları barıştırın. Ancak onlardan 
biri diğeri aleyhinde aşırılık ederse, 
(hep beraber) aşırılık edenle Al-
lah’ın emrine dönünceye kadar 
savaşın. Böylece (Allah’ın emrine) 
dönerse, (dövüşen her iki grup) 
arasında barış sağlayın ve adaletli 
davranın. Şüphesiz Allah, adalet 
edenleri sever. 
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11. Şüphesiz müminler, sadece 
(birbirlerinin) kardeşleridir. Öyley-
se (kavga eden) kardeşlerinizin 
arasında barışı sağlayın ve merha-
met edilesiniz diye Allah’ın takva-
sını benimseyin.  

B. 2  

12. Ey inananlar! (Aranızdan) bir 
kavim (başka) bir kavim ile alay 
etmesin. Belki onlar (alay edenler-
den) daha hayırlıdırlar. (Bir kavi-
min) kadınları (da başka bir kavi-
min) kadınları ile (alay etmesinler.) 
Belki onlar (da) diğerlerinden daha 
hayırlıdırlar. Kendi adamlarınıza 
kötülük isnat etmeyin ve (birbirini-
ze de) kötü adlar takmayın. İman-
dan sonra itaat dışına çıkmak, (in-
sanı) çok kötü bir lakaba (müstahak 
kılar.) Kim tevbe etmezse, zalim 
olanlar (da,) işte onlardır. 

 

13. Ey inananlar! Zanların çoğun-
dan kaçının. Şüphesiz bazı zanlar 
günahtır. (Kimsenin kusurunu) 
aramayın. Bazılarınız bazılarını 
çekiştirmesin. Aranızdan bir kimse, 
ölü kardeşinin etini yemekten hoş-
lanır mı? Neticede bundan çok tik-
sinirsiniz. Allah’ın takvasını be-
nimseyin. Şüphesiz Allah, tevbeleri 
çok kabul eden ve çok rahmet 
edendir. 
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14. Ey insanlar! Şüphesiz Biz sizi, 
erkek ve kadından yarattık. Birbiri-
nizi tanımanız için sizi kavimler ve 
kabilelere ayırdık. Şüphesiz Allah 
Katında aranızdan en saygın olan, 
en çok takvayı benimsemiş olanı-
nızdır. Allah, mutlaka sonsuz bilgi 
sahibidir, (her şeyden) haberdardır. 

 

15. (Taşrada yaşayan) bedeviler, 
“İnandık!” derler. De ki: “Siz (he-
nüz) inanmadınız. Lakin biz Müs-
lüman olduk deyiniz. Henüz iman 
kalplerinize girmemiştir.” Allah’a 
ve Peygamberi’ne (içtenlikle) itaat 
ederseniz, O yaptıklarınızın hiçbiri-
sini eksiltmeyecektir. Şüphesiz 
Allah, çok bağışlayan ve çok rah-
met edendir.1 

 

16. Allah’a ve Peygamberi’ne ina-
nıp, sonra (da) şüpheye düşmeyen-
ler ve mal ile canlarıyla Allah yo-
lunda cihat edenler ancak (gerçek) 
müminlerdir. Doğru olanlar (da,) 
işte bunlardır. 

 

17. De ki: “Siz dininizi Allah’a mı 
öğretiyorsunuz? Oysa Allah gök-
lerde olanı (da,) yerde olanı (da) bi-
lir. Allah, (bundan başka da) her 
şeyi bilir.” 

 

                                                         
1 Bu ayet-i kerimede “İman ve İslâm”ın, her ikisini birbirinden ayıran tanımları beyan edil-
miştir. Gerçekten kalpten iman etmeyenlere bile, kendilerini “Müslüman” olarak adlandırma 
hakkı verilmiştir. Onlardan bazıları, kalplerinde iman yokken ölecekler. Bazılarına ise Yüce 
Allah (c.c.) ölmeden önce gerçek imanı nasip edecek. Bu şekilde onlar da gerçek anlamda 
Müslüman olacaklar. 
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18. Onlar, Müslüman olduk (diye-
rek, bunu) başına kakıyorlar. De ki: 
“Müslüman olmanızı başıma kak-
mayın. Aslında iman (yoluna) ilet-
tiği için, Allah size ihsan etmiştir. 
Eğer siz doğruysanız, (bunu kabul 
edin.)” 

 

19. Şüphesiz Allah, göklerin (de,) 
yerin (de) gaybını bilir. Allah, tüm 
yaptıklarınızı çok iyi görendir. 
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Sûre: 50 

KÂF SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 26  

Bu sûre Mekke döneminin ilk devrinde nazil olmuştur. Besmele ile bir-
likte kırk altı ayettir. 

Bu sûre “Kâf” mukataât harfiyle başlamıştır. Derin bilgi sahibi olan 
ulemalara göre, bu harf “Kadir” kelimesine işaret etmektedir. Bundan sonra ise, 
Yüce Allah’ın (c.c.) kudretini inkâr edenlerin bir sözü zikredilmiştir. Onlar, biz 
öldükten sonra toprak olunca, Kıyamet günü Allah bizleri tekrar kaldıracak 
kudreti nerede ve nasıl bulacak derler. Onların bu durumu mantıktan uzaktır. 
Yüce Allah (c.c.), buna karşılık şöyle cevap vermektedir: Biz, yerin onlardan 
neyi eksiltmeye devam ettiğini iyi biliriz. Yine de Bizim, onların savrulmuş 
zerrelerini tekrar bir araya toplamaya gücümüz yeter. Onların dikkatleri, gökyü-
zünün genişliklerine döndürülmüştür. Kendilerine şöyle denmiştir: Bu kadar 
geniş bir kâinatta tek bir eksiklik gösterin bakalım! Öyleyse onun Yaratıcısı’nın 
kudretini nasıl inkâr edebilirsiniz? 

Bundan sonra ise, Biz onların kalplerinde bulunan vesveselerden bütü-
nüyle haberdarız, çünkü Biz kendilerine şah damarlarından daha da yakınız 
denmiştir. 

Akabinde, önceden verilmiş olan bir haber yer almaktadır. Sizler mutla-
ka kaldırılacaksınız. Kaldıracak olanlar ile birlikte, kendilerini götüren birisi ve 
bir de şahit bulunacaktır. 

Cehennem’den bahsedilirken de şöyle buyrulmuştur: Dinsizler gruplar 
halinde Cehennem’in odunu, yani yakacağı olacaklar. Yine de Cehennem’in 
karnı doymayacak. Yüce Allah (c.c.) bir misal olarak Cehennem’e, karnın doy-
madı mı, diye sorduğunda, o da hâl lisanı ile hala başka bedbahtlar var mı; öy-
leyse karnımda daha yer var diyecektir. 

Buna karşılık Cennet ise, Cennetlikler’e yaklaştırılacaktır. Bu konu ile 
ilgili olarak yer alan “ ” kelimelerinin bir meali, yukarıdaki sözün akıl-
dan uzak olmamasıdır. Bu arada Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) şöyle nasihatte bulu-
nulmuştur: Habibim, onların alayları ve yermeleri karşısında sabırlı davran. 
Kur’an-ı Kerim’de önceden ileri sürülmüş olan haberler kesinlikle gerçekleşe-
cektir. Onun için, kim Benim uyarılarımdan korkarsa, Kur’an-ı Kerim vasıtasıy-
la kendisine nasihat etmeye devam et. 

Bundan, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) seçerek, yalnızca Yüce Allah’ın (c.c.) 
uyarılarından korkanlara nasihat etmesi gerektiği murat değildir. O, zaten bütün 
insanlara nasihat etmekteydi. Aslında murat olan, bu uyarılardan korkarak, na-
sihatlerden istifade edecek olanlardır.  
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Kâf Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Kadir olan1 Allah, (bu sûreyi 
indirmiştir. Biz,) yüce Kur’an (adı-
na yemin ederiz.2)  

3. Fakat bunlar, aralarından birinin 
kendilerine uyarıcı olarak gelmesi-
ne şaşıyorlar. Kâfirler derler ki: 
“Bu (çok) tuhaf bir şeydir!”  

4. “Ölüp, toprak olduktan sonra 
(tekrar mı diriltileceğiz?) Bu dönüş 
(akıldan) çok uzaktır.”  

 

5. Biz, yeryüzünün onlardan ne 
eksilttiğini (iyi) biliriz. Katımızda 
(her şeyi) muhafaza eden bir Kitap 
vardır.  

6. Aslında onlar kendilerine hak ge-
lince, (onu) yalanladılar. Onlar, 
karmakarışık bir durum içindedir-
ler.   

7. Onlar, üzerlerindeki gökyüzüne 
hiç bakmazlar mı? Biz onu nasıl 
yarattık ve (nasıl) süsledik? Onda 
hiçbir gedik yoktur.  

8. Yeryüzünü (ise) yaydık. İçine 
(de) sağlam dağlar yerleştirdik ve 
orada her çeşit güzel çiftler yetiştir-
dik.  

                                                           
1 “Kâf,” “Kadir” kelimesinin kısaltmasıdır. Ayrıca bkz. dipnot 2:2. 
2 Yani Biz bu Kur’an-ı Kerim’i, bu sûrenin doğruluğunu ispat etmek üzere şahit olarak gösteririz. 
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9. (Bize) eğilen her kul için basiret 
ve nasihat olarak (böyle davrandık.)  

10-11. Gökten (de) bereketli su 
indirdik. Sonra onunla bahçeler, 
biçilecek ekinin tanelerini ve sal-
kımları katmerli olan uzun boylu 
hurma ağaçlarını bitirdik. 

 

12. (Bunların hepsini,) kullara rızık 
(olarak yarattık.) Biz bu (su) ile ölü 
bir memleketi diriltiriz. (Öldükten 
sonra tekrar) çıkmak (da,) işte böy-
le (olacak.)  

13-15. Onlardan önce Nuh’un kav-
mi, (maden) kuyularına sahip olan-
lar, Semûd, Âd, Firavun, Lût’un 
kardeşleri, (koyu) ormanlarda yaşa-
yanlar1 ve Tübba kavmi (de pey-
gamberlerini) yalanladılar. Onların 
hepsi peygamberleri yalanladılar. 
Sonunda (azapla ilgili) uyarımız 
gerçekleşti. 

 

16. Biz ilk yaratıştan yorulduk mu? 
(Hayır!) Aslında onlar, yeni yaratış 
hakkında şüphe içindeler. 

 

B. 2  

17. Şüphesiz Biz insanı yarattık. 
Onun nefsinin, kendisini ne gibi 
kuruntulara sevk ettiğini (de) bili-
riz. Biz ona şah damarından daha 
yakınız. 

 

                                                           
1 Yemen’den Filistin’e giderken Medyen civarında bulunan ormanlılar demektir. 
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18. (İnsanın) sağ ve sol tarafında 
oturmakta olan iki şahit, (onun 
bütün yaptıklarını toplayıp) kayde-
derler.  

19. (İnsan) bir söz söylediğinde, 
yanında bir gözetici (ya da) koru-
yucu mutlaka bulunur. 

 

20-21. Ölüm baygınlığı elbette 
gelecek. (O zaman Biz,) “İşte kaç-
mak istediğin budur!” (diyeceğiz.) 
Borazan üflenecek ve “Azap uyarı-
sının günü budur işte,” (denilecek.) 

 

22. Her can, yanında bir sevk eden 
ve bir şahit (olduğu halde) gelecek.  

23. (Biz kendisine,) “Sen bundan 
gaflet içindeydin. Sonra Biz, sen-
den perdeni kaldırdık. Bugün artık 
gözün pek keskindir,” (diyeceğiz.) 

 

24. Beraberindeki (ona,) “Yanımda 
hazır bulunan (amel defteri) budur,” 
diyecek. 

 

25-26. (Biz, sevk eden ve şahit, her 
ikisine de diyeceğiz ki:) “Pek nan-
kör ve hakka çok düşman olan, 
iyilikten (insanları) alıkoyan, haddi 
aşan (ve insanları) şüpheye düşüren 
her kimseyi Cehennem’e atın!”  

 

27. “Allah’ın yanında başkasını 
(da) tanrı edineni şiddetli azabın 
içine atın!” 
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28. Beraberindeki, “Ey Rabbimiz! 
Ben onu azdırmadım, ancak kendisi 
aşırı bir sapıklık içindeydi,” diye-
cek. 

 

29. (Allah) diyecek ki: “Huzurumda 
kavga etmeyin. Ben zaten size daha 
önceden azap haberini yolladım.” 

 

30. “Benim Katımda buyruğum 
(asla) değiştirilmez. Çaresiz kulla-
rıma (da asla) zulmeden değilim.” 

 
B. 3  

31. O gün Biz Cehennem’e, “Dol-
dun mu?” diyeceğiz. O (da,) “Daha 
var mı?” diyecek. 

 

32. O gün Cennet takvayı benimse-
yenler için yaklaştırılacak (ve ken-
dilerinden hiç) uzak olmayacak. 

 

33-34. (Onlara denilecek ki:) “Size 
vadedilen (işte budur. Bu, Allah’a) 
eğilen ve (amellerini) gözeten, giz-
liyken (bile) Rahman’dan korkan 
ve (O’na tam olarak) eğilen bir kalp 
ile (Kendisine) gelen her kimseye 
(bahşedilecek.)”  

35. “Selâmetle oraya girin. Ebedi 
olan gün, işte budur.”  

36. (Onlar için) orada diledikleri 
her şey bulunacak. Katımızda daha 
fazlası (da) vardır. 
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37. Biz, bunlardan önce nice ka-
vimleri helâk ettik. Onlar, yakala-
yıp, (ceza vermekte) bunlardan 
daha serttiler. Onlar, yeryüzünde 
mağaralar (da) yaptılar. (Ancak 
Allah’ın azabından) hiç kurtuluş 
olur mu?  

38. Şüphesiz bunda, kalbi olan ya-
hut kulak veren ve (de) gören için 
(büyük bir) nasihat vardır. 

 

39. Şüphesiz Biz, göklerle yeri ve 
her ikisi arasındakileri altı dönemde 
yarattık ve yorgunluk Bize (hiç) 
dokunmadı. 

 

40. Böylece onların söylediklerinin 
karşısında sabret. Güneş doğmadan 
önce ve batmadan önce, Rabbinin 
hamdı ile (O’nu) tespih et.  

41. Geceleyin (de,) secdelerin ar-
dından (da) O’nu tespih et.  

42. Bir çağırıcının, yakın bir yerden 
sesleneceği gün, (onun sesini dik-
katle) dinle. 

 

43. O gün mutlaka gerçekleşecek 
olan (azap) sesini duyduklarında, 
işte o (diriliş ve) çıkış günü (ola-
caktır.)  

44. Şüphesiz, ancak Biz diriltiriz ve 
(ancak) Biz öldürürüz. Dönüş (ise,) 
yalnız Bize (olacaktır.) 
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45. O gün yer, (bunların kötülükleri 
yüzünden) yarılacak. (Oradan) pek 
çabuk (çıkacaklar.) Bizim için ko-
lay olan (ölülerin tekrar) diriltilmesi 
(ise,) işte budur. 

 

46. Biz onların söylediklerini en iyi 
bileniz. Sen onlar üzerinde zor kul-
lanarak (ıslah eden) bir gözetici 
değilsin. Öyleyse sen, ancak Benim 
uyarmamdan korkana Kur’an ile 
nasihat et.  
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Sûre: 51 

ZARİYÂT SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 26  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuş ilk sûrelerdendir. Besmele ile birlik-
te altmış bir ayettir. 

Bu sûrenin başında, Cennet ile Cehennem gibi hususlar ile ilgili önceden 
verilen haberlerin mutlaka gerçekleşeceği beyan edilmiştir. Bu durum Kur’an’ı 
Kerim’in muhataplarının birbirleriyle konuşmaları kadar kesindir. 

Ayrıca bu sûrede, gelecekte vuku bulacak savaşlar da şahit olarak göste-
rilmişlerdir. Bu, Hz. Resûlüllah (s.a.v.) tarafından bu dünya ile ilgili önceden 
bildirilen haberlerin gerçekleşmesi gibi, ölümden sonrası ile ilgili önceden bil-
dirdiği haberlerin de mutlaka gerçekleşeceğine, insanoğlu inansın diyedir. Diğer 
bir ifadeyle, Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) bildirilen bu gizli bilgiler doğru çıktığına 
göre, ona sonraki hayat hakkında da Yüce Allah (c.c.) tarafından mutlaka kesin 
bilgiler verilmiştir. 

Yüce Allah’ın (c.c.) tohumların savrulması ile ilgili haberi aynen gerçek-
leşmiştir. Son zamanlarda bazı tohumlamalar hava vasıtaları ile yapılmaktadır. 
Diğer taraftan bahsi geçen bu uçaklar çok büyük yükleri taşıyarak uçabilmekte-
dirler. Bununla birlikte onlar son derece hızlıdırlar. Önemli haberler de onlar ile 
kuvvetli ve zayıf değişik ülkelere ulaştırılmaktadır. Tüm bunlar burada şahit 
gösterilmişler ve size vadedilen mutlaka gerçekleşecektir denmiştir. Benzer bir 
şekilde ceza ve mükâfatın, yani son kararın verileceği gün, mutlaka gerçekleşe-
cektir denmiştir. Böylesine bir gün, hem dünya ulusları, hem de ahiretteki tüm 
insanlar için kesinlikle yerine gelecektir. 

Daha sonra ise tohum saçanlar ile yük taşıyanların yeryüzünde bulunan 
değil, gökyüzünde bulunanlar olacağı açıklanmıştır. Onun için değişik yollara 
sahip olan gök şahit gösterilmiştir. Zamanımızda dikkat ile inceleyecek olursak, 
gökyüzünün her tarafında uçak izlerini görebiliriz. Kısacası tüm bu gerçekler-
den elde edilen netice şöyledir. Sizler ahiret hayatını inkâr etmekle büyük bir 
sapıklığa kapılmışsınız. Eğer Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) beyan ettiği bu sözler bir 
yalancının sözleri olsaydı, bütün yalancıların helâk oldukları durumda, bu Yüce 
Resûl (s.a.v.) neden ebediyen yaşamaktadır? 

Kur’an-ı Kerim’in kelimeleri, en güzel sözlerin en mükemmel örneğidir. 
Gökyüzünde tohum savuranların zikrinin ardından, bütün rızıkların gökten indi-
ğine dikkat çekilmiştir. Rızkın bir kısmının sırrını insanoğlu anlayamaz. Melek-
lere de aynı rızıktan verilir. Hz. İbrahim’e (a.s.) gelen misafirlerinin de insan 
şeklinde olan melekler oldukları, burada zikredilmiştir. Hz. İbrahim (a.s.) insan-
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lar için güzel besinlerden oluşan mükemmel yiyecekleri misafirlerinin önüne 
koyunca, onlar bunları yemediler. Bu kendilerine verilen rızkın değişik bir bi-
çimde olması sebebiyleydi. 

Hz. İbrahim’in (a.s.) zikrinden sonra, geçmiş birçok peygamberden bah-
sedilmiştir. Daha sonra ise gökyüzünün sürekli genişlemekte olduğunu açıkla-
yan bir ayet-i kerime yer almıştır. Hz. Resûlüllah (s.a.v.) zamanında hiç kimse 
bunu hayal bile edemezdi. Ancak günümüzün gökbilimcilerinin bildirdiklerine 
göre, gökyüzü gerçekten sürekli genişlemektedir, ancak belli bir müddet sonra 
yine belli bir merkeze geri dönecektir. 

Bu sûrede rızık konusu başka bir şekilde yine dile getirilmiştir. Bütün in-
sanlar ile meleklerin, şu veya bu şekilde mutlaka rızka muhtaç oldukları beyan 
edilmiştir. Bir rızka hiçbir şekilde muhtaç olmayan ise, herkese rızık veren Yü-
ce Allah’tır (c.c.).    
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Zariyât Sûresi 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2-5. (Tohumları) iyice savuranları, 
sonra yük taşıyanları, sonra kolay-
lıkla ilerleyenleri, sonra (da) önemli 
bir konuyu paylaşanları şahit (ola-
rak) gösteriyorum! 

 

6. Şüphesiz size vadolunan mutlaka 
gerçekleşecektir.  

7. Mükâfat ve ceza (günü) mutlaka 
meydana gelecektir.  

8. Biz, (yıldızlara ait) yolların bu-
lunduğu göğü şahit olarak gösteri-
yoruz. 

 

9. Şüphesiz hepiniz ihtilaflı bir söze 
(dalıp) kalmışsınız.  

10. (Ancak haktan) döndürülmesine 
(hüküm verilen,) ondan döndürülür.  

11. Uyduruk sözler söyleyenler 
helâk oldular.  

12. Onlar sapıklığın derinliklerinde 
dolaşmaktadırlar.  

13. “Mükâfat ve ceza günü ne za-
man gerçekleşecek,” diye sorarlar.  

14. Onların (azap) ateşinde kavru-
lacakları gün.  
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15. (Kendilerine,) “Fitnenizin (ce-
zasını) tadın. İşte acele ettiğiniz bu-
dur,” (denilecek). 

 

16. Şüphesiz takvayı benimseyen-
ler, bahçelerde ve pınar (başlarında) 
olacaklar. 

 

17. Rablerinin kendilerine verece-
ğini (daima) alacaklar. Onlar, bun-
dan önce çok iyi (amellerde) bulu-
nanlardı.  

18. Geceleyin pek az uyurlardı. 
 

19. Sabahleyin (de) mağfiret diler-
lerdi.  

20. Onların mallarında, dilenenler 
için (de dilenmeyen ama) muhtaç 
olanlar için (de) bir hak vardı. 

 

21-22. Yeryüzünde ve canlarınızda, 
kesin olarak inananlar için birçok 
alâmet bulunur. Öyleyse görmez 
misiniz? 

 

23. Gökte sizin rızkınız ve size 
vadolunanlar vardır.  

24. Göğün ve yerin Rabbine 
andolsun ki, şüphesiz bu (Kur’an) 
aranızdaki konuşmanız gibi doğru-
dur.  

B. 2  

25. Sana İbrahim’in şerefli misafir-
lerinin haberi geldi mi? 
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26. Hani onlar kendisine geldiğin-
de, “(Sana) selam (olsun,)” dediler. 
O, (da) “Selam” dedi. (Sonra da 
içinden,) “Bunlar yabancıdır” (de-
di.) 

 

27. Sonra o, sessizce ailesine gitti 
ve ardından kızartılmış bir buzağı 
getirdi. 

 

28. Ardından onu önlerine koyarak, 
“Yemez misiniz?” (diye) sordu.  

29. Böylece o, kendilerinden korku 
duydu. Onlar, “Korkma!” dediler. 
Ayrıca kendisine ilim sahibi (ola-
cak) bir oğlu müjdelediler.  

30. Sonunda karısı sesini yükselte-
rek öne çıktı. Sonra elini yüzüne 
çarparak, “Ben kısır, yaşlı bir kadı-
nım,” dedi.  

31. Onlar dediler ki: “Bu aynen 
böyle, Rabbinin dediği (gibi ola-
cak). Şüphesiz O, sonsuz hikmet ve 
bilgi sahibidir.  

Cüz: 27   

32. Bunun üzerine (İbrahim,) “Ey 
elçiler! Hangi önemli işle (görev-
lendirildiniz?)” (diye) sordu. 

 

33-35. Onlar dediler ki: “Şüphesiz 
biz, üzerlerine yaş topraktan yapıl-
mış ve haddi aşanları (cezalandır-
mak) üzere Rabbin tarafından işa-
retlenmiş taşlar yağdırmak için, 
suçlu bir kavime gönderildik. 

 

36. Sonra Biz, orada bulunan mü-
minlerin hepsini çıkardık.  
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37. Neticede orada Bize itaat eden, 
ancak tek bir ev bulduk. 

 

38. Acı azaptan korkanlar için ora-
da (büyük bir ibret) alâmeti bırak-
tık. 

 

39. Musa’nın (hadisesinde de aynı 
şekilde bir ibret alâmeti vardı.) 
Hani Biz kendisini, apaçık bir delil-
le Firavun’a göndermiştik.  

40. (Firavun) sırtını dönüp (sarayın) 
ileri gelenlerine gitti ve dedi ki: “O, 
bir büyücü yahut bir delidir.” 

 

41. Bunun üzerine Biz, onu ve or-
dularını yakaladık. Sonra (da) onla-
rı denize attık. O, (bugüne kadar) 
hep ayıplanmaktadır.  

42. Âd (kavminde de birçok alâmet 
vardı.) Hani onların üzerine yıkıcı 
bir kasırga göndermiştik. 

 

43. O, üzerinden geçtiği her şeyi 
(yerle bir edip,) çürümüş kemikler 
gibi yapardı. 

 

44. Semûd (kavminde de bir ibret 
alâmeti vardı.) Hani kendilerine, 
“Bir müddet (daha dünya malından) 
istifade edin,” denilmişti.  

45. Ancak onlar, Rablerinin emrine 
karşı isyan ettiler. Bunun üzerine 
onları yıldırım yakaladı ve onlar 
(da) bakakaldılar.  
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46. Sonuçta onlar ayağa kalkamadı-
lar ve yardım (da) göremediler. 

 

47. Daha önce Nuh’un kavmi (de 
bir ibret alâmetiydi.) Şüphesiz on-
lar, itaat dışına çıkan bir kavimdi-
ler.  

B. 3  

48. Biz gökleri (özel bir) kudretle 
yarattık. Şüphesiz Biz (ona) geniş-
lik vereniz.1 

 

49. Yeryüzünü (de) biz döşedik. 
Biz ne güzel döşeyeniz.  

50. Nasihat alasınız diye Biz, her 
şeyi çift olarak yarattık. 

 

51. O halde (hepiniz) hızla Allah’a 
koşun. Şüphesiz ben sizin için, 
O’nun Katından apaçık bir uyarıcı-
yım.  

52. Allah ile beraber başka bir tanrı 
edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için, 
O’nun Katından apaçık bir uyarıcı-
yım.  

53. Aynı şekilde, kendilerinden 
öncekilere, “(Bu) sihirbaz ya (da) 
delidir,” demedikleri hiç bir pey-
gamber gelmedi.  

54. Acaba onlar bunu (söylemeyi) 
birbirlerine vasiyet mi ettiler? As-
lında onlar, azgın bir kavimdir. 

 

                                                           
1 Kur’an-ı Kerim’in yüzlerce sene önce açıkladığı bu gerçeği, yani bu kâinatın her an 
genişlemekte olduğu gerçeğini, bilginlerimiz daha yeni keşfetmişlerdir. 
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55. Artık onlardan yüz çevir. Sen 
asla ayıplanacak değilsin.  

56. Nasihat etmeye (de) devam et. 
Şüphesiz nasihat müminlere fayda 
sağlar. 

 

57. Ben cinleri ve insanları, ancak 
Bana ibadet etsinler diye yarattım. 

 

58. Ben kendilerinden bir rızık 
istemem. Onların Bana (yemek) 
yedirmelerini (de) talep etmem. 

 

59. Şüphesiz çok rızık veren, ancak 
kudret (ve) yüce vasıflara sahip 
(olan) Allah’tır. 

 

60. Benzerlerinin, (yaptıkları zu-
lümden nasıl) payları (olduysa,) 
aynı şekilde zulmedenlerin kesin-
likle (zulümden) payları olacaktır. 
Onun için (Benden,) onu istemekte 
acele etmesinler. 

 

61. Kâfirlik edenler için, kendileri-
ne vadedilen günde (büyük bir) 
azap (mukadderdir.) 
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Sûre: 52 

TÛR SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 27 

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuş ilk sûrelerdendir. Besmele ile birlik-
te elli ayettir. 

Bu sûre de gökyüzü ile ilgili şahadetler ile başlamıştır. İlk olarak Tûr, ya-
ni dağ şahit olarak gösterilmiştir. Hz. Musa’ya (a.s.) Tûr dağında kendisinden 
daha yüce bir peygamber olan Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) geleceği bildirilmişti. 
Daha sonra ise deri üzerine apaçık olarak yazılmış bir Kitap adına yemin edil-
miştir. Eski çağlarda bir dönem deri üzerine yazı yazılmaktaydı. Bu sebeple, o 
Kitab’ın deri üzerine yazıldığından bahsedilmiştir. Aynı Kitap’ta, takvayı be-
nimsemiş olanlardan ve maneviyat ile dolu Beytullah’tan önceden haber veril-
miştir. Bir kez daha çatısı yüksek olan gök şahit tutulmuştur. Aynı şekilde deniz 
de şahit olarak gösterilmiştir. Hayatın temel dayanağı olan suyun, bu her ikisi 
arasında insanın hizmeti için görevlendirildiği ileri sürülmüştür. 

Gök ile ilgili bütün bu şahadetler anlatıldıktan sonra Yüce Allah’ın (c.c.) 
bir uyarısı yer almıştır. Gelecekte gökyüzü büyük bir sarsıntıya uğrayacak ve 
dağlar gibi olan dünya güçleri, sökülüp atılacaktır. Böylece onlar dünyada dar-
madağın olacaklar. O gün Yüce Peygamber’i (s.a.v.) yalanlayanlar için büyük 
bir felaket söz konusu olacaktır. 

Daha sonra suçluların Cehennem’e girecekleri bildirilmiştir. Takvayı be-
nimsemiş olanların ise Cennet’e alınacakları açıklanmıştır. Hz. Resûlüllah’ın 
(s.a.v.) insanlara durmadan nasihat etmesi de kendisine tavsiye edilmiştir. Yüce 
Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: Habibim, senin sözlerin kâhinlerinkine benzer 
uyduruk sözler değildir. Sen mecnun da değilsin. Senin kelâmın da sana inen 
kelâm da, kâhin ya da mecnun olduğunu yalanlamaktadır. Bu yüzden Rabbinin 
(c.c.) mesajını insanlara ulaştırmak için sabır göster. Sen Bizim gözümüzün 
önündesin, yani Biz seni daima korumaktayız. Onun için ister gündüz ister gece 
ibadete durduğunda, Yüce Allah’ın (c.c.) tespihi ve hamdı ile meşgul ol. (Yüce 
Allah’ın (c.c.) pak oluşunu ve her çeşit övgüye layık olduğunu beyan et.) Aynı 
şekilde yıldızlar kaybolduğunda da Yüce Rabbinin (c.c.) ibadetini yap. 
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Tûr Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2-7. Tûr’u, açık sayfalar üzerine 
yazılı Kitab’ı1, (daima insanların) 
uğrayacağı Ev’i2, (ebediyen) yük-
sek kalacak olan çatıyı3 ve kabaran 
denizi4 şahit olarak gösteriyorum.  

 

 

8. Rabbinin azabı mutlaka inecek-
tir.  

9. Onu hiç kimse uzaklaştıramaz. 
 

10-12. Gökyüzünün şiddetle dalga-
lanıp ve dağların (da) hızla yürüye-
ceği gün, yalanlayanlara azap (ine-
cektir.5) 

 

13. Onlar, anlamsız sözlere dalıp 
eğlenirler.  

                                                         
1 Okunmak üzere daima açık tutulan Kur’an-ı Kerim kastedilmiştir. 
2 Kâbe demektir. 
3 Kâbe’nin çatısı demek olup, oranın daima hürmetli kalacağı bildirilmiştir. 
4 Daima ortaya çıkmaya devam edecek Kur’an bilgileri kastedilmiştir. 
5 Dağlar gibi büyük, güçlü devletler kastedilmiş olup, onların yok olacakları bildirilmiştir 
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14-17. Cehennem ateşinin içine 
itilecekleri gün, (kendilerine deni-
lecek ki:) “İşte (hep) inkâr ettiğiniz 
ateş budur! Bu sihir mi, yoksa siz 
görmüyor musunuz? Oraya girin! 
Sabredin yahut sabretmeyin, sizin 
için birdir. Size, ancak yaptıklarını-
zın karşılığı verilecek.” 

 

18. Şüphesiz takvayı benimseyen-
ler, Cennetler ve nimetler içinde 
olacaklar. 

 

19. Rablerinin kendilerine verdikle-
riyle mutlu olacaklar. Rableri, onla-
rı Cehennem azabından (da) koru-
yacak.  

20. (Onlara,) “Yaptıklarınızdan 
dolayı mutlulukla yiyin ve için,” 
(denilecek.) 

 

21. Onlar, sıra sıra dizilmiş kanepe-
lerde yaslanarak oturmuş olacaklar. 
Biz, onları iri kara gözlü hanımlara 
eşler kılacağız.  

22. İman eden ve evlatları (da) ken-
dilerini imanda takip edenlerin 
nesillerini, kendileriyle birleştirece-
ğiz ve onların amellerinden (de) bir 
şey eksiltmeyeceğiz. Herkes, yap-
tıklarının (karşılığında) bir rehin-
dir.1 

 
                                                         
1 Yani, herkes yaptıklarının karşılığını, mükâfat yahut ceza olarak mutlaka bulacaktır. 
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23. Biz onlara, istedikleri gibi bir 
çeşit meyve ve bir çeşit et ile yar-
dımda bulunacağız. 

 

24. Orada onlar, birbirlerinden ka-
dehler almak üzere (naz ile) çekişe-
cekler. Orada ne boş, ne (de) gü-
naha (dayalı bir hareket) bulunma-
yacak. 

 

25. Onların genç delikanlıları, saklı 
tutulan inciler gibi etraflarında do-
laşacaklar.1 

 

26. Onlar, sorular sorarak birbirle-
rine yönelecekler.  

27. Onlar diyecekler ki: “Biz daha 
önce akrabalarımız arasındayken 
(hep) korku duyardık.” 

 

28. “Sonunda Allah bize ihsan etti 
ve bizi kavurucu rüzgârların aza-
bından korudu.” 

 

29. “Şüphesiz biz, önceden (de) 
O’nu çağırırdık. O, mutlaka çok iyi 
davranan ve sonsuz kerem eden-
dir.”  

B. 2  

30. O halde sen (insanlara) öğüt 
ver. Çünkü Rabbinin nimeti saye-
sinde sen, ne bir kâhinsin, ne (de) 
bir delisin. 

 

31. Yoksa onlar, “(Bu bir) şairdir. 
Biz zamanın felaketinin ona (gel-
mesini) bekliyoruz” mu diyorlar? 

 
                                                         
1 Bu ayet-i kerimeden de anlaşıldığı gibi, Kur’an-ı Kerim’de Cennet’in nimetleri ancak birer 
misal olarak beyan edilmiştir. Ayrıca bkz. dipnotlar 47:16 ve 37:49-50. 



Cüz: 27 
 

TÛR SÛRESİ Sûre: 52      

986 
 

32. De ki: “Beklemeye (devam 
edin.) Şüphesiz ben (de) sizinle 
birlikte bekleyenlerdenim.” 

 

33. Akılları, kendilerine bunu mu 
öğretiyor? Yoksa onlar, azgın bir 
kavim mi? 

 

34. Yahut (da) onlar, “Bunu kendisi 
uydurdu” mu diyorlar? Aslında 
onlar (asla) inanmayacaklar. 

 

35. Eğer doğruysalar, buna benzer 
bir kelâm getirsinler. 

 

36. Acaba onlar, hiç amaçsız mı 
yaratıldılar? Yoksa yaratan kendile-
ri mi?  

  

37. Gökler ile yeri onlar mı yarattı-
lar? Aksine, onların (hiçbir şekilde) 
kesin inançları bulunmamaktadır. 

 
38. Yoksa Rabbinin hazineleri onla-
rın yanında mı veya onlar (o hazi-
nelere) bekçi midirler? 

 

39. Yahut yanlarında, üzerinde 
(durup Allah’ı) dinleyecekleri bir 
merdivenleri mi var? Öyleyse onla-
rın dinleyeni, üstün (ve) apaçık (bir 
delil) getirsin.  

40. Yoksa (Allah) için kızlar ve 
sizler için oğullar mı var?  

41. Sen onlardan (bir) karşılık mı 
istiyorsun ki, onlar ağır bir para 
cezası (altında) ezildiler? 
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42. Yoksa yanlarında gaybın (bilgi-
si) var (da, onu) mu yazıyorlar?  
43. Onlar (sana karşı) bir plan mı 
(kurmak) istiyorlar? Öyleyse bu 
planlar, (ancak) kâfirlik edenlere 
(karşı) kullanılacaktır.  
44. Yoksa onların Allah’tan başka 
tanrıları mı var? Allah onların ortak 
koşmalarından pek yücedir. 

 
45. Eğer gökten bir parçanın düştü-
ğünü görürlerse, “Bu (ancak) üst 
üste (yığılmış) bir buluttur,” derler. 

 
46. Öyleyse üzerlerine yıldırım 
düşürüleceği günü görünceye kadar 
kendilerini terk et. 

 
47. O gün, planları (asla) işlerine 
yaramayacak ve onlara hiç yardım 
(da) edilmeyecek. 

 
48. Şüphesiz zulmedenler için bun-
dan başka bir azap (da) olacak. 
Ancak onların çoğu bilmezler. 

 
49. Sen Rabbinin buyruğu uğruna 
sabret. Çünkü sen, muhakkak Bi-
zim gözümüzün önündesin. (İbade-
te) durduğunda (da) Rabbini hamd 
(ederek, O’nu) tespih et.  

50. Geceleyin (de,) yıldızlar battık-
tan sonra (da,) O’nu tespih et.   
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Sûre: 53 

NECM SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 27  

Bu sûre Habeşistan hicretinden sonra, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) peygam-
berliğinin beşinci senesinde Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlik-
te altmış üç ayettir. 

Bu sûrenin adı “Necm” yani “Yıldız”dır. Müşriklerin taptıkları yıldızın 
düşüşünden bu sûrede bahsedilmiştir. Önceden verilen haberler Hz. Resûlüllah 
(s.a.v.) tarafından uydurulmadığı ve o asla nefsanî heveslerine tabi olarak ko-
nuşmadığı için, bu zikredilmiştir. 

Daha önce Zâriyat sûresinde, Yüce Allah’ın (c.c.) “ ” ve “
” olduğu, yani kudret ile yüce vasıflara sahip ve rızık veren olduğu açık-

lanmıştı. Bu sûrede ise, O’nun “ ” ve “ ” olduğu, yani güçlü va-
sıflara ve kendini sıkça gösteren eşsiz hikmetlere sahip bulunduğu beyan edil-
miştir. 

Sonrasında ise miraç hadisesinden bahsedilmiştir. Buna göre Hz. 
Resûlüllah (s.a.v.) Rabbine (c.c.) yaklaştığında, Yüce Allah’ta (c.c.) ona Kendi 
rahmetiyle eğildi ve onlar iki yay arasındaki çizgi gibi oldular. Bu ayetler deği-
şik şekillerde yorumlanmıştır. Şüphesiz bu hadisede bahsi geçen fiziki bir gök 
olmayıp, aksine bu Hz Muhammed Resûlüllah’ın (s.a.v.) kalbinde cereyan eden 
olağanüstü bir olaydı. Bunun bir benzerini ise başka hiçbir peygamberin haya-
tında görmemiz mümkün değildir. Onun kalbi Yüce Allah’ın (c.c.) sevgisinin 
bir sonucu olarak, O’na doğru yükseldi. Bunun neticesinde de Yüce Allah (c.c.) 
onun kalbine indi. Böylece Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Yüce Allah’ın (c.c.) yay-
ları birleşti ve Hz. Resûlüllah (s.a.v.) bu iki yayın arasındaki ortak çizgi haline 
geldi. Buna göre, Yüce Allah’ın (c.c.) yayından da, Hz. Muhammed 
Resûlüllah’ın (s.a.v.) yayından da birer ok çıkıyordu.  

Yukarıda verilen tefsirde yer alan birleşme, Kur’an’ı Kerim’deki başka 
bir ayeti kerimeye, yani “ ” (8:18) ayetine de tam olarak 
uygundur. Bu sebeple de buna temelsiz ya da uyduruk bir tefsir denmesi söz 
konusu olamaz. 

Bu sûrede Miraç’ın maddi bir hadise olmadığı “ ” 
(53:12) kelimeleri ile beyan edilmiştir. Buna göre maddi gözler Yüce Allah’ı 
(c.c.) görmemiştir. Aslında Hz. Muhammed Resûlüllah’ın (s.a.v.) kalp gözleri 
O’nu görmüştür ve kalbi de asla yalan söylememiştir. 
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Bundan sonra bahsedilen “ ” ise, aslında kulları ile Yaratan arasında 
ayırıcı bir noktayı temsil eden misali bir ağaçtır. Eski Araplar’da olduğu gibi 
günümüzde de iki çiftçinin tarlaları arasında ağaçlardan oluşan duvar benzeri bir 
sınır hazırlanır. Gökte asla bir ağaç bulunmamaktadır. Bu ortaçağ müfessirleri-
nin komik bir tefsiridir. Bununla işaret edilen, sadece Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) 
başka hiçbir insanın erişemediği şekilde Yüce Allah’a (c.c.) en yakın mertebede 
yaklaşmış olduğudur. Bundan sonra ise Yüce Allah’ın (c.c.) “Tenzihi” yani 
insanların benimseyemedikleri sıfatları söz konusu edilmiştir. 

Kâfirlerin tanrılarından bahsederek, onların ellerinde o tanrıların varlıkla-
rına dair hiçbir delilin bulunmadığı ve kendilerinin de onlar ile ilgili uydurma 
sözler söyledikleri, bilgilerinin ise ancak bununla sınırlı bulunduğu, beyan 
edilmiştir. 

Bu sûrede zikredilen “ ” aslında müşriklerin tanrı edindikleri “ ” 
(yıldız) demektir. Bunun ise Yüce Allah’ın (c.c.) yarattıklarından olduğu beyan 
edilmiştir. 

Sonunda da insanların ibret almaları için, geçmiş müşrik kavimlerin Al-
lah’a (c.c.) şirk koşmaları sebebi ile kötü bir sona ulaştıkları özet olarak anlatıl-
mıştır. 
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Necm Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. (Kayıp) düşecek olan yıldıza 
andolsun.  

3. Arkadaşınız ne yolunu şaşırdı, ne 
(de) muradına erememiş (olarak 
kaldı.) 

 

4. O, kendi hevesine (uyarak) söz 
söylemez.  

5. O (kelâm,) indirilmekte olan bir 
vahiyden başkası değildir.  

6. Ona bunu, güçlü vasıflara sahip 
(olan Allah) öğretti.  

7. O, güçleri sıklıkla (kendini göste-
rendir.) Böylece O, (arşta) karar 
kıldı. 

 

8. (Çünkü) O, en yüksek ufuktaydı. 
 

9. Ardından o, O’na yaklaştı. (Bu-
nun) neticesinde (de) O, aşağı indi.  

10. Nihayet o, iki yayın (ortasında-
ki) kiriş gibi oldu. (Hatta bundan 
bile) daha yakın oldu. 

 

11. O, kuluna (önceden karar verdi-
ği) vahyini indirdi.  

12. (Muhammed’in) kalbi yalan 
söylemedi. O, (ancak) gördüklerini 
anlattı. 
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13. Sizler, onunla gördüğü hakkın-
da mı tartışıyorsunuz?  

14. Şüphesiz (Peygamberimiz) bu 
(manzarayı) iki kere gördü.1  

15. (O, bunu) son makamdaki Sidre 
(ağacının) yanında (gördü.2)  

16. Ma’vâ Cenneti3 (de) onun yanı 
başındadır.  

17. İşte o zaman, Sidre (ağacını) 
örten örtmüştü.4  

18. Onun gözü ne şaştı, ne (de o 
haddini) aştı.  

19. Şüphesiz o, Rabbinin mucizele-
rinin en büyüğünü gördü.  

20-21. Sizler Lât’ı, Uzzâ’yı ve 
üçüncüsü (olan) Menât’ı gördünüz 
mü? 

 

22. Erkek (çocuklar) sizin için, kız 
(çocuklar ise) O’nun için mi?  

23. Bu çok eksik bir dağıtımdır! 
 

                                                           
1 Bu sûrenin başından on dördüncü ayete kadar “Miraç”tan bahsedilmiştir. Bu ayet-i kerimeden 
anlaşıldığına göre, Miraç hadisesi iki defa yaşanmıştır. İsrâ sûresinin (Beni İsrâil sûresi) başında 
yer alan, İsrâ hâdisesi ise bundan ayrıdır. Ayrıca bkz. dipnot 17:2. 
2 Genel olarak “Arabistan kirazı” diye bilinen bu ağaç, anti bakteriyel özelliğe sahiptir. Bununla 
Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) Yüce Allah (c.c.) tarafından bahşedilen dinin, insanları her türlü batıl 
düşünceden koruma ve daima diri kalma özelliğine sahip olduğuna işaret edilmiştir. 
3 Yani, oraya girenler artık sığınmış ve korunmuş olurlar. 
4 Bu, İlâhî tecelliye işaret etmektedir. 
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24. Onlar, ancak sizin ve atalarını-
zın taktığı adlardır. Allah, onlar 
lehinde üstün bir delil indirmemiş-
tir. Onlar, ancak bir kuruntunun ve 
nefislerinin heves ettiğinin peşinde 
koşarlar. (Oysa) kendilerine Rableri 
tarafından mutlaka hidayet gelmiş-
tir. 

 

25. Yoksa insan, her dilediğini elde 
eder mi?  

26. Aslında ahiret (de,) başlangıç 
(da, ancak) Allah’ın elindedir.  

B. 2  

27. Göklerde nice melekler vardır 
(ki) onların şefaati, Allah’ın izin 
verip dilediği ve kendisinden razı 
(olduğundan) başkasına hiç fayda 
vermez. 

 

28. Şüphesiz ahirete inanmayanlar, 
meleklere ısrarla kadın isimlerini 
takarlar. 

 

29. Oysa bu hususta (hiç) bilgileri 
yoktur. Onlar, ancak bir zanna 
uyarlar. Şüphesiz zan, hakka karşı 
bir işe yaramaz. 
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30. Öyleyse Bizim zikrimizden yüz 
çeviren ve yalnız dünya hayatından 
başka bir şey istemeyenden, sen 
(de) yüz çevir.  

31. Bu, onların bilgilerinin zirvesi-
dir. Şüphesiz Rabbin, yolundan 
sapanı (da,) doğru yolda olanı (da) 
en iyi bilir. 

 

32. Göklerde ve yerdeki her şey, 
ancak Allah’ındır. Bunun sonucu 
O, kötülük işleyenlere yaptıklarına 
göre karşılık verir. O, en iyi amelde 
bulunanlara (da) en iyi mükâfatı 
verir.  

33. Onlar sathi kusurlar dışında 
büyük günahlar ve apaçık fenalık-
lardan kaçınırlar. Şüphesiz Rabbin, 
mağfireti engin olandır. Sizi toprak-
tan yarattığından beri ve analarını-
zın karnında daha cenin iken (de) 
çok iyi bilirdi. Öyleyse kendinizi 
pak saymayın. Takvayı benimsemiş 
olanları, ancak O en iyi bilir. 

 

B. 3  

34-35. (Bu kelâmdan) yüz çevireni 
ve (Allah yoluna) çok az bir şey 
vererek cimrilik edeni, hiç düşün-
dün mü?  



Cüz: 27 
 

NECM SÛRESİ Sûre: 53      

994 
 

36. Kendisinde gaybın bilgisi var 
(da,) öyle mi gerçeği görmekte?  

37-38. Yoksa Musa’nın ve sözünü 
yerine getiren İbrahim’in sahifele-
rinde bulunanlardan kendisine ha-
ber verilmedi mi?  

39-40. (Yani) yük taşıyan, başkası-
nın yükünü taşıyamaz. İnsan için 
çaba sarf ettiğinden başkası (da) 
yoktur.  

41. Onun çabası (ise,) mutlaka göz 
önünde bulundurulacaktır.  

42. Sonunda kendisine onun karşı-
lığı tastamam olarak verilecektir.  

43. Nihayetinde (de) senin Rabbine 
ulaşılacaktır.  

44. Güldüren ve ağlatan, ancak 
O’dur.  

45. Öldüren (de,) dirilten (de,) an-
cak O’dur.  

46-47. (Ana karnına) döküldüğünde 
azıcık sudan çift (olarak) erkek ve 
dişiyi yaratan (da,) ancak O’dur. 

 

48. Tekrar yaratmak (da,) ancak 
O’na aittir.  

49. Zengin eden ve fakir kılan (da,) 
ancak O’dur.  

50. Şi’râ (yıldızının) sahibi (de,) 
ancak O’dur.  
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51-52. İlk Âd (kavmini,) keza 
Semûd kavmini helâk eden, yalnız 
O’dur. Sonrasında (da onlardan) 
hiçbir şeyi bırakmadı. 

 

53. Daha önce Nuh’un kavmini (de 
helâk eden O’dur). Şüphesiz onlar, 
en zalim ve en azgın (kimselerdi.) 

 

54. Alt üst edilmiş (yerleşimleri 
de,) O yerle bir etti.  

55. Her ne sarıyorsa, onları (da) 
sardı.1  

56. O halde, Rabbinin nimetlerinin 
hangi birinden şüphe ediyorsun?  

57. Bu (Peygamberimiz de,) daha 
önce geçmiş uyarıcılar gibi bir uya-
rıcıdır. 

 

58. Yaklaşan, yaklaştı.2 
 

59. Onu Allah dışında uzaklaştıra-
cak (da) yoktur.  

60. Öyleyse bu sözden dolayı mı 
hayret ediyorsunuz?  

61. Gülüyorsunuz (da) ağlamıyor-
sunuz.  

62. Sizler şaşırıp kalmış gafillersi-
niz.  

63. Onun için Allah’a secde edin ve 
O’na ibadet edin! 

Secde Ayeti 3 

 

 

                                                           
1 Yani, Yüce Allah’ın (c.c.) azabı, o yerleşimleri de sardı. 
2 Yani, Mekke kâfirleri hakkındaki son karar saati, artık yaklaştı. 
3 Bkz.: Dipnot 7:207 
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Sûre: 54 

KAMER SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 27  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte elli altı ayet-
tir. 

Geçen sûrede müşriklerin uydurma tanrısı “Şira”nın yıkılacağından bah-
sedilmiştir. Diğer bir ifade ile şirkin, uydurma tanrısı ile birlikte yok edileceği 
bildirilmiştir. 

Kamer sûresinin en başında ise, o bahsedilen saatin geldiği açıklanmış ve 
ayın da ikiye bölünerek buna tanıklık ettiği ileri sürülmüştür. Araplar’a göre 
kamer ile padişahlık devri kastedilmekteydi. Kamer, yani dolunayın bu tefsiri 
bizzat Hz. Resûlüllah’tan (s.a.v.) rivayet edilmiştir. Kısacası müşriklerin hü-
kümranlıkları artık ebediyen yok olmuştur ve Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) gelişi ile 
hayata geçecek olan inkılâp devrinin saati de böylece gelmiş bulunmaktadır. 

Bundan sonraki bir ayet-i kerimeye göre, o devrin müşrikleri kesinlikle 
ayın ikiye bölündüğünü gördüler. Müfessirler bu ayeti doğru yahut yanlış birçok 
değişik biçimlerde izah etmişlerdir. Ancak yukarıda belirtilen gerçek ise asla 
inkâr edilemez. Çünkü eğer müşrikler ayın ikiye bölündüğünü görmemiş olsa-
lardı, o durumda onlar onun gerçekleştiğini hemen inkâr ederlerdi. Aynı şekilde 
müminler de imanlarından geri dönerlerdi. Onların imanlarının temeli Hz. Mu-
hammed Resûlüllah’ın (s.a.v.) doğruluğu üzerindeydi. Müşrikler “ ” 
diyerek, bu olayın gerçekleştiğine kesin olarak şahadet ettiler. Ancak kendileri-
ne göre bu hadise, Hz. Muhammed’in (s.a.v.), hâşâ daima gösterdiği sihir sonu-
cu gerçekleşmiş olmalıydı. 

Daha sonra yine geçmiş müşrik kavimlerden bahsedilmiş ve her birinin 
kendi zamanının peygamberine mecnun dediği belirtilmiş ve onların her birinin 
bu küfür ve küstahlıkları sonucunda da helâk edildikleri beyan edilmiştir. 

Bu sûrede bir ayet-i kerime sıkça tekrarlanmıştır. Orada Biz, nasihat alan-
lar için Kur’an-ı Kerim’i kolaylaştırdık diye buyrulmuştur. Eğer bir kimse geç-
miş kavimlerin durumları hakkında biraz bile dikkat edecek olursa, dünya da 
Allah’a (c.c.) ortak koşmanın zararlarını kolaylıkla anlayabilir. Ancak nasihati 
kabul eden birisi var mı? Geçmiştekilerin çoğu nasihate kulak vermediler. Son-
rakilerin de çoğu nasihate değer vermezler. 
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Kamer Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. (Arap devletinin) yıkılma saati 
yaklaştı ve ay yarıldı.1  

3. Onlar bir mucize görürlerse, yüz 
çevirirler ve “Bu, (ancak) öteden 
beri süregelen bir aldatmacadır,” 
derler.  

4. Onlar yalanladılar ve arzularının 
peşinden gittiler. Oysa her iş için 
bir zaman tayin edilmiştir. 

 

5-6. Şüphesiz onlara, içinde (güçlü) 
uyarı (ve) etkileyici hikmet bulunan 
bazı haberler geldi. Yine (de) uyarı-
lar bir işe yaramadı. 

 

7. Onun için onlardan yüz çevir. 
(Onlar) bir çağıranın pek hoş olma-
yan bir şeye çağıracağı günü (göre-
cekler.2)  

8. (Rezillikten dolayı) gözleri (yere) 
inmiş olacak. Onlar (her tarafa) 
dağılmış çekirgeler gibi mezarlar-
dan çıkacaklar.  

                                                           
1 Bu ayet-i kerime ile ilgili detaylı bilgi için bu sûrenin başlangıcında yer alan tanıtımına bakınız. 
2 “Hoş olmayan şey”den azap kastedilmiştir. 
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9. Çağırana doğru koşarak giden 
kâfirler, “Bu çetin bir gündür!” 
diyecekler. 

 

10. Onlardan önce Nuh’un kavmi 
(de) yalanlamıştı. Sonunda onlar 
kulumuzu yalancı yerine koydular 
ve “Bu deli ve kovulmuş biridir,” 
dediler. 

 

11. Nihayet o Rabbine seslendi (ve 
dedi ki:) “Ben yenilgiye uğramış 
biriyim. Onun için bana yardım et.” 

 

12. Bunun üzerine Biz göğün kapı-
larını şiddetle (ve) durmadan yağan 
su ile açtık. 

 

13. Biz yerden (de) pınarlar fışkırt-
tık. Böylece (her iki) su, önceden 
kararlaştırılmış bir iş için birikip 
(birleştiler.)  

14. Biz (Nuh’u) tahtalar ve çiviler-
den (yapılmış bir gemiye) bindir-
dik. 

 

15. O, gözümüzün önünde ilerli-
yordu. Bu, inkâr edilen için bir 
karşılıktı. 

 

16. Biz onu (büyük bir) alâmet 
olarak bıraktık. Öyleyse nasihat 
almak isteyen var mı? 

 

17. Neticede Benim azabım ve 
korkutmam ne kadar (çetin) idi?  

18. Şüphesiz Biz, Kur’an’ı nasihat 
(almanız) için kolay kıldık. Öyleyse 
nasihat almak isteyen var mı? 

 



Cüz: 27 
 

KAMER SÛRESİ Sûre: 54      

999 
 

19. Âd kavmi (de peygamberlerini) 
yalanlamıştı. Neticede Benim aza-
bım ve korkutmam ne kadar (çetin) 
idi? 

 

20. Şüphesiz Biz, onların üzerine 
uğursuz ve kalıcı bir günde şiddetle 
esen rüzgârı gönderdik.1 

 

21. O, insanları sökülmüş hurma 
kütükleri gibi koparıp atardı. 

 

22. Neticede Benim azabım ve 
korkutmam ne kadar (çetin) idi?  

23. Şüphesiz Biz, Kur’an’ı nasihat 
(almanız) için kolay kıldık. Öyleyse 
nasihat almak isteyen var mı? 

 
B. 2  

24. Semûd (kavmi de) peygamber-
leri yalanlamıştı.  

25. Sonunda dediler ki: “Aramızdan 
bir insana mı tabi olalım? Şüphesiz 
o zaman biz, kesinlikle büyük bir 
sapıklık ve deliliğe (yakalanmış) 
oluruz.”  

26. “(Allah’ın) vahyi aramızdan 
yalnız ona mı indirildi? Aslında o, 
çok yalancı ve böbürlenen biridir.” 

 

27. Onlar, yarın kesinlikle kimin 
çok yalancı ve böbürlenen olduğu-
nu anlayacaklar. 

 

                                                           
1 Zaman insanlar için kesinlikle uğursuz değildir. Ancak burada, insanların kendi uğursuzlukları 
zamana isnat edilmektedir. 
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28. Şüphesiz kendilerini sınamak 
için Biz, bir dişi deveyi gönderece-
ğiz. (Ey Salih,) onları izle ve sabırlı 
ol!  

29. Onlara suyun aralarında taksim 
edildiğini bildir. Her (hizip ancak 
kendi) su içme sırasına göre gelme-
lidir. 

 

30. Bunun üzerine onlar liderlerini 
çağırdılar. O (da) acele ile (gelip 
dişi devenin ayak) bileklerini kesti. 

 

31. Neticede Benim azabım ve 
korkutmam ne kadar (çetin) idi?  

32. Şüphesiz Biz, onlara yüksek 
sesli tek bir (azap) indirdik. Onlar, 
kesilip çiğnenmiş, (çalıdan) bir çit 
gibi oldular.  

33. Şüphesiz Biz, Kur’an’ı nasihat 
(almanız) için kolay kıldık. Öyleyse 
nasihat almak isteyen var mı? 

 

34. Lût kavmi (de) uyarıcıları ya-
lanlamıştı.  

35. Şüphesiz Biz Lût’un ailesi dı-
şında kendilerine, küçük taşlarla 
dolu, şiddetli bir rüzgâr gönderdik. 
Seher (vaktinde) Biz, (Lût’un aile-
sini) kurtardık.  

36. (Bu,) Katımızdan bir nimetti. 
Biz, şükredene böyle karşılık veri-
riz. 

 

37. Şüphesiz (Lût,) kendilerini ya-
kalayışımızla korkutmuştu. Ancak 
onlar, uyarılar hakkında tartışmaya 
başladılar.  
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38. Şüphesiz onlar, misafirleri ko-
nusunda onu saptırmak istediler. 
Biz (de) gözlerinin üzerine bir per-
de çekip, “Azabımı ve korkutmamı 
tadın,” (dedik.) 

 

39. Şüphesiz kalıcı azap kendilerine 
bir sabah erkenden geldi.  

40. (Onlara,) “Artık azabımı ve 
korkutmamı tadın,” (dedik.)  

41. Şüphesiz Biz, Kur’an’ı nasihat 
(almanız) için kolay kıldık. Öyleyse 
nasihat almak isteyen var mı? 

 

B. 3  

42. Şüphesiz Firavun’un kavmine 
(de) uyarıcılar geldi.  

43. Onlar tüm mucizelerimizi ya-
lanladılar. Bunun üzerine Biz (de) 
onları, tam olarak üstün ve güçlü 
birinin yakalaması gibi yakaladık.   

44. Sizin (çağınızın) kâfirleri, 
(geçmiştekilerden) daha mı iyidir? 
Yoksa (eski) Kitaplar’da (azaptan) 
kurtulacağınız mı (yazılıdır?)  

45. Yoksa “Biz öç alan bir toplulu-
ğuz,” mu diyorlar?  

46. Yakında bu topluluk yenilgiye 
uğratılacak ve onlar (da) arkalarını 
dönüp kaçacaklar.1 

 

                                                           
1 Mekke’de indirilen bu sûrede önceden verilen bu haber, Ahzâb (Hendek) savaşında aynen ger-
çekleşmiştir. Bu da Kur’an-ı Kerim’in Yüce Allah’ın (c.c.) kelâmı olduğunu, İslâm dininin gerçek 
bir din olduğunu ve Hz. Muhammed-i Mustafa’nın (s.a.v.) da doğru bir peygamber olduğunu 
kanıtlayan, çok önemli bir delildir. 
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47. Aslında onlara (inkılâp) saati 
vadedildi. O saat ne çetin ve ne acı 
olacaktır. 

 

48. Şüphesiz suçlular, sapıklık ve 
çılgınlık içinde olacaklar.  

49. Ateşe yüzüstü sürüklenecekleri 
gün (onlara,) “Cehennem (azabının) 
dokunuşunu tadın!” (denilecek.) 

 

50. Şüphesiz Biz, her şeyi (belli bir) 
ölçüye göre yarattık.  

51. Bizim emrimiz, ancak göz açıp 
kapayıncaya kadar (geçen) bir anda 
(gerçekleşir.) 

 

52. Şüphesiz Biz, daha önce (de) 
sizin gibileri yok ettik. Öyleyse 
nasihat almak isteyen var mı? 

 

53. Onların yaptıkları her iş, Kitap-
lar’da (mevcuttur.)  

54. Küçük ve büyük her şey yazılı-
dır.  

55-56. Şüphesiz takvayı benimse-
yenler, Cennetler’de ve bolluk içe-
risinde, doğruluk tahtında (ve) kud-
retli bir Hükümdar’ın huzurunda 
olacaklar. 

 
 



Cüz: 27 
 

RAHMAN SÛRESİ Sûre: 55      

1003 
 

Sûre: 55 

RAHMAN SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 27  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yetmiş do-
kuz ayettir. 

Bu sûrede insanoğlu ve Kur’an-ı Kerim hakkında ayrı ayrı kelimeler kul-
lanılmıştır. Kur’an-ı Kerim hakkında “ ” kelimesi kullanılmayarak, bu kelime 
insanoğlu için kullanılmıştır. Bu sûreye dikkat etmediklerinden dolayı, orta 
çağda yaşayan bazı Müslümanlar Kur’an’ın “ ” yani yaratılmış olduğuna 
bazıları da “ ” yani yaratılmamış olduğuna inanıyorlardı. Bunun netice-
sinde Müslümanlar arasında çok kan akıtılmıştı. 

Bu sûrede “ ”den yani tevazün ya da dengeden bahsedilmiştir. Gök-
lerde de bu dengeyi görmemiz mümkündür. Her yücelik aslında bu dengeye 
muhtaçtır. O bakımdan, eğer Allah’ın (c.c.) mümin kulları daima bu dengeyi 
koruyacak olurlarsa ve eşitliğe aykırı hiçbir söz söylemezlerse yahut hiçbir ha-
reket ve davranışta bulunmazlarsa, Yüce Allah (c.c.) da onlara yücelikler bah-
şedecektir. 

Daha sonra cinlere ve insanlara birlikte hitap edilerek, ikiniz Yüce Al-
lah’ın (c.c.) hangi nimetini inkâr edersiniz, sorusu sıkça tekrarlanmıştır. Bu 
arada cinler ve insanların yaratılışlarının farkı da açıklanmış ve cinlerin ateşin 
alevinden yaratılmış oldukları beyan edilmiştir. Günümüzde cin kelimesi deği-
şik şekillerde izah edilmektedir. Bu kelimeye ait bir açıklama, virüs ve bakteri-
lerin de cin oldukları yönündedir. Bunlar, bu kâinatın başlangıcında gökten 
gelen ateşli ışımanın etkisiyle vücut buldular. Günümüz bilim adamları bakteri 
ve virüslerin direk olarak ateş yahut ısı ile vücuda geldikleri hususunda hem 
fikirdirler. 

Bu sûrede insanoğlu hakkında önceden bir haber verilmiştir. Bu yüce bir 
hikmete dayalı olup, yaratılışın derin sırlarını açığa vurmaktadır. İnsanoğlunun 
çamurdan yaratıldığı düşüncesi tüm eski kitaplarda yer almaktadır. Ancak insa-
noğlunun ses veren, kuru çamur parçalarından yaratıldığı hususu Kur’an-ı Ke-
rim’den önce hiçbir İlâhi Kitap’ta beyan edilmemiştir. Burada bunun tüm deta-
yına girmek mümkün değildir. Ancak bilim adamları bir gerçekten haberdardır-
lar. Yaratılma esnasında öyle bir safha söz konusu olmuştur ki, yaratılış ile ilgili 
maddelerden oluşan bulaşık karışımın parçalar şeklinde kuruması gerekmiştir. 
Sonrasında deniz, o kurumuş maddeleri tekrar kendi dalgalarına katmış ve böy-
lece insanın yaratılışındaki kimyasal ilerlemenin de yolculuğu başlamıştır. Bu 
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yolculukta yaratılışın ilk safhasındaki kimyasal yapıya geri dönülmemesi ge-
rekmekteydi. 

Daha sonra, Yüce Allah (c.c.) iki denizin arasında bulunan ve onları bir-
birinden ayıran engeli ortadan kaldıracak ve bunları birleştirecek diye, önceden 
verilen bir haber beyan edilmiştir. 

Bundan sonra ise, Kur’an’ın vahyinin inmekte olduğu çağda kimsenin as-
la düşünemeyeceği bir ayet-i kerime yer almıştır. O devirde, insanoğlunun yer 
ile göklerin sınırlarını aşmaya çalışacağını ve hem büyük hem de küçük insanla-
rın buna teşebbüs edeceklerini, kim hayal edebilirdi ki? 

İnsanoğlunun aya ve uzaya gitmesi ile böyle bir çaba başlamıştır. Bundan 
böyle daha uzak yıldızlara ulaşmak üzere çaba sarf edilmektedir. Ancak Kur’an-
ı Kerim’in önceden bildirdiğine göre, “ ” yani kuvvetli ve yüce bir delil 
dışında, kâinatın sınırlarını kimse aşamaz. Ne zaman böyle bir teşebbüste bulu-
nulacak olsa, onların üzerine ateş ve erimiş bakır yağdırılacaktır. Bilim adamla-
rı, gök cisimlerinin çarpmasından korunmak üzere, eldeki imkânlara uygun 
bütün tedbirler alınmadan, uzay araçlarına binip uzaya seyahat edemeyecekleri-
ni iyi bilirler. 

Sonrasında Cehennem’i misal olarak beyan ettikten sonra, Cennet’in mi-
sali açıklamasına başlanmıştır. Okuyan herkesi, burada yer alan açıklamayı 
zahiri olarak kabul etmemeleri yönünde uyarıyoruz. Bu bütünüyle misali bir 
açıklamadır. Bunun üzerinde iyice düşünmek neticesinde, bilgili kimseler irfa-
nın birçok yeni incilerini elde edebilirler. Aksi takdirde onların düşünceleri sağa 
sola sapacak ve hiçbir şey de elde edemeyeceklerdir. Cennet’in maddi olarak 
algılanması sonucunda, birçok konunun çözümü okuyanın eline geçmeyecektir. 
Kısacası Yüce Allah’ın (c.c.) ismi çok bereketlidir. O’nun bereketlerini saymak 
mümkün değildir. O, “Zülcelalî vel İkram”dır, yani ululuk ve yüce şeref sahibi-
dir. 
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Rahman Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2-3. Rahman (olan Allah,) Kur’an’ı 
öğretti. 

 

4-5. O, insanı yarattı, ona (kendini) 
ifade etmeyi öğretti. 

 

6. Güneş ile ay belli bir hesaba göre 
(hareket etmektedir.)  

7. Bitkiler ve ağaçlar (da O’na) itaat 
eder.  

8-9. Göğün (şanı ne yücedir!) Onu, 
O yükseltti ve tartıda haddi aşmayın 
(diye) ölçüyü, O yerleştirdi. 

 

10. Tartıyı adaletle (ve doğru ya-
pın.) Ölçüyü eksik tutmayın. 

 

11. Yeryüzü (de ne şanlıdır!) O, 
onu yaratıklarının (faydası) için var 
etti. 

 

12-13. Orada (çeşitli)  meyveler, 
salkımlı hurma ağaçları, kabuklu 
taneler ve güzel kokulu (çiçekler ve 
ağaçlar) bulunur. 
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14. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz?1 

 

15. O, insanı pişmiş bir kaba ben-
zeyen, ses veren kurumuş balçıktan 
yarattı. 

 

16. Cinleri (ise,) ateşin alevinden 
yarattı.  

17. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

18. (O,) iki doğunun (da) Rabbidir 
ve iki batının (da) Rabbidir.  

19. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

20. (O,) iki denizi akıttı. (Gelecekte 
ise) onlar, birleşecekler.  

21. (Şimdilik) aralarında bir engel 
bulunduğu (için) ikisi (de) onu 
aşamazlar.2 

 

22. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

23. Her ikisinden inci ve mercan 
çıkar.  

                                                           
1 Ayet 14 ile 16’da zikredilen insanlar ve cinler kelimeleri birden çok anlama gelmektedir. Burada 
cinden kasıt büyük kapitalist devletlerdir ve insandan kasıt da küçük devletlerdir. Yine cinden çok 
zengin ve büyük insanlar, insan kelimesinden ise avam ve halk anlaşılmaktadır. 
2 Yüce Allah (c.c.) burada, ayet-i kerimenin indiği dönemde iki denizin bir engelle (yani bir kara 
parçası ile) birbirinden ayrı bulunduğunu, ama ileriki bir zamanda bunların birleşeceğini belirt-
miştir. Süveyş Kanalı, Kızıldeniz ile Akdeniz’i, Panama Kanalı ise, Atlantik ve Pasifik Okyanus-
larını birleştirmiştir. Böylece bu gaybi haber de gerçekleşmiştir. 
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24. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

25. Denizde dağlar gibi yükseltile-
cek olan gemiler (de) O’nun (sana-
tının eseridir.) 

 

26. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

B. 2  

27. Yeryüzünde bulunan her şey 
sona erecek olandır.  

28. (Ancak) ululuk ve yücelik sahi-
bi olan Rabbinin şanı ve büyüklüğü 
baki kalacaktır. 

 

29. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

30. Göklerde ve yerdeki herkes 
(ihtiyaçlarını) O’ndan diler. O, her 
an (yepyeni) bir yüceliktedir. 

 

31. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

32. Ey iki büyük güç! Biz mutlaka 
ikinizin (de) hesabını göreceğiz.  

33. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 
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34. Ey cin ve insan toplulukları! 
Göklerin ve yerin sınırlarından 
dışarı çıkmaya gücünüz yetiyorsa, 
çıkın. Ancak elinizde güçlü bir delil 
olmadan asla kaçamazsınız.1 

 

35. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

36. Her ikinizin üzerine (de)  ateş-
ten bir alev ile (erimiş) bakır gön-
derilecektir. (Bilin ki) ikiniz asla 
üstün gelemezsiniz.2  

37. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

38. Gökyüzü yarılıp kırmızı bir deri 
gibi olunca, (işte o kararın çıkma 
günüdür.) 

 

39. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

40. O gün, insanlara (da), cinlere 
(de), günahları hakkında sorulma-
yacaktır.3 

 
 

                                                           
1 Cinler hakkında bkz. dipnot 6:101. Bu ayet-i kerimeden anlaşıldığına göre, ister büyük güçler, 
isterse alelâde insanlar, ellerinde kuvvetli deliller varsa bu kâinatın sırlarını keşfedebilirler. Ancak 
bu kâinatın sınırlarını aşıp dışarı çıkmaları kesinlikle mümkün değildir. 
2 Bu ayet-i kerimede kozmik dalgalara ve bombalara işaret edilmiştir. Ayrıca uzaya gidenlerin bir 
çeşit ateş ve duman ile karşılaşacakları bildirilmiştir. 
3 Yani suçlular kendiliğinden alâmetlerinden tanınacaklar. 



Cüz: 27 
 

RAHMAN SÛRESİ Sûre: 55      

1009 
 

41. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

42. Suçlular, yüzlerindeki belirtiler 
ile tanınacaklar. Böylece onlar per-
çemleri ve ayaklarından yakalana-
caklar.  

43. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

44. Suçluların inkâr ettikleri Ce-
hennem, işte budur. 

 

45. Onlar, onunla kaynar su arasın-
da dolaşacaklar.  

46. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

B. 3  

47. Rabbinin azametinden korkan 
için iki Cennet vardır.1  

48. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

49. Bu iki (Cennet’te) çok dallı 
(ağaçlar) bulunacaktır.2  

50. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

                                                           
1 Yani hem bu dünyada, hem de ahirette huzur bulup, Yüce Allah’ın (c.c.) rızasına nail olacaklar. 
2 Diğer bir ifade ile her iki Cennet’te de birçok farklı çeşitte meyveler bulunan ağaçlar olacak. 
İnananların Yüce Allah’ın (c.c.) rızası uğrundaki amelleri ve çektikleri sıkıntıları, Cennet’te mey-
velerle bezenmiş ağaçlara dönüşecektir.   
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51. Her ikisinde, iki (de) pınar akı-
yor olacak.  

52. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

53. Her ikisinde meyveler çiftler 
halinde bulunacaktır.  

54. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

55. (Cennettekiler,) astarları kalın 
ipekten döşemeler üstünde yaslanı-
yor olacaklar. Her iki Cennet’in 
olgun meyveleri (ise ağırlıktan) 
aşağı sarkmış olacaklar. 

 

56. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

57. Orada gözlerini yere indirmiş 
hanımlar olacak. İnsanlar ve cinler-
den hiçbiri (Cennetlikler’den) önce 
kendilerine dokunmamıştır.  

58. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

59. (O hanımlar) tıpkı yakut ve 
mercan gibi olacaklar.  

60. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

61. İyiliğin karşılığı, iyilikten baş-
kası olabilir mi?  
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62. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

63. (Bu) ikisinden başka iki Cennet 
(daha) vardır.  

64. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

65. İki (Cennet de) koyu yeşil 
(renkte) olacaklar.  

66. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

67. İkisinde (de) fışkıran iki pınar 
bulunacak.  

68. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

69. İkisinde (de çeşitli) meyveler, 
hurmalar ve narlar bulunacak.  

70. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

71. (Bu Cennetler’de de) çok terbi-
yeli ve güzel hanımlar olacaklar.  

72. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

73. (Çadırların) içinde (de) kara 
gözlü hanımlar bulunacaklar.  

74. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 
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75. İnsanlar ve cinlerden hiçbiri 
(Cennetlikler’den) önce onlara do-
kunmamıştır. 

 

76. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 

 

77. (Cennetlikler) yeşil döşemeler 
(üzerinde,) en değerli ve en güzel 
yastıklara yaslanmış olacaklar. 

 
78. (Ey cinler ve insanlar!) Öyleyse 
ikiniz, Rabbinizin nimetlerinden 
hangi birini inkâr edeceksiniz? 1 

 

79. Ululuk ve yüce (şeref) sahibi 
olan Rabbinin adı çok bereketlidir. 

 
 
                                                           
1 Müslüman Ahmediye Cemaati’nin kurucusu vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam 
Ahmed (a.s.) Cennet ve Cehennem’in gerçeğini şöyle izah etmiştir:  
“Yüce Allah (c.c.) imanı, içinden ırmaklar akan bir bahçeye benzetmiştir……..ırmakların bahçe-
ler ile olan alakası gibi, amellerin de iman ile benzer bir alakası bulunur. Bir bahçe su olmadan 
nasıl yeşil kalamazsa, hiçbir iman da hayırlı ameller olmadan, diri bir iman olarak adlandırıla-
maz…….Cennet’in asıl gerçeği şudur: O, bu dünyadaki iman ile amelin bir gölgesidir. O, dışarı-
dan gelip, insana nasip olacak yeni bir şey değildir. Aksine insanın Cenneti, ancak insanın kendi-
sinden çıkar. Her insanın Cenneti, lezzeti aynen bu dünyada başlayan, kendi imanı ve salih amel-
lerinden başkası değildir. Burada iman ile amellerin bahçeleri gizli bir şekilde gözükür ve onların 
nehirlerini bile görmek mümkündür. Ancak ahiret âleminde ise, aynı bahçeler açıkça hissedile-
cektir.” (Ruhanî Hazain; C10; S.390) 
“Kur’an-ı Kerim, ahiret âleminde imanın pak ağaçlarını, üzüm, nar ve güzel güzel meyvelere 
benzetmiştir. O günde (iman,) o meyveler şeklinde olacak ve görünecek, diye de buyurmuştur. 
Aynı şekilde, ahiret âleminde imansızlığın pis ağacına da “Zakkum” adı verilmiştir.”  (Ruhanî 
Hazain; C10; S.392) 
“Yüce Allah (c.c.) bu dünyanın iman ile ilgili kelimelerini Cennet’e benzetmiştir. Aynı şekilde 
imansızlık kelimelerini de “Zakkum” ağacına benzetmiştir ve onu Cehennem olarak adlandırmış-
tır. Keza Cennet ile Cehennem’in kökü bu dünyada başlar, diye açıklamıştır. Cehennem, Allah’ın 
(c.c.) gazabı ve günah sonucu alevlenen ateş olup, ilk olarak kalbe üstün gelir. Bu da, bu ateşin 
esas kökünün kalbe üstün gelen üzüntüler, hayal kırıklıkları ve sıkıntılar olduğuna bir işarettir. 
Çünkü bütün manevi azaplar, ilk olarak kalpten başlar ve sonra da tüm bedeni sarar.” (Ruhanî 
Hazain; C10; S.393) 
“Yüce Allah’ın (c.c.) pak kelâmında, Cennet ve Cehennem bu maddi dünya gibi değildir. Aslında 
her ikisinin başlangıcı ve kaynağı manevi şeylerdir. Bunlar elbette ikinci âlemde maddi şekilde 
görünecektir, fakat bu maddi âlemden olmayacaktır.” (Ruhanî Hazain; C10; S.393) 
“Yüce Allah’tan (c.c.) korkan ve O’nun yüceliği ve celâlinin mertebesinden de korku duyan bir 
kimse için, biri bu dünyada, diğeri ise ahirette bulunan iki Cennet vardır.” (Ruhanî Hazain; C10; 
S.386) 
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Sûre: 56 

VÂKIA SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 27  

Bu sûre Mekke’deki ilk devirde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte dok-
san yedi ayettir. 

Bu sûrenin başında, geçen sûrenin ileri sürdüğü ve önceden verdiği ha-
berlerin mutlaka gerçekleşeceği beyan edilmiştir. Özellikle geçen sûrede anla-
tılmış olan, ölümden sonra tekrar dirilmek hakkındaki haberlerin, mutlaka yeri-
ne geleceği beyan edilmiştir. 

Daha sonra ise, İslâm dininin ilk ve son devrinde fedakârlıklarda bulu-
nanlar arasında bir mukayese yapılmıştır. Bundan da anlaşıldığına göre, İs-
lâm’ın bahsi geçen her iki devrinde de fedakârlıklarda bulunanlar, bunu gerçek-
leştirmek konusunda birbirlerine benzeyeceklerdir. Hatta onlara birbirlerine 
benzer dereceler bahşedilecektir. Buna rağmen ilk devirde fedakârlıkta bulunan-
ların birçoğu, son devirdekilerden hem sayıca hem de mertebece daha üstün 
olacaklar. Ancak son devirdekilerin bazılarına, hiç şüphesiz ilk devirdekilere 
benzer üstünlükler bahşedilecektir. 

Aynı şekilde, her iki devrin bedbahtlarından da bahsedilmiştir. Onlar, sol 
taraftakiler diye adlandırılmışlardır. Bunlardan kötü kimseler kastedilmiştir. 
Kendilerini Cehennem’e götürecek olan sıfatları hakkında da burada bilgi ve-
rilmiştir. 

Bu sûrede temsili olarak Cehennemlikler’den de Cennetlik olanlardan da 
bahsedilmiştir. İnsanların maddi vücutları ile değil, aksine hiç akıl edemeyecek-
leri değiştirilmiş bir şekilde tekrar kaldırılacakları bildirilmiştir. 

Dikkate değer olan, burada insanların hangi şekilde kaldırılacaklarının 
açıklanmış olmasıdır. Aslında bu sûrede bir uyarıda da bulunulmuştur. Kelime-
leri zahiri anlamları ile aynen algılamamalısınız, çünkü bunlar sadece misaller-
dir, ancak asıl olan gerçeği siz bilemezsiniz denmiştir. 

Daha sonra, üzerinde düşünüldüğü takdirde bağnaz olmayan birine ait 
kalbin Yüce Allah’tan (c.c.) başka kimsenin yapamayacağına şahadet edeceği 
dört konu beyan edilmiştir.  

İlk olarak insanın yaratılmasında öncülük eden maddeden bahsedilmiştir. 
Bu insanın sonradan belirlenecek olan karmaşık ve inceden inceye özelliklerinin 
bir arada toplandığı çıkış noktasıdır. Örneğin göz, kulak, burun, ağız, boğaz ya 
da konuşma yeteneği gibi özelliklerin her birinin ne denli gelişeceği ve ne za-
man gelişiminin tamamlanacağı bilgisi, burada kesin olarak oluşturulmuştur. 
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Bir örnek olarak dişleri ele alabiliriz. Süt dişleri bebeğin doğumundan belli bir 
müddet sonra çıkarlar ve belli bir süre sonunda ise bunlar dökülmeye başlarlar. 
Çocukluk döneminde dişlerinin sağlığı yeterince korunmamış olanlar da, böyle-
ce bunun kötü etkilerinden korunmuş olurlar. Bundan sonra ergenlik dönemine 
ait dişler belirmeye başlar ve yetişkinliğe eren her insan bunları daha bilinçli 
olarak korumakla sorumlu olur. Bu dişlerin büyümesi ise belli bir seviyede ger-
çekleşip, sonra da durur. Acaba bu dişler neden sürekli uzamazlar? Buna ne 
engel olur? Aslında bu insanın DNA’sında şifrelenmiş bir programdır. Yüce 
Allah’ın (c.c.) kaderine göre o dişler de, ancak ona tabidirler. Bilim adamlarına 
göre dişler aşınma hızlarına paralel uzarlar. Eğer dişler kontrolsüz bir şekilde 
uzayacak olsalardı ve kendilerine engel olabilecek bir sistem de bulunmasaydı, 
insanın alt dişlerinin başın içinden geçip beynini yarması kaçınılmaz olurdu. 
Benzer şekilde üst dişler de ağzı yırtıp göğsü yaralayacak şekilde uzardı. Yüce 
Allah (c.c.), siz mi bu yetenekleri yarattınız, demiştir. Bunun cevabı tabii ki, 
“hayır”dır. 

Aynı şekilde insan, bizzat kendisinin yere tohumlar ektiğini sanır. Onlar 
neticesinde ağaçlar, sebze ve meyveler çok derin ve anlaşılması güç bir sistem 
sonucu yetişirler. Bu sistem kendiliğinden var olamaz. 

İnsan hayatının idame ettirilmesi için ise gökten su, yani yağmur yağar. 
İnsanoğlunun bu sistemin üzerinde de bir yaptırımı yoktur.  

Diğer taraftan insanlar, bir ateş topu üzerinde yolculuk yaparak göklerin 
yükseklerine ulaşmayı arzu ederler. Bu bile Yüce Allah’ın (c.c.) kaderine göre 
işler. Aksi takdirde aynı ateş insanoğlunu yükseklere taşımak yerine onları ya-
kıp kül de edebilir. Bunlarla ilgili Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) önceden verdiği bir 
haber bulunmaktadır. O, ateş ile hareket edecek bazı binekler olacak, ancak o 
ateş yolcularına hiç bir zarar vermeyecek, diye bildirmiştir. 

Sonra yıldızlar adına şahadet verilmiştir. O çağın insanları, yıldızların çok 
küçük parlayan inciler veya taşlar olduklarını zannediyorlardı. Ancak Yüce 
Allah (c.c.), eğer sizler o küçük görünen yıldızların gerçek mahiyetlerini bilse-
niz, şüphesiz hayretler içinde kalırdınız, diye buyurmuştur. Bu yıldızlar, ayın, 
güneşin, yeryüzünün ve gezegenlerin, onların bir köşesine sığabilmelerine im-
kân verecek kadar büyüktürler. Yüce Allah (c.c.), bu ileri sürdüğümüz çok bü-
yük bir şahadettir, der. 

Bu şahadetlerin ardından, Kur’an-ı Kerim’in çok gizemli bir Kitap oldu-
ğu beyan edilmiştir. Yıldızlar yüksekliklerinden ötürü nasıl gözlerimizden saklı 
iseler, aynı şekilde gözleriniz Kur’an-ı Kerim’in yüceliklerini de göremez. An-
cak sizler, onun çok küçük olduğunu zannedersiniz. Sözde siz ona dokunabilir-
siniz ve hatta elinize de alabilirsiniz. Ancak Yüce Allah (c.c.) bir insana temiz 
bir kalp bağışlamadıkça, o yüce Kur’an-ı Kerim’in derin konularına asla ulaşa-
maz.  
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Vâkıa Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2-3. Gerçekleşecek olan gerçekle-
şeceği zaman, kimse onun gerçek-
leştiğini yalanlamayacaktır.1 

 

4. O, (kimini) alçaltan, (kimini de) 
yükselten olacaktır.  

5-8. Yeryüzünün şiddetli bir sarsıntı 
ile sarsılacağı, dağların (ise) pa-
ramparça edilip ufalanacağı ve so-
nunda savrulan zerreler gibi olacağı 
zaman, sizler (de) üç topluluğa 
(ayrılmış) olacaksınız. 

 

9. (Onlardan biri) sağ taraftakiler-
dir.  Nasıldır sağ taraftakiler?  

10. (Onlardan bir diğeri) sol taraf-
takilerdir. Nasıldır sol taraftakiler?  

11. (Bir topluluk ise) öne geçenler-
dir. (Onlar zaten diğerlerinin) 
önünde bulunanlardır. 

 

12. (Allah’a) yakın olanlar, ancak 
bunlardır.  

13. (Onlar,) nimetli Cennetler’de 
(kalacaklar.)  

                                                           
1 Kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Hiç kimse onu yalanlayamaz. 
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14. Önceki (inananlar) arasında 
(bunların sayısı) daha fazla (ola-
cak.) 

 

15. Sonrakiler arasında (ise bunla-
rın sayısı daha) az olacak.   

16-17. (Onlar, altın) işlemeli ka-
nepelerde karşılıklı yaslanmış (otu-
ruyor) olacaklar. 

 

18. Kendilerine (hizmet etmek için, 
daima iyilik üzerinde) tutulan genç 
delikanlılar çokça gelecekler. 

 

19. (Onlar Cennetlikler’e) pınarlar-
dan (doldurulmuş) kâseler, sürahi-
ler ve bardaklar (getirecekler.) 

 

20. (Cennetlikler’in) onunla, ne 
başları ağrıyacak, ne (de onlar) boş 
konuşacaklar. 

 

21. Onlara, seçecekleri (değişik) 
meyveleri getirecekler.  

22. (Onlara,) arzu ettikleri kuş etini 
(de getirecekler.)  

23. Kara gözlü hanımlar (da orada 
olacaklar.)   

24. (Onlar,) saklanmış inciler gibi 
(olacaklar.)  

25. (Bunlar,) yaptıklarının karşılığı 
olarak (Cennetlikler’e verilecek.)  

26. Onlar, orada ne saçma, ne (de) 
günaha götüren bir söz duyacaklar.  
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27. Sadece (selamet duasını içeren,) 
“Selam! Selam!” sözlerini işitecek-
ler. 

 

28. Sağ taraftakiler! Nasıldır sağ 
taraftakiler?  

29-35. (Onlar,) dikensiz sidre ağaçlı 
(bahçelerde,) meyveleri salkımlar 
(halindeki) muz (bahçelerinde,) 
uzatılmış gölgelerde, (yüksekten) 
akıtılan sularda, tükenmeyen ve 
yasak olmayan meyveler arasında 
ve (de) yüksek (yerlere yerleştiril-
miş) kanepelerde (olacaklar.) 

 

36. Şüphesiz onların (eşlerini,) en 
güzel biçimde Biz var ettik.  

37-39. Biz onları sağ taraftakiler 
için el değmemiş, çok güzel ve 
(Cennetlikler’e) denk yaşta yarattık. 

 
B. 2  

40-41. (Aralarında) önce (inanan-
lardan da) büyük bir cemaat (ola-
cak) ve sonradan (inananlardan da) 
büyük bir cemaat (olacak.)  
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42. (Keza) sol taraftakiler! Kimler-
dir sol taraftakiler?  

43-44. Onlar, kavurucu rüzgârlar ve 
kaynar sular içinde, simsiyah du-
mandan gölgelerin (altında olacak-
lar.)  

45. (Bu gölgeler) ne serindir, ne 
(de) şereflidir.  

46. Şüphesiz onlar, daha önce 
(dünyada) pek rahat ve bolluk için-
deydiler. 

 

47. Onlar, büyük günah1 (işlemek 
konusunda) hep ısrar ederlerdi. 

 

48. Derlerdi ki: “Biz ölüp toprak ve 
kemikler olduktan sonra, mutlaka 
(tekrar diriltilip) kaldırılacak mı-
yız?”  

49. “Geçmiş atalarımız (da) mı 
(aynı muamele ile karşılaşacak-
lar?)” 

 

50-51. De ki: “Şüphesiz öncekiler 
ve sonrakilerin (hepsi) belli bir 
günün karar verilmiş vaktinde mut-
laka toplatılacaklar.” 

 

52. Ardından şüphesiz siz, ey sapık-
lar ve yalanlayanlar!  

53. Sizler hepiniz, zakkum ağacın-
dan mutlaka yiyecek olanlarsınız.  

                                                           
1 En büyük günah, Yüce Allah’a (c.c.) ortak koşmaktır. 
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54-55. Onunla karnını dolduracak 
ve sonra (da) üstüne çok sıcak su 
içecek olanlarsınız. 

 

56. Sonra (da) susamış devenin 
(içtiği) gibi (onu) içeceksiniz.  

57. Kıyamet günü kendilerine sunu-
lacak ağırlama, işte budur.1  

58. Sizi Biz yarattık. O halde, (sö-
zümüzü) neden doğrulamıyorsu-
nuz? 

 

59. (Rahimlere) akıttığınıza dikkat 
ettiniz mi?  

60. Onu siz mi yarattınız, yoksa Biz 
mi yaratanız?  

61-62. Aranızda ölümü, Biz mu-
kadder kıldık. Sizi değiştirip, sizin 
gibi (başka bir kavimi yerinize ge-
tirmekten) ve bilmediğiniz bir şe-
kilde sizi (yeniden) yaratmaktan, 
kimse Bizi aciz kılamaz. 

 

63. Şüphesiz siz ilk yaratılışı bili-
yorsunuz, o halde niçin nasihat 
almıyorsunuz? 

 

64. Ektiklerinizi görüyor musunuz? 
 

65. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yok-
sa bitiren Biz miyiz?  

                                                           
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. dipnot 55:78 
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66. Dileseydik onu kurumuş (sa-
man) çöpüne çevirirdik. Siz (de) 
boş konuşup dururdunuz. 

 

67. (Derdiniz ki:) “Şüphesiz büyük 
bir zarara uğradık.”  

68. “Aslında bizler, (çabalarımızın 
meyvesinden) mahrum bırakıldık.”  

69. Şu içtiğiniz suya dikkat ettiniz 
mi?  

70. Onu bulutlardan siz mi indirdi-
niz, yoksa (onu) indiren Biz miyiz? 

 

71. Dileseydik, Biz onu çok acı 
yapardık. Öyleyse siz neden şük-
retmiyorsunuz? 

 

72. Şu yaktığınız ateşe dikkat etti-
niz mi?  

73. Onun ağacını siz mi yarattınız, 
yoksa (onu) yaratan Biz miyiz? 

 

74. Biz onu bir öğüt (vesilesi) ve 
yolcular için çok faydalı kıldık. 

 

75. O halde, Yüce Rabbinin adıyla 
tespih et.  

B. 3  

76. Böylece Ben, yıldızların kayışı-
nı şahit olarak gösteriyorum.  
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77. Şüphesiz bu çok büyük bir şa-
hadettir. Keşke bilseniz.  

78-79. Şüphesiz bu büyük şerefe 
sahip olan, Kur’an’dır (ve) saklı bir 
Kitap içindedir.1 

 

80. (Allah tarafından) temiz kılınan 
dışında, kimse ona dokunamaz.2  

81. Onun indirilişi âlemlerin Rabbi 
tarafındandır.  

82. Öyleyse siz, bu kelâm karşısın-
da riyakârlık mı yapıyorsunuz?  

83. Kendinize ayırdığınız pay (ise,) 
ancak (onu) yalanlamanızdır?  

84-85. Sonra (can) boğaza geldi-
ğinde, o an (etrafa) bakınıyordunuz. 
Neden (kendinizi kurtaramadınız?) 

 

86. Biz, (ölenin) canına sizden daha 
yakın oluruz, ama siz (bu gerçeği) 
göremezsiniz. 

 

87-88. Eğer amellerinizin cezasını 
görmeyecek idiyseniz (ve) bu iddi-
ada doğruysanız, (o zaman) o (canı) 
neden geri döndüremiyorsunuz?  

                                                           
1 Yani o, Yüce Allah’ın (c.c.) yarattığı insanoğlunun yaradılışında mevcuttur. Eğer insanoğlu 
Yüce Allah’ın (c.c.) kendisine verdiği düşünme ve muhakeme yeteneklerini tam olarak kullanırsa, 
Kur’an-ı Kerim’in gerçekliğini de anlayabilmesi mümkündür. 
2 Görünürde ister iyi olsun, isterse kötü, her insan Kur’an-ı Kerim’i okuyabilir. Onun yüce ve gizli 
sırlarını ise, ancak Yüce Allah’ın (c.c.) pak kıldığı insanlar anlayabilirler. 
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89-90. Eğer o (ölen, Allah’a) yakın 
olanlardansa, (o zaman) onun için 
rahatlık, kolaylık ve (büyük) nimet-
li Cennet (mukadderdir.) 

 

91-92. Eğer o, sağ taraftakilerden 
(ise kendisine,) “Ey sağdakilerden 
olan kimse, (Allah’ın) selamı (dai-
ma) üzerinize (olsun!” denir.) 

 

93-95. Eğer o, (hakkı) yalanlayan 
sapıklardansa, (kendisine) çok sıcak 
su ile ziyafet (verilecektir. Cehen-
nem) ateşinde yanmak (da onun 
içindir.) 

 

96. Şüphesiz kesin olan inanç, işte 
budur.  

97. O halde, Yüce Rabbinin adıyla 
tespih et.  
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Sûre: 57 

HADÎD SÛRESİ 
(Hicretten sonra indirilmiştir.) 

Cüz: 27  

Bu sûre Medine devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte otuz ayettir. 

Bu sûrenin başlangıcında bir duyuru vardır. Yerde ve gökte ne varsa hep-
si yalnız Allah’ı (c.c.) tespih etmektedir. O, hem ilktir hem de sondur, hem açık-
tır hem de gizlidir ve içtendir. Yani O’nun nurunun tecellisi çok açık ve belir-
gindir. Ancak O’nu göremeyen gözler için, O daima gizlidir. 

Bu sûrenin bir ayet-i kerimesinde dünya hayatının misali verilmiş ve 
onun bir oyundan ibaret ve boş olduğu, kalıcı da olmadığı beyan edilmiştir. 
Ayrıca insanoğlu ölüme yaklaştığında, bu hayatın birkaç günlük eğlence oldu-
ğunu kabul edecektir denmiştir. 

Bu sûrenin başka bir ayetinde, Yüce Allah’ın (c.c.) Resûlü’ne (s.a.v.) 
Cennet ile Cehennem’in maddi yerler olmadığını açıkladığı anlatılmıştır. Bu 
sûrenin yirmi ikinci ayetinde ise, Yüce Allah’ın (c.c.) mağfiretine ve genişliği 
yeryüzü ile gökyüzünü kapsayan Cennet’e doğru ilerleyin ve bu konuda birbiri-
nizle yarışa girin, diye buyrulmuştur. Hz. Resûlüllah (s.a.v.) bu ayet-i kerimeyi 
okuduğunda, sahabelerinden birisi kendisine şöyle sormuştur: Ya Resûlüllah, 
eğer Cennet tüm kâinatı kapsayacak kadar geniş ise, o zaman Cehennem nere-
dedir? Hz. Resûlüllah (s.a.v.) cevaben, Cehennem de aynı yerdedir, diye bu-
yurmuştur. Yani Cehennem de Cennet’in bulunduğu boyutlardadır, ancak sizler 
bunu anlayabilecek şuura sahip değilsiniz. Başka bir ifadeyle Cennet ile Cehen-
nem yan yana bulunmalarına rağmen, birbirleri ile hiçbir alâkaları olmayacaktır. 
Bundan açıkça ispat edildiğine göre, Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) bu göreceli kav-
ram konusunda da bilgi verilmişti. Demek ki, aynı yerde oldukları halde boyut-
lar değiştiğinde, iki varlık arasında hiçbir ilişki bulunmaz. 

Başka bir ayette ise demirin Yüce Allah (c.c.) tarafından nazil edildiği 
beyan edilmiştir. Sıradan insanlar “ ” nüzul kelimesinden, söz konusu ola-
nın gökten indiğini düşünürler. Bu doğru olsa, demirin de gökten inmesi gere-
kirdi. Oysa demir cevheri yerin derinliklerinden kazı sonucu çıkarılır. Bu ayet-
ten nüzul kelimesinin gerçek anlamı anlaşılır. Kur’an-ı Kerim’de birçok kez 
kendi cinsinde en iyi ve en faydalı olan bir varlık için “Nüzul” kelimesi kulla-
nılmıştır. Örneğin bu kelime hayvanlar, elbise v.s. için de kullanılmıştır, çünkü 
bahsi geçenler insanoğlu için çok faydalıdır. Aynı şekilde bu kelime Hz. 
Resûlüllah (s.a.v.) için de kullanılmıştır ve Kur’an-ı Kerim’de “

” (65:11) diye buyrulmuştur. Yani Yüce Allah (c.c.), baş-
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tan sona İlâhî zikir olan Resûl’ü (s.a.v.) size nazil etmiştir. Bütün ulemalar Hz. 
Resûlüllah’ın (s.a.v.) maddi vücuduyla gökten inmediği konusunda hem fikir-
dir. Kendisi insanlara en çok feyiz veren ve fayda sağlayandı. Bunun başka bir 
anlamı yoktur. 

Aynı sûrede ashabı kiramın (r.a.) nurlarının, hem önlerinde hem de sağla-
rında yürüdüğü de beyan edilmiştir. Böylece onlar kendi nurları ile yollarını 
görüyorlardı. 
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Hadîd Sûresi 
 
1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Göklerde ve yerdekilerin hepsi 
Allah’ı tespih etmektedir. O, her 
şeyden üstündür, hikmet sahibidir. 

 
3. Göklerin ve yerin hükümranlığı, 
ancak O’nundur. O (hem) diriltir, 
(hem de) öldürür. O’nun istediği 
her şeye (daima) gücü yeter.  
4. İlk (de,) ancak O’dur. Son (olan 
da,) ancak O’dur. Açık (da,) ancak 
O’dur. Gizli (de,) ancak O’dur. O, 
her şeyi çok iyi bilendir.  

5. Gökleri ve yeri altı dönemde 
yaratan (da,) ancak O’dur. Sonra O 
arşta karar kılmıştır.1 Yere gireni 
(de,) oradan çıkanı (da,) gökten 
ineni (de,) oraya çıkanı (da çok iyi) 
bilir.2 Siz nerede olursanız olun, O 
sizinle beraberdir. Allah, bütün 
yaptıklarınızı çok iyi görendir. 

 

6. Göklerin ve yerin hükümranlığı 
O’nundur. Bütün işler (de son karar 
için,) ancak Allah’a döndürülür. 

 
                                                           
1 Yani, kâinatın bütün işlerini gözetmektedir.  
2 Yerden yükselmekte olan bazı buharlar tekrar yeryüzüne gönderilirler. Ancak birtakım radyo dalgaları 
ve bazı manyetik dalgalar yeryüzünden evrene yayılırlar. Benzer şekilde gökyüzünden meteorlar ve 
bazı radyo dalgaları da sürekli yeryüzüne ulaşmaktadırlar. Bilim adamları, gökyüzünden inmekte olan 
radyo dalgalarını henüz keşfedememişlerdir. Hz. Resûlüllah (s.a.v.) zamanındaki insanlar ise böyle bir 
durumu hayal bile edemezlerdi.  
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7. O, geceyi gündüze katar, gündü-
zü (de) geceye katar. Gönüllerde 
olanları (da) çok iyi bilir. 

 
8. (Ey insanlar!) Allah ile Peygam-
beri’ne inanın. Sizi (geçmiştekilerin 
yerine) sahip kıldığı (mallardan) 
harcayın. Aranızdan mümin olup 
(mallarını Allah yolunda) harcayan-
lar için büyük bir mükâfat vardır. 

 
9. Size ne oldu ki, Allah (ile Pey-
gamberi’ne) inanmıyorsunuz? Oysa 
(Allah’ın) Peygamberi, Rabbinize 
inanasınız diye sizi çağırmaktadır. 
Eğer müminseniz, O sizden bir söz 
almıştır.1 

 

10. Sizi karanlıklardan aydınlığa 
doğru (götürmek) üzere, kuluna 
apaçık ayetler indiren, ancak O’dur. 
Şüphesiz Allah, size karşı çok şef-
kat ve rahmet edendir. 

 

11. Size ne oldu ki, Allah yolunda 
(mallarınızı) harcamıyorsunuz? 
Oysa göklerin ve yerin tüm mirası 
Allah’ındır. (Ey inananlar!) Ara-
nızdan hiçbiri, fetihten önce (Allah 
yolunda malını) harcayan ve sava-
şan biriyle eşit olamaz. Onlar, (fe-
tihten) sonra (mallarını) harcayan 
ve savaşanlardan derece bakımın-
dan çok üstündürler. Allah, her 
birine en iyi mükâfatı vadetmiştir. 
Allah yaptıklarınızı (daima) çok iyi 
bilendir. 

 

                                                           
1 Allah’a (c.c.) inanmak, insanoğlunun yaradılışında gizli olarak bulunmaktadır.  
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B.2  

12. Sonunda kendisi için onu ço-
ğaltsın diye malından iyi bir parça 
(ayırıp,) Allah’a veren birisi var 
mı? Onun için (de) şerefli bir mü-
kâfat bulunmaktadır.  

13. Mümin erkek ve mümin kadın-
ların nurlarını, önlerinde ve sağla-
rında koşarken göreceğin gün (ken-
dilerine,) “Bugün size, içinden ır-
maklar akan Cennetler’in müjdesini 
veriyoruz,” (denilecek.) Onlar, ora-
da ebediyen kalacaklar. İşte en bü-
yük başarı (da) budur. 

 

14. Münafık erkekler ve münafık 
kadınların müminlere, “Bize (de) 
bir bakın. Biz (de) nurunuzdan bir 
pay alalım,” diyecekleri gün (kendi-
lerine,) “Geri gidin ve nuru (orada) 
arayın,” denilecek. Sonra onlarla 
(müminler) arasına tek kapısı olan 
bir duvar çekilecek. İçi öyle ki, 
orada rahmet (olacak,) dışı (ise) 
öyle ki, önünde azap (bulunacak.) 

 
15. (Münafıklar müminlere,) “Biz 
sizinle beraber değil miydik?” diye 
seslenecekler. (Müminler) diyecek-
ler ki: “Evet, neden olmasın? An-
cak siz kendinizi fitneye uğrattınız. 
(Bizim yıkılmamızı) bekler ve 
(hep) şüphe ederdiniz. Allah’ın 
(son) hükmü gelinceye kadar arzu-
larınız (hep) sizi aldattı. Şeytan (da) 
sizi Allah hakkında sağlam bir şe-
kilde aldattı.” 
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16. “(Ey münafıklar!) Bugün ne 
sizden, ne (de) kâfirlerden herhangi 
bir fidye alınmayacak. Hepinizin 
kalacağı yer (Cehennem) ateşidir. 
Sizin dostunuz, işte orasıdır1 ve (o) 
ne kötü bir yerdir.” 

 

17. İman edenler için, kalplerinin 
Allah’ın zikri ve inen hakkın (kor-
kusuyla) yumuşayacağı zaman daha 
gelmedi mi? Onlar daha önce Kitap 
verilenler gibi olmasınlar. Ardından 
üzerlerinden (uzun) zaman geçti 
(ve) sonunda kalpleri katılaştı. On-
ların çoğu, itaat dışına çıkanlar 
(oldular.) 

 

18. Bilin ki Allah, yeryüzünü ölü-
münden sonra, (mutlaka) diriltir. 
Akıl edesiniz diye Biz, ayetlerimizi 
size açıkça anlattık. 

 

19. Şüphesiz sadaka veren erkekler 
ve sadaka veren kadınların ve (de) 
Allah uğruna (mallarından) iyi bir 
pay ayıranların (malları,) kendileri 
için kat kat arttırılacak. Onlara şe-
refli bir mükâfat vardır. 

 

                                                           
1 Bu kelimeler bir alay şeklinde ifade edilmiştir. Yahut ta bu kelimelerden şu kastedilmiş 
olabilir: Yalnız cehennem ateşi onların günahlarının pisliğini temizleyecek ve böylece onlar 
tertemiz olarak manevî ilerleme kaydedebilme gücüne kavuşacaklar. Böylece cehennem 
ateşi onların dostu olacaktır. 
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20. Allah ve peygamberlerine ina-
nanlar var ya, Rablerinin Katında 
sıddîk ve şehit olanlar (da) onlar-
dır.1 Onların ecirleri (de,) nurları 
(da) kendilerine olacak. Kâfirlik 
edip ayetlerimizi yalanlayanlarsa, 
işte Cehennemlik olanlar (da,) an-
cak onlardır. 

 
 

B.3  

21. Bilin ki, dünya hayatı sadece bir 
eğlence ve (nefsin) isteklerini karşı-
lama, süslenme, aranızda övünme, 
birbirinize mallar ve evlatlar (konu-
sunda) üstünlük taslama (vesilesi-
dir. Bu hayat) bir yağmur gibidir. 
Onun ekinleri bitirip yetiştirmesi 
kâfirlerin hoşuna gider. Sonra o 
(ekinler gelişip) olgunlaşır. Ardın-
dan onun sarardığını görürsün. En 
sonunda çürüyüp, kurumuş (saman) 
çöpüne döner. Ahirette (dünyaya 
düşkün kimseler için) çok şiddetli 
bir azap (mukadderdir. Diğer bazı-
ları için ise) Allah’ın mağfireti ve 
hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı, 
ancak (gelip geçici) bir aldanma 
malzemesidir.  

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede eski peygamberlere itaat edenler “Sıddîk” ve “Şehit” mertebelerine 
ulaşabilirler deniliyor. Fakat Nisa suresinin yetmişinci ayetinde Hz. Muhammed-i Musta-
fa’nın (s.a.v.) çok daha yüce mertebelere sahip olduğu beyan edilmiştir. Öyleki diğer pey-
gamberlere itaat edenler yalnız sıddik ve şehit mertebelerine erişebilirlerken Hz. Muham-
med-i Mustafa’ya (s.a.v.) tabi olanlar nebi mertebesine de kavuşabilirler. Bu da Hz. Mu-
hammed Resûlüllah’ın (s.a.v.) ne kadar yüce mertebelere sahip olduğunu göstermektedir. 
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22. (Ey insanlar!) Rabbinizin mağ-
firetine ve genişliği gökler ile yerin 
genişliği kadar olan Cennet’e doğru 
ilerlemekte birbirinizle yarışın. O, 
Allah ve Peygamberleri’ne inanan-
lar için hazırlanmıştır. Bu Allah’ın 
bir lütfudur, onu dilediğine ihsan 
eder. Allah büyük lütuf sahibidir. 

 

23. Yeryüzünde (vuku bulan) ve 
sizin (başınıza) gelen her musibet, 
Biz onu ortaya çıkarmadan önce bir 
Kitap’ta (saklıdır.) Şüphesiz bu, 
Allah için (pek) kolaydır.1 

 

24. Bu, elinizden kaçmış olana tasa-
lanmamanız ve O’nun size verdik-
leri karşısında şımarmamanız için-
dir. Allah, kendini beğenmiş ve 
böbürlenen birini (hiç) sevmez. 

 

25. Bunlar kendileri (de) cimrilik 
ederler, (diğer) insanlara (da) cimri-
lik öğretirler. Kim yüz çevirirse 
(bilsin ki,) şüphesiz Allah hiç kim-
seye muhtaç olmayan ve her türlü 
hamda (da) layık olandır.  

                                                           
1 Yani, Yüce Allah (c.c.) insanoğlunun yaptığı her işin ne gibi sonuçlara sebep olacağını 
önceden belirlemiştir. Ancak o neticenin ortaya çıkmasına sebep olan bizzat insanın kendisi-
dir. Yüce Allah (c.c.) yalnız insanoğlunun yaptığı işlerin neticelerini ortaya çıkarır ve o 
neticelerin çıkacak olduğunu da önceden bilir. “Takdir-i İlâhî,” işte budur. 
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26. Şüphesiz Biz peygamberlerimi-
zi apaçık mucizelerle gönderdik. 
İnsanlar insaf etsinler diye onlarla 
birlikte Kitab’ı ve ölçüyü (de) in-
dirdik. İçinde ağır savaş (araç ve 
gereçleri için malzeme) ve insanlar 
için (daha pek çok) faydalar bulu-
nan, demiri (de) indirdik. Bu, Al-
lah’ın, Kendisine ve peygamberle-
rine gıyaben (de olsa,) kimin yar-
dım ettiğini bilmesi içindir. Şüphe-
siz Allah, çok güçlüdür (ve her 
şeyden) üstündür.  

B. 4  

27. Şüphesiz Biz, Nuh’u ve İbra-
him’i (de peygamber olarak) gön-
derdik. İkisinin (de) soylarına pey-
gamberlik ve Kitab’ı ihsan ettik. 
Sonunda onlardan bazıları doğru 
yolu buldular, (ancak) çoğu fâsık 
kimselerdi.  

28. Sonra Biz, onların izlerini takip 
eden peygamberlerimizi (gönder-
dik.) Meryem oğlu İsa’yı (da onla-
rın) izlerinden (gönderip,) kendisi-
ne İncil’i verdik. Ona uyanların 
kalplerinde yumuşaklık ve merha-
met (duyguları) meydana getirdik. 
Onlar bir bidat olarak ruhbaniyeti1 
(benimsediler.) Biz bunu onlara 
farz kılmadık. Ancak Allah’ın rıza-
sını elde etmeyi  (onlara farz kıl-
dık.) Sonunda onlar buna hakkıyla 
uymadılar. Böylece Biz, aralarından 
iman edenlere mükâfatlarını verdik. 
Ancak onların çoğu fâsık kimseler-
di. 

 

                                                           
1 Hıristiyanlar arasında bazı papazlar ve kendilerini kiliseye adamış “Rahibe” denilen hanımlar, 
hayatları boyunca bekâr kalmayı tercih ederler. Yüce Allah (c.c.) bunun bir bidat olduğunu, ancak 
bu duruma bile kişilerin gerçekten bağlı kalmadıklarını burada beyan etmiştir. 
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29. Ey inananlar! Allah’ın takvasını 
benimseyin ve Peygamberi’ne ina-
nın. O, sizlere Kendi rahmetinden 
iki misli pay verecektir. O size, 
yardımıyla yürüyeceğiniz (bir) nur 
(da) ihsan edecektir. O, günahları-
nızı (da) affedecektir. Allah çok 
bağışlayan ve çok rahmet edendir. 

 

30. Bu, Ehl-i Kitab’ın, (Müslüman-
lar) Allah’ın lütfundan hiçbir şey 
elde edemezler (şeklinde) düşün-
memesi içindir. (Aksine onlar, tüm) 
lütfun Allah’ın elinde bulunduğunu 
(anlasınlar.) O, onu dilediğine bah-
şeder. Allah çok büyük lütuf sahi-
bidir. 
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Sûre: 58 
Cüz 28  

MÜCÂDELE SÛRESİ 
(Hicretten sonra indirilmiştir.) 

Cüz: 28  

Bu sûre Medine devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yirmi üç 
ayettir. 

Bu sûrenin ana konusu olarak, Araplar’ın hanımlarına öfkelendiklerinde 
onlara “anne” deyip kendilerine haram etmelerine yer verilmiştir. Bu gelenek 
tamamen anlamsızdır. Anne, ancak doğurana denir. Yüce Allah (c.c.) bu boş 
sözlerin kefaretinin ödenmesi gerektiğini beyan etmiştir. Ayrıca bu insanlara 
böylesine boş ve gereksiz söz ve işlerden vazgeçmek suretiyle, hanımlarınıza 
geri dönün diye de buyurmuştur. 

Önceki sûrede “Hadid” yani demirden bahsedilmiştir. Bir şeyi kesmek 
yahut yarmak anlamında da “Hadid” yani demir ifadesi kullanılır. Mücadele 
sûresi içinde ise sıklıkla “ ” gibi kelimelere yer verilmiştir. Bundan 
insanların manen ve hissi olarak birbirlerini yarıp kesmeleri kastedilmiştir. Baş-
ka bir ifadeyle, bazı insanların hiç durmaksızın hissi olarak ve manen Hz. 
Resûlüllah’ı (s.a.v.) yaraladıkları, sahabeler arasında ayırım yaratmaya çalıştık-
ları ve bunun için gizlice birbirlerine danıştıkları anlatılmıştır. Yüce Allah’ın 
(c.c.) belirttiği gibi, onlar aslında kendilerini helâk edecek söz ve işlerle meş-
guldürler. Kim Yüce Allah (c.c.) ve O’nun Resûlü’nü yaralamak isterse, o asla 
muradına eremeyecektir. Yüce Allah (c.c.) ve onun resûlleri (a.s.) mutlaka üstün 
çıkacaklar. Yüce Allah (c.c.) da bunu Kendisine farz kılmıştır. 
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Mücâdele Sûresi 

 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

Cüz 28   

2. Şüphesiz Allah, kocası hakkında 
seninle tartışan ve Allah’a şikâyet 
eden (kadının duasını) duymuştu. 
Allah ikinizin konuşmasını duyu-
yordu. Şüphesiz Allah, çok işiten ve 
çok görendir.  

3. Aranızdan eşlerine “anne” diye 
hitap edenlerin, (böyle demeleriyle) 
onlar anneleri olmazlar. Anneleri, 
ancak onları doğurmuş olanlardır. 
Şüphesiz onlar, çok çirkin ve yalan 
bir söz söylerler. Şüphesiz Allah, 
çok affeden ve çok bağışlayandır. 

 

4. Eşlerine “anne” dedikten sonra 
sözlerinden dönenlerin, birbirlerine 
dokunmadan önce bir köle azat 
etmeleri (gerekir.) Size nasihat 
edilen, işte budur. Allah, yaptıkları-
nızdan (daima) haberdardır. 
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5. (Ancak buna)  kimin gücü yet-
mezse, onlar birbirlerine dokunma-
dan önce, aralıksız iki ay oruç tut-
malıdır. Buna (da) gücü yetmeye-
nin, altmış fakire yemek vermesi 
(gerekir). Bu (emir,) sizin Allah ve 
Peygamberi’nin (sözüne) itaat et-
meniz içindir. İşte Allah’ın sınırları 
budur. Kâfirler için (ise) acı bir 
azap (mukadderdir). 

 

6. Şüphesiz Allah ile Peygambe-
ri’nin (emirlerine) karşı çıkanlar, 
kendilerinden öncekilerin helâk 
edildikleri gibi helâk edilecekler. 
Biz apaçık ayetlerimizi (zaten) in-
dirmiş bulunuyoruz. Kâfirler için 
rezil edici bir azap (mukadderdir.)1 

 

7. Allah’ın hepsini (diriltip) kaldı-
racağı gün, O yaptıklarını kendile-
rine bildirecektir. Onlar (amellerini) 
unutsalar (da,) Allah (hepsini) say-
mıştır. Allah her şeye gözeticidir. 

 

                                                           
1 Bir insanın annesi ile olan akrabalığı Yüce Allah (c.c.) Katında çok yücedir. Onun için bir 
insanın karısına “Anne” diye hitap etmesi, sanki Yüce Allah’a (c.c.) ve O’nun Resûlü’ne 
(s.a.v.) karşı gelmek gibi büyük bir suçtur. İnananlardan birisi de bu suçu işlediği takdirde 
beşinci ayette beyan edilen cezayı çekmek zorundadır. Aslında Yüce Allah (c.c.) böylece 
inananlara, annelerine saygılı olmaları ve annelerinin yüce mertebesini aslâ küçük düşürme-
meleri gerektiğini tavsiye etmiştir. 
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B. 2  

8. Göklerde ve yerde ne varsa, Al-
lah’ın hepsini bildiğinden, haberin 
yok mu? Gizlice danışan üç kişi 
yok ki, dördüncüleri O olmasın. 
(Gizlice danışan) beş kişi yok ki, 
altıncıları O olmasın. (Sayıca) bun-
dan az yahut çok (ve) nerede olur-
larsa olsunlar O, (daima) onlarla 
birlikte olur. Sonra O, yaptıklarının 
(hepsini) Kıyamet günü kendilerine 
bildirecektir. Şüphesiz Allah, her 
şeyi çok iyi bilendir. 

 

  

9. Gizli olarak istişarede bulunma-
ları kendilerine yasaklananları gör-
medin mi? Onlar, kendilerine yasak 
edilene geri dönmeye devam eder-
ler. Günah, başkaldırma ve Pey-
gamber’e itaatsizlik (konularında) 
aralarında gizlice danışırlar.1 Sana 
geldiklerinde, Allah’ın seni selam-
lamadığı (kelimeler) ile sana selam 
verirler.2 İçlerinden, “Söyledikleri-
miz için Allah neden bizi cezalan-
dırmıyor,” derler. (Ceza olarak) 
Cehennem (kendileri için) yeterli-
dir. Onlar, oraya girecekler. O, ne 
kötü bir kalınacak yerdir! 

 

                                                           
1 Medine’deki Yahudiler ve münafıklar, İslam dini, Müslümanlar ve Hz. Resûlüllah (s.a.v.) aley-
hinde durmadan birbirleriyle istişare ederlerdi. Üç Yahudi kabilenin Medine’den sürgün edilmesi 
de aslında o gizli istişarelerinin bir neticesiydi. 
2 Medine’de yaşayan Yahudiler, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) yanına geldiklerinde “Esselamu 
aleyke” (sana selam olsun) diyeceklerine “Essamü aleyke” (sana ölüm gelsin) derlerdi. Böylece 
onlar zahirde Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) selam verirler, ancak aslında kendisine beddua ederlerdi. 
(Bkz: Sahih-i Buhari; Fazl-ül Cihad) 
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10. Ey inananlar! Gizlice danıştığı-
nızda, günah, başkaldırma ve Pey-
gamber’e itaatsizlik (konularında) 
danışmayın. Sizler, iyilik ve takva 
hakkında birbirinize danışın. Topla-
tılıp huzuruna (döndürüleceğiniz) 
Allah’ın takvasını benimseyin. 

 

11. Şüphesiz gizli danışmalar şey-
tandan (kaynaklanır.) Gayesi (de) 
inananları üzüntüye sokmaktır. 
Oysa o, Allah’ın izni dışında onlara 
hiçbir zarar veremez. Onun için 
müminler, ancak Allah’a güvenme-
lidirler. 

 

12. Ey inananlar! Size, toplantılarda 
yer açın dendiğinde, siz (de) yer 
açın. Allah (da) size bolluk ihsan 
edecektir. Size, kalkın denildiğinde 
(de, hemen) kalkın. Allah, aranız-
dan mümin olup (gerçek) ilim veri-
lenleri, dereceler (bakımından) 
yükseltecektir. Allah bütün yaptık-
larınızdan (daima) haberdardır. 

 

13. Ey inananlar! Peygamber’e 
(kişisel olarak) danışmak istediği-
nizde, danışma öncesi sadaka verin. 
Bu sizin için çok hayırlıdır ve 
(kalp) temizliğine (de vesiledir. Sa-
daka verecek bir şey) bulamazsanız 
(da,) Allah çok bağışlayan ve çok 
rahmet edendir. 
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14. (Kişisel olarak) danışmadan 
önce sadaka vermekten korktunuz 
mu?1 Böyle yapmadığınız halde, 
Allah zaten rahmetle size yönelmiş-
tir, onun için (artık) namaz kılın, 
zekât verin ve Allah ile Pey-
gamberi’ne itaat edin. Allah yaptık-
larınızdan (daima) haberdardır. 

 
B. 3  

15. Allah’ın gazap indirdiği kimse-
leri dost edinene, hiç dikkat ettin 
mi? Bunlar ne sizdendir, ne (de) 
onlardan. Onlar bildikleri halde 
yalan yere yemin ederler. 

 

16. Allah, kendilerine şiddetli bir 
azap hazırlamıştır. Şüphesiz onların 
yapa geldikleri pek kötüdür. 

 

                                                           
1 Hz. Resûlüllah (s.a.v.) ile özel olarak görüşmeden önce verilen sadaka farz yahut vacip 
olmayıp nafiledir. Bununla birlikte verilmesi daha uygundur. “Sadaka vermekten korktunuz 
mu?” kelimelerinden, ashab-ı kiramın (r.a.) sadaka vermekten kaçındıkları manası anlaşıl-
mamalıdır. “Sadaka” kelimesi genel manada sınırsızdır. İster az olsun isterse çok, hepsi 
sadaka olarak adlandırılır. Kalplerinde takva bulunan ashab-ı kiram (r.a.) yeterince sadaka 
verip veremediklerinden korkuyorlardı. Ayet-i kerimedeki korkudan anlaşılması gereken 
budur. Hz. Şah Veliyyullah (a.r.) gibi bazı din bilginleri bu ayet ile bundan önceki ayet ara-
sında bir uyum bulamadıklarını ileri sürerler. Aslında bundan önceki ayette geçen “

” (sadaka verecek bir şey bulamazsanız) kelimelerinden, “güçlerinin yetmediği 
bir sadaka” kastedilir ve Yüce Allah (c.c.) onu zaten affetmiştir. “ ” (Böyle yap-
madığınız halde) kelimeleri “sadaka veremediğiniz, yahut yeterince sadaka veremediğiniz” 
demektir. Böylece Yüce Allah (c.c.) ashab-ı kirama (r.a.) teselli vermiş ve “Belki de biz 
yeterince sadaka veremedik diye bir korkuya kapılmayın” demiştir. Demek ki her iki ayetin 
anlamlarında bir çelişki bulunmamaktadır. 
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17. Onlar, yeminlerini kalkan edin-
diler. Böylece (insanları) Allah 
yolundan alıkoyarlar. Sonuçta onla-
ra, rezil edici bir azap (mukadder-
dir.) 

 

18. Allah karşısında malları (da,) 
evlatları (da) kendilerine hiçbir 
fayda vermeyecektir. Cehennemlik 
olanlar (da,) ancak bunlardır. Orada 
uzun süre kalacaklar. 

 

19. Allah’ın, onların hepsini (tek-
rar) diriltip (toplayacağı) gün, sizin 
önünüzde yeminler ettikleri gibi, 
O’nun önünde (de) yeminler ede-
cekler ve kendilerinin (sağlam bir 
yöntem) üzerinde olduklarını zan-
nedecekler. İyi dinleyin! Şüphesiz 
yalancı olanlar, ancak onlardır. 

 

20. Şeytan onlara üstün geldi. Sonra 
kendilerine Allah’ı anmayı unuttur-
du. Şeytanın topluluğu işte bunlar-
dır. İyi dinleyin! Hüsrana uğraya-
cak olan, ancak şeytanın topluluğu-
dur. 

 

21. Şüphesiz Allah’a ve Peygambe-
ri’ne karşı gelenler varya, işte en 
aşağılık kimseler (de) bunlardır. 

 

22. Allah, “Ben ve peygamberlerim 
mutlaka galip geleceğiz,” diye 
yazmıştır. Şüphesiz Allah, çok güç-
lüdür (ve) galiptir.  
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23. (Hem) Allah’a ve ahiret gününe 
inanan, (hem de) Allah ile Peygam-
beri’ne şiddetle karşı gelenleri se-
ven bir kavimi bulamazsın. (Karşı 
gelenler,) onların babaları, oğulları, 
kardeşleri yahut soylarından kimse-
ler (bile) olsa, onlar gene (de onları 
asla sevmezler. Allah’ın) kalplerine 
imanı yazdığı kimseler (de,) ancak 
bunlardır. O, Katından kelâm (gön-
derip) kendilerine yardım eder. 
Onları, içinden ırmaklar akan Cen-
netler’e alacaktır. Onlar (da) hep 
orada kalacaklar. Allah onlardan 
razı oldu ve onlar (da) O’ndan razı 
oldular. Allah’ın topluluğu, işte 
bunlardır. İyi dinleyin! Şüphesiz, 
ancak Allah’ın topluluğu başarıya 
ulaşandır. 
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Sûre: 59 

HAŞR SÛRESİ 
(Hicretten sonra indirilmiştir.) 

Cüz: 28  

Bu sûre Medine devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yirmi beş 
ayettir. 

Bu sûrenin hem başında, hem de sonunda bir toplanmadan yani 
“Haşr”dan bahsedilmiştir. İlkine “Evvel-ül Haşr” denmiştir. Yahudiler’e verilen 
cezalar neticesinde, kendileri için ilk “Haşr” söz konusu olmuştur. Her birine 
işledikleri günahlar nispetinde bu yolla bir ceza verilmiş oldu. Bazılarına sürgün 
mukadder kılınırken, diğerlerine kendi elleriyle kendi evlerini yok etmeleri ceza 
olarak tayin edildi. Bazılarına ise öldürülmeleri mukadder kılındı. Kısacası bu 
ilk “Haşr”dı ve burada onun kapsadığı cezalardan bahsedilmiştir. Sûrenin so-
nunda da yine bir “Haşr”dan bahsedilmiştir. Kim Yüce Allah’ı (c.c.) unutursa, 
O da onu cezaya uğratır diye buyrulmuştur. Onlar, Yüce Allah’ı (c.c.) unutarak 
kendi nefislerinin gerçek menfaatlerini de unuturlar. Bunun dışında kalan bazı 
kimseler ise, her zaman Yüce Allah’ı (c.c.) hatırlarlar ve yaptıklarını da daima 
gözetirler. Böyle insanlara en yüce mükâfat verilecektir. 

Geçen sûrelerde de, bu sûrenin başında da tespih konusundan bahsedil-
miştir. Bu sûrenin sonunda aynı konu doruk noktasına ulaşmıştır. Bazı ayetler 
şu kelimeler ile başlamaktadır: “ .” Bu ayetlerde Allah’ın 
(c.c.) bazı yüce sıfatları, yani “Esma-i Hüsna” beyan edilmiştir. Yüce Allah 
(c.c.) “ ” diyerek, bütün güzel isimlerin yalnız Kendisine ait oldu-
ğunu belirtmiştir. 
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Haşr Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Göklerde ve yerde bulunan her 
şey Allah’ı tespih eder. O, her şey-
den üstündür, hikmet sahibidir. 

 

3. Ehl-i Kitap arasından kâfir olan-
ları, ilk savaş zamanında evlerinden 
çıkaran, ancak O’dur.1 Sizler, onla-
rın çıkacaklarını hiç sanmıyordu-
nuz. Onlar (da,) kalelerinin kendile-
rini Allah’a karşı koruyacağını 
sanmışlardı.  Ama Allah onlara hiç 
beklemedikleri yerden geldi ve 
yüreklerine korku saldı. Böylece 
onlar, evlerini kendi elleriyle ve 
müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. 
Ey basiret sahibi olanlar, (bundan) 
ibret alın! 

 

4. Eğer Allah kendilerine sürgünü 
mukadder kılmış olmasaydı, onları 
mutlaka (bu) dünyada azaba uğra-
tırdı. Ahirette (ise,) onlar için ateş 
azabı vardır. 

 

                                                           
1 Bu ayette anlatılan savaş, Yahudi kabilesi “Benu Nazir” ile Müslümanlar arasında çıkmış-
tır. Sonunda onlar bir araya toplatılarak, Medine’den sürgün edildiler. (Bkz. Fet-ül-Beyân 
C.9, S.263) 
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5. Bu, onların Allah’a ve Peygam-
beri’ne karşı gelmelerindendi. Kim 
Allah’a karşı gelirse (bilsin ki,) 
şüphesiz Allah azap (vermekte) çok 
şiddetlidir. 

 

6. Kestiğiniz yahut kökü üzerinde 
bıraktığınız her hurma ağacı, ancak 
Allah’ın izniyleydi. Bu, O’nun 
fâsıkları küçük düşürmesi içindi. 

 

7. Allah, onların mallarından Pey-
gamberi’ne ganimet olarak her ne 
verdiyse, onu (elde etmek için) 
sizler, at ve develer koşturmadınız. 
Ancak Allah peygamberlerini dile-
diğine üstün kılar. Allah’ın her şeye 
(daima) gücü yeter. 

 

8. Allah’ın (bazı) yerleşimlerin 
halkına (ait mallardan) Peygambe-
ri’ne ganimet olarak verdiği, Allah 
içindir ve Peygamber içindir, akra-
balar, öksüzler, yoksullar ve yolcu-
lar içindir. (Bu, o mal)  sizlerden 
zengin olanlar arasında dolaşmasın 
diyedir. Peygamber size ne verirse, 
onu alın. (O size) hangisini yasak-
larsa, (ondan) vazgeçin. Allah’ın 
takvasını benimseyin. Şüphesiz 
Allah azap (vermekte) çok şiddetli-
dir. 
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9. (Bu mal,) evlerinden çıkarılan ve 
mallarından (mahrum bırakılan) 
fakir muhacirler içindir. Onlar (da-
ima) Allah’ın lütfu ve hoşnutluğunu 
diler ve Allah’ın (dinine) ve Pey-
gamberi’ne yardım ederler. İşte 
(imanlarında) doğru olanlar, ancak 
bunlardır. 

 

10. Onlardan önce (Medine’de ken-
dilerine) ev hazırlayanlar ve imanı 
(da kalplerine) yerleştirenler, hicret 
ederek kendilerine gelenleri (zaten) 
severlerdi. (Muhacirlere) verilen 
(mallar) için kalplerinde hiçbir istek 
taşımıyorlardı. Onlar darlık içinde 
olmalarına rağmen, (muhacirleri) 
kendi canlarına tercih ederlerdi. 
Kim nefsinin cimriliğinden koru-
nursa, başarıya ulaşanlar (da,) an-
cak onlardır. 

 

11. Onlardan sonra gelenler derler 
ki: “Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden 
önce inanmış olan kardeşlerimizi 
bağışla. Kalplerimizde inananlara 
karşı herhangi bir kin bırakma. Ey 
Rabbimiz! Şüphesiz Sen çok lütuf-
kârsın, çok rahmet edensin.1” 

 

                                                           
1 Bu ayette müminlerin bir özelliğinden bahsedilmiştir. Sahabelerden sonra gelen müminler, 
onlar için dua ederek, kalplerinde Allah’ın (c.c.) kendileri için bir kin bırakmamasını diler-
ler. Bu ayet, bazı sahabeleri kınayan, özellikle Resûlüllah’ın (s.a.v.) ilk üç Halifesine (r.a.) 
dil uzatan kimseler için bir nasihattir. 
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B. 2  

12. Münafık olanları görmedin mi? 
Onlar Ehl-i Kitap’tan kâfir olan 
kardeşlerine derler ki: “Eğer siz 
(Medine’den) çıkarılacak olursanız, 
biz (de) mutlaka sizinle beraber 
çıkacağız. Aleyhinizde hiç kimseye 
asla itaat etmeyeceğiz. Size karşı 
savaş çıkarılırsa, biz mutlaka size 
yardım edeceğiz.” Allah, onların 
kesinlikle yalancı olduklarına şahit-
lik eder. 

 

13. Eğer onlar (Medine’den) çıkarı-
lırlarsa, (bu münafıklar) onlarla 
birlikte (kesinlikle) çıkmayacaklar. 
Eğer onlar ile savaşılacak olursa, 
(bu münafıklar) onlara (hiç) yardım 
etmeyecekler. Yardım edecek olur-
larsa (da,) mutlaka arkalarına dönüp 
(kaçacaklar.) Sonrasında kendileri-
ne (asla) yardım edilmeyecektir.  

14. (Ey müminler! Münafıkların) 
yüreklerinde korku yaratmakta, siz 
onlar için Allah’tan daha sertsiniz. 
Bu, onların (hiç) anlamayan bir 
kavim olmasındandır. 

 

15. Onlar, sizinle birlikte (asla) 
savaşmayacaklar. (Savaşırlarsa da) 
ancak, kale içinde olan yerleşimler-
de ya (da kalın) duvarların arkasın-
da (bulunarak savaşacaklar.) Onla-
rın kendi aralarındaki savaşlar (çok) 
şiddetlidir. Sen, onları hep birlik 
içinde sanırsın. Oysa onların kalple-
rinde birlik yoktur. Bu (da,) akılla-
rını kullanmayan bir kavim olmala-
rındandır.1 

 

                                                           
1 Yahudiler hakkında, keza Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) Yahudiler’e benzettiği kimseler hakkında, 
bu ayet bugün de aynen geçerlidir. 
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16. (Onların durumu,) kendilerin-
den az bir zaman önce geçmiş (ka-
vimlerin) durumuna benzer. Onlar 
(da) yaptıklarının vebalini gördüler. 
Onlara çok acı veren bir azap (mu-
kadderdir.) 

 

17. (Onların durumu,) şeytanın 
durumuna benzer. Hani o insana, 
“İnkâr et,” demişti. (İnsan da) inkâr 
edince, (şeytan kendisine) dedi ki: 
“Benim seninle hiçbir ilişkim yok. 
Şüphesiz ben, âlemlerin Rabbi olan 
Allah’tan korkarım.”  

 

18. Her ikisinin (de) sonu, Cehen-
nem’e girmek olacaktır. Orada uzun 
müddet kalacaklar. Zalimlerin ce-
zası, işte böyledir.   

B. 3  

19. Ey inananlar! Allah’ın takvasını 
benimseyin. Herkes yarın için ön-
den neler gönderdiğine dikkat etsin. 
(Hepiniz) Allah’ın takvasını benim-
seyin. Şüphesiz Allah, bütün yap-
tıklarınızdan (daima) haberdardır. 

 

20. Allah’ı unutanlar gibi olmayın. 
Bunun sonucunda, Allah (da) onla-
ra canlarının (faydalarını) unuttur-
du. İtaat dışına çıkanlar (ise,) ancak 
bunlardır. 

 

21. Cehennemlikler ile Cennetlikler 
asla bir olamazlar. Başarıya ulaşan-
lar (ise,) ancak Cennetlikler’dir. 
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22. Eğer Biz, bu Kur’an’ı bir dağa 
indirmiş olsaydık, sen onun Allah 
korkusundan eğilip, paramparça 
olduğunu görürdün. Bu, düşünme-
leri için insanlara beyan ettiğimiz 
misallerdir. 

 

23. Kendisinden başka bir İlâh ol-
mayan Allah, ancak O’dur. O, gö-
rüneni (de,) görünmeyeni (de) bi-
lendir. Çok kerem ve çok rahmet 
eden (de,) ancak O’dur. 

 

24. Kendisinden başka bir İlâh ol-
mayan Allah, ancak O’dur. O, (ger-
çek) hükümdardır. Kendisi pak 
(olup, başkalarını da pak kılar.) O, 
her kusurdan uzak (olup, başkaları-
nı da uzak kılar.) O, emniyet bah-
şedendir, her şeyi gözetendir, her 
şeyden üstündür, (kırık gönülleri) 
birleştiren ve gerçek büyüklük sa-
hibidir. Allah, onların ortak koştuk-
larından pek yücedir. 

 

25. (Her şeyi) yaratan, her şeyin 
yaratılışını başlatan ve (her şeye 
kendi durumuna göre) şekil veren 
Allah, ancak O’dur. Bütün güzel 
isimler, O’nundur. Göklerde ve 
yerde bulunan (her şey,) O’nu tes-
pih eder. O, (her şeyden) üstündür, 
hikmet sahibidir. 
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Sûre: 60 

MÜMTEHİNE SÛRESİ 
(Hicretten sonra indirilmiştir.) 

Cüz: 28  

Bu sure Medine devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte on dört 
ayettir. 

Bundan önceki sûrede Yahudiler’in toplatılmalarından, yani haşr konu-
sundan bahsedilmiştir. Bu sûrede ise Müslümanlar uyarılarak kendilerine, kim 
Yüce Allah’a (c.c.) ve O’nun Resûlü’ne düşman olursa, kendisini asla dost 
edinmeyin denilmiştir. Çünkü onlar görünürde dost olsalar da, kalpleri hep kin 
ve nefretle doludur. Onlar helâkınız için daima planlar kurarlar. 

Daha sonra Hz. İbrahim’in (a.s.) örneği ileri sürülmüş ve onun bütün 
dostluk ve düşmanlıkları, ancak Yüce Allah (c.c.) uğrunaydı diye buyrulmuştur. 
Onun için akrabalarınız, ana babalarınız ve çocuklarınız hiçbir işinize yarama-
yacaklardır. Her ne olursa olsun, siz ilişkilerinizi yalnız Yüce Allah (c.c.) uğru-
na kurmalısınız ya da yalnız O’nun uğruna kesmelisiniz. Ancak düşmanlık ko-
nusunda ilk harekette bulunmayanlara, öncelikle eziyet vermek kesinlikle hak-
kınız değildir. Onlar size karşı dostluklarını devam ettirdikçe, sizler de kendile-
rine karşı dostluklarınızı devam ettirmelisiniz. En güzel adalet, işte budur. 

Bu sûre, Müslümanlar’a Yahudiler ile diğer müşriklere karşı kendilerini 
savunmak üzere savaş izni verildiği bir sırada indirildiği ve o devirden bahsetti-
ğinden dolayı, savaş sonucu ortaya çıkan birçok mesele de burada yer almıştır. 
Böyle durumlarda Müslümanlar’ın nasıl davranmaları gerektiği açıklanmıştır. 
Örneğin kâfirlerin hanımları iman edip hicret ederlerse, onların imanlarını iyice 
araştırınız denmiştir. Eğer onlar gerçekten iman ettiyseler, onları asla kâfirlere 
geri göndermeyiniz, çünkü onlar artık birbirleri için helal değillerdir. Ancak 
onların velilerine gerekli masrafları ödeyiniz. Bu üzerinize öncelikli bir vazife-
dir. 

En sonunda kâfirlerden kaçarak hicret eden kadınlardan alınması gereken 
biat sözleşmesinden bahsedilmiştir. Aynı söz, mümin olmak isteyen diğer ka-
dınlardan da alınacaktır. 
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Mümtehine Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Ey müminler! Düşmanım ve 
düşmanınız olanı dost edinmeyin. 
Siz onlara sevgi mesajları gönderi-
yorsunuz. Oysa onlar, size gelen 
hakkı inkâr ettiler. Onlar, (yalnız) 
Rabbiniz (olan) Allah’a inanmanız-
dan dolayı, sizi ve Peygamberi 
(evlerinden) çıkarıyorlar. Yolumda 
cihat etmek ve hoşnutluğumu elde 
etmek üzere çıktıysanız, (sonra da) 
onlara gizlice sevgi mesajlarını 
gönderiyorsanız, (bu yaptığınız 
doğru değildir.) Ben, gizlediklerini-
zi (de,) açığa vurduklarınızı (da) 
çok iyi bilirim. Aranızdan kim bunu 
yaparsa, şüphesiz o doğru yoldan 
sapmış olur. 

 

3. Eğer sizi ele geçirirlerse, (yine) 
düşmanınız olacaklar ve kötü (ni-
yetle) size ellerini ve dillerini uza-
tacaklar. Onlar hep kâfir olmanızı 
dilerler. 
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4. Hısımlarınız ve evlatlarınız Kı-
yamet günü size hiçbir fayda ver-
meyecektir. O, aranızı ayıracaktır. 
Allah, tüm yaptıklarınızı (daima) 
görendir. 

 

5. Şüphesiz İbrahim ve onun bera-
berindekilerde sizler için güzel bir 
örnek vardır.1 Hani onlar kavimle-
rine, “Şüphesiz bizim sizinle ve 
Allah’tan başka taptıklarınızla hiç-
bir ilgimiz yoktur. Sizi (de)  redde-
diyoruz. Siz tek (olan) Allah’a ina-
nıncaya kadar, aramızda ebediyen 
düşmanlık ve nefret belirmiştir,” 
demişlerdi. Ancak İbrahim’in baba-
sına, “Ben bağışlanman için mutla-
ka (dua edeceğim.) Oysa Allah’a 
karşı sana yardım etmeye gücüm 
yoktur,” demesi (bundan) müstes-
nadır. (Ayrıca İbrahim dedi ki:) “Ey 
Rabbimiz! Biz, ancak Sana güveni-
yor ve Sana yöneliyoruz. Dönüşü-
müz (de) ancak Sanadır.” 

 

6. “Ey Rabbimiz! Bizi kâfirlik 
edenlere bir deneme vesilesi kılma. 
Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Sen her 
şeyden üstünsün, hikmet sahibisin.” 

 

                                                           
1 Hz. İbrahim (a.s.) babasının Hakka düşman olduğunu anlayınca onunla alakasını kesmiştir. 
Böylece Hz. İbrahim (a.s.) gelecekte ebediyen bütün inananlar için tabi olunacak bir örnek olmuş-
tur. Ne kadar yakın bir akraba olursa olsun, inananlar, akrabalarından herhangi birisinin Yüce 
Allah’a (c.c.) ve O’nun dinine düşman olduğunu anlayınca, onunla bütün ilişkilerini kesmelidir-
ler. 
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7. Şüphesiz onlarda sizler için, (ya-
ni) Allah’ı ve ahiret gününe (ka-
vuşmayı) ümit edenler için güzel 
bir örnek vardır. Ancak kim yüz 
çevirirse bilsin ki, Allah Ganidir, 
hamd sahibidir. 

 

B. 2  

8. Allah’ın, sizinle onlardan düş-
manlık besledikleriniz arasında bir 
sevgi yaratması (pek) muhtemeldir. 
Allah, (her şeye daima) gücü ye-
tendir. Allah, çok bağışlayan ve çok 
rahmet edendir.1 

 

9. Allah, din uğruna sizinle savaş-
mayanlara ve sizi evlerinizden çı-
karmamış olanlara iyilikte bulun-
maktan ve adaletli davranmaktan, 
sizi alıkoymaz. Şüphesiz Allah, 
adalet edenleri sever. 

 

10. Allah sizi, ancak din uğruna 
sizinle savaşan ve sizi evlerinizden 
çıkaran (yahut) çıkarılmanızda bir-
birlerine yardım edenler ile dostluk 
kurmaktan alıkoyar. Kim kendile-
riyle dostluk kurarsa, zalim olanlar 
(da,) işte onlardır. 

 

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede önceden verilen bir haber bulunmaktadır. Müslümanlar’a karşı düşmanlık 
besleyenlerin, yakın gelecekte kendilerini sevmeye başlayacakları bildirilmiştir. Nitekim önceden 
verilen bu haber çok geçmeden aynen gerçekleşti ve Müslümanlar’a karşı düşmanlık besleyen ve 
Müslümanlar ile savaşanlar, çok kısa zamanda İslâm dinini kabul ederek Müslümanlar’a katıldılar 
ve eskiden savaştıkları Müslümanlar’ı sevmeye başladılar. 
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11. Ey inananlar! Mümin kadınlar 
göçmen olarak size gelince, onları 
(iyice) sınayın. Allah, onların iman-
larını en iyi bilir. Eğer imanlı ol-
duklarını anlarsanız, onları kâfirlere 
geri göndermeyin. Ne bu (imanlı 
kadınlar kâfirler) için helâldir, ne 
(de) onlar bu (imanlı kadınlar) için 
helâldir. (Kâfirler bu kadınlar için) 
her ne harcadılarsa (onu) onlara 
(geri) verin. Mehirlerini vermek 
suretiyle onlarla evlenmenizde hiç-
bir günah yoktur. Kâfir kadınların 
namuslarını elinizde tutmayın. On-
lar için sarf ettiklerinizi (kâfirler-
den) isteyin. Onlar (da yaptıkları) 
masraflarını sizlerden istesinler. Bu 
Allah’ın buyruğudur. O, aranızda 
hüküm verir. Allah, (daimi) bilgiye 
ve hikmete sahip olandır. 

 

12. Eğer eşlerinizden bazıları (ka-
çıp) kâfirlere katılırsa, siz (de) onla-
rın paralarını almışsanız, eşleri 
ellerinden (çıkıp) gitmiş olan mü-
minlere (onların uğruna) sarf ettik-
lerini verin. Kendisine iman ettiği-
niz Allah’ın takvasını benimseyin.1 

 

                                                           
1 Bu ayetlerde, Müslümanlar’ın eşleri kaçarak kâfirlere katılırlarsa yahut kâfirlerin eşleri 
İslâm dinini kabul ederek Müslümanlar’a katılırlarsa, her iki tarafın kendi masraflarını iste-
yebilecekleri bildirilmiştir. O masrafları tahsil ederek Müslümanlar’a vermek ise Müslüman 
hükümetin sorumluluğudur. 
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13. Ey Peygamber! Mümin kadın-
lar, hiçbir şeyi Allah’a ortak koş-
mamak, hırsızlık etmemek, zina 
yapmamak, çocuklarını öldürme-
mek,  elleri ve ayakları önünde 
yalan uydurarak kimseye iftira et-
memek (ve) hayırlı konularda sana 
itaatsizlik etmemek şartıyla sana 
biat etmek üzere yanına gelirlerse, 
onların biatini kabul et ve kendileri 
için Allah’tan mağfiret dile.  Şüp-
hesiz Allah, çok bağışlayan ve çok 
rahmet edendir. 

 

14. Ey inananlar! Allah’ın öfkelen-
diği kavimi dost edinmeyin. Kâfir-
lerin, mezardakilerden ümitlerini 
kestikleri gibi, şüphesiz onlar (da) 
ahiret (hayatından) ümitlerini kes-
mişlerdir. 
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Sûre: 61 

SAFF SÛRESİ 
(Hicretten sonra indirilmiştir.) 

Cüz: 28  

Bu sûre Medine devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte on beş ayet-
tir. 

Geçen sûrede zikredilen biat sözleşmesinde sadece kadınların görevlerin-
den bahsedilmemiştir. Aslında mümin erkekler de biat sözleşmesi yoluyla aynı 
manevi hastalıklardan korunmak üzere söz verirler. Saff sûresinin başında her 
ikisine de şöyle buyrulmuştur: Biat sözleşmeniz hakkında münafık olmayınız. 
Diğerlerine nasihat edip, kendiniz ona aykırı amellerde bulunmayınız. Eğer 
ihlâsla biat sözleşmenize bağlı kalırsanız, Yüce Allah (c.c.) da kalplerinizi birbi-
rine bağlayacaktır. Öyle ki, sizi düşmanlarınıza karşı güçlü bir duvar haline 
getirecektir. 

Bu sûrede Hz Resûlüllah (s.a.v.) hakkında, Hz. İsa’nın (a.s.) önceden bil-
dirdiği bir haberden söz edilmiştir. Bu haberde Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) ikinci 
adı olan Ahmed’ten bahsedilmiştir ve kendisinin cemali şana, yani güzellik 
şanına sahip olacağı belirtilmiştir. “Ahmed” ile alâkalı olarak, daha sonra açık-
lanan zikrinden de anlaşıldığı gibi, ahir zamanda Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) gü-
zellik vasıflarına sahip bir belirtinin ortaya çıkacağına işaret edilmiştir. O ve ona 
tabi olanlar, İslâm dinine, onun güzelliklerine işaret ederek hizmet edecekler. 
Bütün bunlardan da anlaşıldığı üzere, bu gelecek hakkında önceden verilen bir 
haberdir. 

Özetle bu sûrede Hz. İsa (a.s.) ve önceden verdiği haberden bahsedilmiş-
tir. Hz. İsa (a.s.) Yüce Allah (c.c.) yolunda kim benim yardımcım olacak diye 
sormuştu. Bu sonrakilerin, yani ahir zamandaki müminlerin de görevi olacaktır. 
Ne zaman böyle bir duyuru tekrar yapılacak olsa, önceden verilen bu haberlere 
içtenlikle inanan Müslümanlar da Mesih-i Muhammedi’nin bayrağı altında bir-
leşmelidirler. Onlar, biz Hz. Muhammed Resûlüllah’ın (s.a.v.) getirdiği İslâm 
dinine hizmet etmek üzere Mesih-i Muhammedi’ye elimizden geldiğince yar-
dımcı olacağız demelidirler. 
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Saff Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Göklerde ve yerde ne varsa, 
(hepsi) Allah’ı tespih eder. O, her 
şeyden üstündür, hikmet sahibidir. 

 

3. Ey inananlar! Yapmadığınızı 
neden söylüyorsunuz? 

 

4. Yapmadığınızı söylemeniz, Allah 
Katında çok büyük bir günahtır. 

 

5. Şüphesiz Allah, Kendi yolunda 
saflar halinde savaşanları sever. 
Onlar, adeta üzerine bakır dökül-
müş bir duvar gibidirler.   

6. Hani Musa kavmine, “Ey kav-
mim! Bana neden eziyet ediyorsu-
nuz? Oysa benim, Allah’ın size 
(gönderdiği) bir peygamberi oldu-
ğumu biliyorsunuz,” demişti. Böy-
lece onlar doğru yoldan sapınca, 
Allah (da) onların kalplerini eğriltti. 
Allah, itaat dışına çıkanlara hidayet 
vermez. 
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7. Hani Meryem oğlu İsa, “Ey 
İsrâiloğulları! Şüphesiz Ben, Al-
lah’ın size (gönderdiği) bir pey-
gamberiyim. Benden önce (indiri-
len) Tevrat’ı tasdik ederim. Benden 
sonra gelecek olan bir peygamberin 
(de) müjdesini veriyorum. Onun adı 
Ahmed1 (olacaktır,)” demişti. So-
nunda o peygamber kendilerine 
apaçık delillerle gelince onlar, “Bu 
apaçık bir aldatmacadır,” dediler. 

 

8. Allah’a karşı yalan uydurandan 
daha zalim kim olabilir? Oysa o, 
İslâm’a davet edilmektedir. Allah, 
zalim bir kavime hidayet vermez. 

 

9. Onlar Allah’ın nurunu ağızların-
dan (çıkan nefesle) söndürmek 
istiyorlar. Kâfirler istemeseler (de) 
Allah Kendi nurunu (mutlaka) ta-
mamlayacaktır. 

 

10. Müşrikler istemeseler (de,) 
kendisini dinin (her dalında) üstün 
kılmak üzere Peygamberi’ni hida-
yet ve hak diniyle gönderen, ancak 
O’dur. 

 
B. 2  

11. Ey inananlar! Sizi acı azaptan 
kurtaracak bir ticaret hakkında, size 
haber vereyim mi? 

 
                                                           
1 Bu ayet-i kerimede Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) “Ahmed” olarak geleceği bildirilmiştir. Onun 
“Muhammed” olarak geleceğini de Hz. Musa (a.s.) haber vermişti (bkz. Tesniye 18:18-19.) Onun 
“Ahmed” olarak gelişini de Hz. İsa (a.s.) açıklamıştır (bkz. Yuhanna 14:16.) Ancak Kitab-ı Mu-
kaddes Yeni Ahid’te “Ahmed”ten genel olarak Tesellici, Hakikat Ruhu olarak bahsedilmiştir. 
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12. Sizler Allah’a ve Peygamberine 
iman edersiniz. Allah yolunda (da) 
mallarınız ve canlarınızla cihat 
edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin 
için (çok) hayırlıdır.  

 

13. O, günahlarınızı affedecek. Sizi 
içinden ırmaklar akan, ebedi kalı-
nacak Cennetler’e, o Cennetler’deki 
tertemiz evlere alacak. Bu (ise) çok 
büyük bir başarıdır. 

 

14. Bundan başka (çok) sevdiğiniz 
bir şey (daha var. O da) Allah’ın 
yardımı ve çabuk (elinize geçecek) 
olan bir zaferdir. Sen, müminlere 
müjde ver. 

 

15. Ey inananlar! Siz Allah’ın yar-
dımcıları olun. Nitekim Meryem 
oğlu İsa (da) havarilere, “Allah’a 
(yaklaştıracak olan işlerde) bana 
kim yardımcı olacak?” dediğinde 
havariler, “Biz Allah'ın (dininin) 
yardımcılarıyız,” demişlerdi. So-
nunda İsrâiloğulları’ndan bir grup 
inandı, bir grup (ise) inkâr etti. 
Bunun üzerine Biz inananlara, 
düşmanlarına karşı yardım ettik. 
Bunun üzerine onlar üstün geldiler. 

 
 



Cüz: 28 
 

CUMA SÛRESİ Sûre: 62      

1058 
 

Sûre: 62 

CUMA SÛRESİ 
(Hicretten sonra indirilmiştir.) 

Cüz: 28 

Bu sûre Medine devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte on iki ayet-
tir. 

Bu sûre, Saff sûresinde önceden bildirilen haberleri kapsamaktadır.  
yani Cem kelimesinin tüm anlamları da bu sûrede beyan edilmiştir. Hz. 
Resûlüllah (s.a.v.) sonradan gelenler ile daha önce geçmiş olanları bir araya 
getirendir. Onun celâl (yücelik) ve cemal (güzellik) sıfatları da bu sûrede bir 
araya getirilmiştir. Haftada bir kez Cuma günü, Müslümanlar bir araya gelip 
ibadet ederler. Tüm bu değişik manalar, Cuma sûresi içinde yer almaktadır. 

Burada önceden verilen bir haber bulunmaktadır. Sonradan gelen Müs-
lümanlar para kazanmaya ve ticari işlerini yürütmeye dalacaklardı. Bu durum 
Hz. Resûlüllah’ı (s.a.v.) adeta tek başına bırakacaktı. Bazı Müslüman din bilgin-
leri, Hz Resûlüllah (s.a.v.) zamanında bu hadisenin yaşanmış olduğunu beyan 
ederler. Onlara göre Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) en tehlikeli savaşlarda bile kendi-
sini tek başına bırakmayan ihlâs dolu sahabeleri, ticaret kervanlarının gelişini 
haber aldıklarında, onu adeta tek başına bırakarak kaçmışlardır. Hâşâ, sümme 
hâşâ! Bu Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v) ashapları hakkında söylenen çok büyük bir 
yalandır. Şüphesiz bu sûrede fiilen kendi dinlerinden gafil olan ve Hz. 
Resûlüllah (s.a.v.) ile hiçbir alâkaları olmayan sonraki devirlerde yaşayan Müs-
lümanlar’dan bahsedilmiştir. 
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Cuma Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Göklerde ve yerde ne varsa, 
(hepsi) Allah’ı tespih eder. O (ger-
çek) hükümdardır, kutsaldır, her 
şeyden üstündür, hikmet sahibidir.  

3. Okuma yazması olmayanlara, 
aralarından birini Peygamber olarak 
gönderen O’dur. O, onlara (Al-
lah’ın) ayetlerini okur, onları terte-
miz kılar ve kendilerine Kitap ile 
hikmeti öğretir. Oysa onlar, daha 
önce büyük bir sapıklık içindeydi-
ler.1 

 

4. Onlardan başkalarına (da, onu 
gönderecektir. Ancak) onlar, henüz 
bunlara katılmış değiller. (Allah) 
her şeyden üstündür, hikmet sahibi-
dir.2 

 

5. İşte bu, Allah’ın lütfudur. Onu 
dilediğine verir. Allah çok büyük 
lütuf sahibidir. 

 

                                                         
1 Bu ayet-i kerimede, Bakara sûresi yüz otuzuncu ayette zikredilen Hz. İbrahim’in (a.s.) 
duasının kabul edildiği beyan edilmiştir. 
2 Bu ayet-i kerime indirildiği zaman, ashab-ı kiram (r.a.) “henüz kavuşmamış olanların” 
kimler olduğunu, sordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Selman-ı Farisi’nin 
(r.a.) omzuna elini koyarak, iman Ülker yıldızına yükselmiş olsa da, onlardan birinin onu 
tekrar dünyaya geri getirecek olduğunu buyurmuştur. (Sahih-i Buharî) 
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6. Kendilerine Tevrat’a (boyun 
eğmeleri) farz kılınan, sonra (da) 
onu tatbik etmeyenlerin durumu, 
pek çok kitap taşıyan eşeğin duru-
muna benzer. Allah’ın buyruklarını 
inkâr eden insanların hali (ise) çok 
kötüdür. Allah, zalim olan bir ka-
vime (asla) hidayet vermez. 

 

7. De ki: “Ey Yahudiler! (Dünya-
daki bütün diğer) insanlar değil 
(de,) yalnız kendinizin Allah’ın 
dostları olduğunu zannediyorsanız 
ve (de) doğru iseniz, ölümü dile-
yin.1” 

 

8. Geçmişte yaptıkları yüzünden 
hiçbir zaman onu dilemeyecekler. 
Allah, zalimleri çok iyi bilendir. 

 

9. De ki: “Şüphesiz kendisinden 
kaçıp durduğunuz ölüm, sizi mutla-
ka yakalayacaktır. Sonra hepiniz, 
gizli olanı (da,) açıkta olanı (da) 
bilen (Allah’a) döndürüleceksiniz. 
Sonunda (ise) O, yaptıklarınızı size 
bildirecektir.”  

B. 2  

10. Ey inananlar! Cuma gününün 
bir kısmında namaz için çağrıldığı-
nızda, Allah’ın zikri için acele edin 
ve alışverişi bırakın. Eğer bilgi 
sahibiyseniz, bu sizin için (çok) 
hayırlıdır. 

 

                                                         
1 Yani, Hz. Resûlüllah (s.a.v.) ile mübahele edin. 
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11. Namaz sona erdikten sonra yer-
yüzüne dağılın ve Allah’ın 
lütfundan (payınızı) arayın. Başarı-
ya ulaşmak için Allah’ı çokça zik-
redin. 

 

12. Onlar, bir ticaret ya (da) bir 
eğlenceyi gördüklerinde, ona kaçar-
lar ve seni yalnız bırakırlar. (Onla-
ra) de ki: “Allah’ın Katında olanlar, 
eğlenceden (de,) ticaretten (de) 
daha iyidir. Allah, rızık verenlerin 
en hayırlısıdır.” 
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Sûre: 63 

MÜNÂFİKÛN SÛRESİ 
(Hicretten sonra indirilmiştir.) 

Cüz: 28  

Bu sûre Medine devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte on iki ayet-
tir. 

Bu sûrenin başlangıcında yer alan konu şöyle belirtilmiştir: Bazı müna-
fıklar yemin ederek, senin Allah’ın (c.c.) Resûlü olduğunu ileri sürerler, oysa 
Yüce Allah (c.c.) senin Kendi Resûlü olduğunu gayet iyi bildiği halde, münafık-
ların yalancı olduklarına da şahadet eder. Ahir zamanda da Müslümanların çoğu 
böyle bir duruma düşecekler. Onlar da senin Allah’ın (c.c.) Resûlü olduğuna 
dair yemin edecekler. Ancak Yüce Allah (c.c.) onların yeminlerinin hiçbir an-
lamı olmadığına, onların gerçek imandan uzak olacaklarına, şahadet edecektir. 

Bu sûrede, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) hayatında ortaya çıkan münafıkların 
lideri Abdullah B. Übey B. Selûl’dan da bahsedilmiştir. O bir gazveden (muha-
rebeden) geri döndüğünde, Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) apaçık olarak küstahlık 
yaptı ve kendisinin Medine ahalisi arasında en saygıdeğer kişi olduğunu iddia 
etti. Keza Hz. Resûlüllah (s.a.v.) aleyhinde küstahça bir davranışta bulunarak, 
Medine’ye dönüşünde Hz. Resûlüllah’ı (s.a.v.) oradan sürgün edeceğini söyledi. 
Buna mukabil Yüce Allah’ın (c.c.) Yüce Resûlü (s.a.v.) affetmenin en büyük 
örneğini sergileyerek, gücü yettiği halde bu münafık kişiyi Medine’den çıkar-
madı. Bunun da ötesinde, onun affedilmesi için vefat gününe kadar Allah’a 
(c.c.) dua etti. Ancak sonunda Yüce Allah (c.c.), ona bu konuda dua etmesini 
yasakladı. Hatta mezarı başında durarak bile dua etmemesi gerektiğini, ona 
bildirdi. 
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Münâfikûn Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Münafıklar sana gelince, “Şüp-
hesiz Senin Allah’ın Peygamberi 
olduğuna şahadet ederiz,” derler. 
Allah, senin kesinlikle kendi Pey-
gamberi olduğunu bilir. Allah, mü-
nafıkların kesinlikle yalancı olduk-
larına (da) şahadet eder. 

 

3. Onlar, yeminlerini kalkan edin-
mişlerdir. Böylece (insanları,) Allah 
yolundan alıkoyarlar. Şüphesiz 
yaptıkları çok kötüdür. 

 

4. Bu, (önce) inanıp sonra (da) in-
kâr ettikleri içindir. Bunun sonucu 
kalpleri mühürlenmiştir. Artık onlar 
(hiç) anlamazlar.  

5. Onları gördüğün zaman, endam-
ları hoşuna gider. Bir şey söyledik-
lerinde, sözlerini dinlersin. Onlar 
birbirine yaslanmış kuru kütükler 
gibidir. (Kur’an’da verilen) her 
azap haberinin, aleyhlerine olduğu-
nu sanırlar. Katı düşman (da) on-
lardır. Sen onların (şerrinden) sa-
kın. Allah onları kahretsin! Onlar, 
nereye döndürülüp (haktan uzaklaş-
tırılıyorlar!)  
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6. Onlara, “Gelin! Allah’ın Pey-
gamberi (de) sizin için bağışlanma-
nızı dilesin,” denildiğinde, (inkâr 
edip) başlarını çevirirler. Sen, onla-
rın büyüklük taslayarak (insanları 
hak yolundan) alıkoyduklarını gö-
rürsün.  

7. Sen, onlar için mağfiret dilesen 
(de,) mağfiret dilemesen (de,) onlar 
için birdir. (Tevbe etmedikçe,) Al-
lah onları asla affetmeyecektir. 
Şüphesiz Allah, itaat dışına çıkmış 
olan bir kavime hidayet vermez.  

8. “Allah’ın Peygamberi’nin yanın-
da bulunanlar için, onlar (açlıktan 
sıkıntıya düşüp) kaçıncaya kadar 
(bir şey) harcamayın” diyenler (de) 
onlardır. Oysa göklerin ve yerin 
hazineleri (sadece) Allah’ındır. 
Ancak münafıklar (bunu) anlamaz-
lar. 

 

9. Onlar derler ki: “Medine’ye dö-
nersek, en şerefli olan, en aşağılık 
olanı oradan mutlaka çıkaracaktır.”  
Oysa şeref, ancak Allah’ın, Pey-
gamberi’nin ve müminlerindir. 
Oysa münafıklar (bunu hiç) bil-
mezler.1 

 

                                                           
1 Mustalak gazvesi sırasında münafıkların başı Abdullah B. Übey B. Selûl, “Medine'ye dö-
nersek, oranın en şereflisi olan, oranın en aşağılık olanını oradan çıkaracaktır,” dedi. Amacı 
Yüce Peygamberi (s.a.v.) aşağılamaya çalışarak, Medine’den çıkarmaktı. Müslüman askerler 
Medine’ye girmeden, oğlu Medine’nin kapısında elinde kılıçla babasını karşıladı ve ona 
“Sen, Medine’nin en aşağılık adamı olduğunu ve Muhammed’in (s.a.v.) ise en şereflisi oldu-
ğunu söyle, yoksa kafanı uçururum,” dedi. Babası korktu ve oğlunun istediği sözleri tekrar 
etti. Bundan sonra oğlu, onun Medine’ye girmesine izin verdi. 
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B. 2  

10. Ey inananlar! Mallarınız ve 
evlatlarınız, sizi Allah’ı zikretmek-
ten gafil kılmasın. Kim böyle ya-
parsa, hüsrana uğrayanlar (da,) 
ancak onlardır. 

 

11. Birinize ölüm gelmeden önce, 
verdiklerimizden harcayın. (Ölüm 
gelince, o) diyecek ki: “Yarabbi! 
Sen neden bana azıcık mühlet ver-
medin ki, ben sadakalar verirdim ve 
iyilerden olurdum!” 

 

12. Ancak Allah, bir kimseye onun 
için tayin edilmiş zaman geldiğin-
de, asla mühlet vermez. Allah yap-
tıklarınızdan (daima) haberdardır.  
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Sûre: 64 

TEGÂBUN SÛRESİ 
(Hicretten sonra indirilmiştir.) 

Cüz: 28  

Bu sûre Medine döneminde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte on dokuz 
ayettir.  

Bu sûre de  “ ” kelimeleriyle başlamaktadır. 
Burada Yüce Allah’ın (c.c.) tespihi, yani her türlü eksiklikten uzak oluşu beyan 
edilmiştir. Yerde ve göklerde bulunan tüm varlıkların Allah’ı (c.c.) tespih ettik-
leri ifade edilmiştir. O’nun tespihini en çok Hz. Muhammed-i Mustafa (s.a.v.) 
tekrarladığına göre, Yüce Allah (c.c.) ona saygısızlık edilmesine kesinlikle izin 
vermeyecektir. Böyle bir kimseyi, Allah (c.c.) ne affeder, ne de onun üzerinden 
gazabını uzak tutar?  

Geçen sûrede “ ” den bahsedilmişti. Burada ise, onun gerçek ile ger-
çek olmayan arasında ayırım yapılacak gün olacağından ( ) haber verilmiş-
tir. 

Bu dönem, İslâm devrine yardım etme devri olacaktır ve çoğunlukla din 
yolunda mal fedakârlığına gerek olacaktır. Bu sebeple ihlâs ile Yüce Allah’ın 
(c.c.) yolunda mal harcayanlara, burada müjde verilmiştir. Onlar, Yüce Allah’ın 
(c.c.) uğruna ihlâs ile her ne harcarlarsa, O bunu kabul buyuracak ve kendilerine 
çok büyük mükâfat verecektir, diye buyrulmuştur.  
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Tegâbun Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Göklerde ve yerde ne varsa, 
(hepsi) Allah’ı tespih eder. Hüküm-
darlık (da) O’nundur, hamd (da) 
O’nundur. O’nun, dilediği her şeye 
gücü yeter. 

 

3. Sizi ancak O, yaratmıştır. Ara-
nızdan bazıları kâfir, aranızdan 
bazıları (ise) mümindir. Allah, bü-
tün yaptıklarınızı görendir.  

4. O, gökleri ve yeri belli bir amaç 
için yarattı. Size biçimlerinizi verdi. 
Sonrasında (da) biçimlerinizi güzel 
kıldı. Dönüş (de,) ancak O’nadır. 

 

5. O, göklerde ve yerde bulunanları 
bilir. Gizlediğinizi (de,) açığa vur-
duğunuzu (da) bilir. Allah, gö-
nüllerde olanları (da) en iyi bilen-
dir. 

 

6. Daha önce kâfirlik edenlerin 
haberleri size ulaşmadı mı? Sonun-
da onlar, yaptıklarının vebalini 
tattılar. Kendilerine pek acı bir azap 
(mukadderdir). 
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7. Bu, peygamberleri kendilerine 
apaçık delillerle geldikleri halde 
onların, “Bir beşer mi bize hidayet 
verecek,” demelerindendi. Sonunda 
onlar, inkâr edip yüz çevirdiler. 
Allah (da,) hiçbir şeye muhtaç ol-
madığını (gösterdi.) Allah Ganidir, 
(her türlü) hamda lâyıktır. 

 

8. Kâfirlik edenler, (öldükten sonra) 
asla kaldırılmayacaklarını sanırlar. 
De ki: “Neden olmasın. Rabbime 
andolsun ki, siz mutlaka kaldırıla-
caksınız. Ardından (da) yaptıkları-
nız size bildirilecek. Bu, Allah için 
(pek) kolaydır.”  

9. Onun için Allah’a, Pey-
gamberi’ne ve indirdiğimiz nura 
inanın. Allah, bütün yaptıklarınız-
dan haberdardır.1  

10. Toplanma günü, (yani) O’nun 
sizi toplayacağı gün var ya, zafer 
veya yenilgiye (karar verilecek 
olan) gün (de,) işte budur. Kim 
Allah’a inanırsa ve (yerli yerinde) 
iyi işler yaparsa, O onun kötülükle-
rini kendisinden uzaklaştıracak ve 
onu ebediyen kalmak üzere, içinden 
ırmaklar akan Cennetler’e yerleşti-
recektir. Çok yüce başarı (da,) işte 
budur. 

 

                                                           
1 Ayet-i kerimede zikredilen “Nur” dan şunlar kastedilir: a)Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) indirilen 
vahiy; b)Hz. Resûlüllah (s.a.v.) vasıtasıyla inananlara bahşedilen zeka ve anlayış; c)Manevî iler-
leme ve kalp huzuru; d) İlâhî bilgiler ve hak ile batılı ayırt etme yeteneği. Bütün bunlar Yüce 
Allah (c.c.) tarafından Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) ve onun bereketiyle de Müslümanlar’a bahşedildi. 
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11. İnkâr edip ayetlerimizi yalanla-
yanlarsa, işte Cehennemlik olanlar 
(da,) onlardır. Onlar, orada uzun bir 
süre kalacaklar. Orası ne kötü bir 
kalınacak yerdir. 

 

B. 2  

12. Allah’ın emri olmaksızın, hiçbir 
musibet meydana gelmez. Kim 
Allah’a inanırsa, O onun kalbine 
hidayet verir. Allah, her şeyi daima 
bilendir. 

 

13. Allah’a itaat edin ve Peygam-
ber’e (de) itaat edin. Eğer yüz çevi-
rirseniz (bilin ki,) Peygamberimiz’e 
düşen, ancak (mesajı) açıkça ulaş-
tırmaktır. 

 

14. Allah, Kendisinden başka bir 
İlâh bulunmayandır. İnananlar, 
yalnız Allah’a güvenmelidirler. 

 

15. Ey inananlar! Eşlerinizden ve 
çocuklarınızdan bazıları size düş-
mandırlar. Onun için kendilerinden 
sakının. Ancak affeder, hoş görür 
ve onları bağışlarsanız, Allah (da) 
mutlaka çok bağışlayan ve çok 
rahmet edendir. 
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16. Mallarınız ve evlatlarınız, (siz-
ler için) bir sınamadır. Allah ise, 
Katında büyük bir mükâfat bulu-
nandır.  

17. O halde gücünüz yettiğince Al-
lah’ın takvasını benimseyin. (Sözle-
rini) dinleyin ve (O’na) itaat edin. 
(Mallarınızı O’nun yolunda) harca-
yın. Bu sizin için hayırlı olacaktır. 
Kim nefsin cimriliğinden korunur-
sa, başarıya ulaşanlar (da,) işte on-
lardır. 

 

18. Eğer Allah için mallarınızdan 
iyi bir pay ayırırsanız, O onu sizin 
için (kat kat) arttıracaktır ve sizi 
(de) bağışlayacaktır. Allah, değer 
bilen ve halim olandır. 

 

19. O, görüneni (de,) görünmeyeni 
(de) bilendir. O, her şeyden üstün-
dür, hikmet sahibidir. 
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Sûre: 65 

TALÂK SÛRESİ 
(Hicretten sonra indirilmiştir.) 

Cüz: 28  

Bu sûre Medine devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte on üç ayet-
tir. 

Bu sûrenin adı “Talâk” olup, başından sonuna kadar boşanma ile ilgili 
konuları içermektedir. 

Geçen sûre ile bu sûrenin birleştikleri temel nokta, burada Hz. 
Resûlüllah’ın (s.a.v.) insanları karanlıklardan çıkarıp aydınlığa götüren bir nur 
olarak tanıtılmış olmasıdır. İşte aynı nur, ahir zaman Müslümanları’nın döne-
minde bir kez daha, ümmetinin karanlıklarda bocalayan insanlarını oradan çıka-
racaktır. Karanlıklardan çıkmak konusunda, kötülükler hayatından çıkıp temiz 
ve saf hayata geçmenin çok önemi vardır. Yani o, onları hem inanç hem de amel 
bakımından karanlıklarından çıkarmış olacaktır.  

Talâk sûresinde, Hz. Resûlüllah’ın başlı başına bir “Zikir”  olduğu beyan 
edilmiştir. Nur da insana zikir neticesinde bahşedilir. İlâhi Zikir sonucunda da, 
Yüce Allah (c.c.) kendisine başlı başına bir nur olma üstünlüğünü nasip etmiş-
tir. Keza O, gerçek kullarını da zikir neticesinde karanlıklardan nura çıkarmıştır. 

Bu sûrede, yer ile göğün sırlarını hayret verici bir şekilde açıklayan bir 
ayet-i kerime bulunmaktadır. Hz. Resûlüllah (s.a.v.) bizzat insanları karanlık-
lardan çıkaran biri olduğu gibi, ona bu kâinatın karanlıklarını kaldırıp, sırlarını 
da açıklayan bir kelâm, yani Kur’an-ı Kerim indirilmiştir. 

Kur’an-ı Kerim’de birçok kez yedi gökten bahsedildiği gibi, Yüce Al-
lah’ın (c.c.) yedi yeri de yarattığı beyan edilmiştir. Ancak o yerlerde yaşayanla-
ra nasıl vahiy indirildiğini ve onları hangi karanlıklardan kurtardığı, ancak Yüce 
Allah’ın (c.c.) bilgisi kapsamındadır. Kâinatı araştıran bilim adamları, bu konu 
hakkında bir başlangıca bile henüz ulaşamamışlardır. Ancak birçok kez ispat-
landığı üzere, Kur’an-ı Kerim’in bilgileri bir “Kevser” şeklinde sonsuzdur. Ge-
lecekte ise bilim adamları bu bilgilere de, ancak sınırlı bir şekilde vakıf olacak-
lardır.  
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Talâk Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Ey Peygamber (ve inananlar!) 
Hanımları boşayacağınız zaman, 
onları iddetlerine göre boşayın ve 
iddetin (de) hesabını tutun. Rabbi-
niz (olan) Allah’ın takvasını benim-
seyin. Apaçık bir hayâsızlıkta bu-
lunmadıkça, onları evlerinden çı-
karmayın ve kendileri (de) çıkma-
sınlar. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. 
Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa, o 
kesinlikle kendi canına zulmeder. 
(Ey boşayan kimse,) Allah’ın bun-
dan sonra başka bir şeyi ortaya 
çıkaracağını sen bilmezsin. 

 

3. Onlar, iddetlerinin sonuna ula-
şınca, kendilerini uygun bir şekilde 
alıkoyun veya uygun bir şekilde 
ayırın. Aranızdan iki adaletli (kişi-
yi) şahit tutun. Allah için şahitliği 
doğru yapın. Allah’a ve ahiret gü-
nüne inanan kimseye böyle bir öğüt 
verilir. Kim Allah’ın takvasını be-
nimserse, O (mutlaka) ona bir çıkış 
yolu açar. 
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4. O, kendisine hiç beklemediği bir 
yerden rızık verir. Kim Allah’a 
güvenirse, O kendisi için yeterlidir. 
Şüphesiz Allah dilediğini mutlaka 
yerine getirir. Allah, şüphesiz her 
şey için bir ölçü belirlemiştir. 

 

5. Âdet (durumlarından) ümidini 
kesmiş olan hanımlarınızın 
(iddetleri hakkında) şüphe ederse-
niz, (bilin ki) onların iddetleri üç 
aydır. Âdet görmeyenler için (de 
bu) aynıdır. Hamile olanların iddeti 
ise doğum yapıncaya kadardır. Al-
lah’ın takvasını benimseyen için, 
Allah mutlaka onun işinde kolaylık 
sağlar.  

 
6. Bu, Allah’ın size indirdiği buy-
ruktur. Kim Allah’ın takvasını be-
nimserse, O kendisinden kö-
tülüklerini uzaklaştırır ve ecrini 
(de) arttırır. 

 

7. (Boşadığınız) hanımları, gücünüz 
elverdiğince oturduğunuz yerde 
oturtun. Onları sıkıntıya sokmak 
için kendilerine bir zarar vermeyin. 
Eğer onlar (bebek) taşıyorlarsa, 
hamilelikleri bitene kadar masraf-
larını karşılayın. Sizin için (çocuğu) 
emzirirlerse, kendilerine ücretlerini 
verin. (Buna) aranızda danışarak, 
geleneklere göre karar verin. Eğer 
(anlaşmakta) sıkıntı duyarsanız, o 
halde (babası) için başkası (çocuğu) 
emzirsin. 
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8.  Varlıklı kimse, varlığına göre 
masraf etsin. Rızkı dar olan ise, 
Allah’ın kendisine verdiğine göre 
harcasın. Allah kimseyi, kendisine 
verdiğinin dışında sorumlu tutmaz. 
Allah, her darlıktan sonra bolluk 
yaratacaktır. 

 
B. 2  

9. Nice yerleşimler, Rablerinin ve 
peygamberlerinin emirlerini inkâr 
ettiler. Bunun üzerine Biz, kendile-
rine çok ağır bir şekilde hesap sor-
duk ve onları korkunç bir azap ile 
cezalandırdık.  

10. Onlar, yaptıklarının vebalini 
tattılar. Meselelerinin sonu (da) 
hüsran oldu. 

 

11-12. Allah, onlar için şiddetli bir 
azap hazırlamıştır. Ey iman etmiş 
akıl sahipleri! O halde Allah’ın 
takvasını benimseyin. Allah, sizler 
için şeref (vesilesi olan) Peygam-
ber’i indirdi. O, size Allah’ın ışık 
tutan ayetlerini okumaktadır. Bu-
nun sonucu imanlarına göre (yerli 
yerinde) iyi işler yapan müminleri, 
karanlıklardan aydınlığa çıkarmak-
tadır. Kim Allah’a iman edip (ona 
göre yerli yerinde) iyi amellerde 
bulunursa, (Allah) onları içinden 
ırmaklar akan Cennetler’e alacaktır. 
Orada ebediyen kalacaklar. Allah, 
onun (gibilere) güzel rızık ihsan 
etmiştir. 
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13. Yedi göğü ve onun sayısınca 
yeri (de) yaratan, Allah’tır.  Al-
lah’ın her istediğine gereğince gücü 
yettiğini ve Allah’ın bilgisi ile her 
şeyi kuşattığını anlamanız için, 
(O’nun) buyruğu onların arasında 
çokça iner (durur.) 
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Sûre: 66 

TAHRÎM SÛRESİ 
(Hicretten sonra indirilmiştir.) 

Cüz: 28  

Bu sûre Medine devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte on üç ayet-
tir. 

Geçen sûrede, Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) indirilen Yüce Kitap’ta açıklanan 
kâinatın büyük sırlarından bahsedilmişti. Bu sûrede ise, bazı küçük sırlardan 
bahsedilmiştir. Demek ki, tüm gaip olanları bilen Yüce Allah (c.c), Hz. 
Resûlüllah’a (s.a.v.) büyük sırlar gibi küçük sırları da açıklamıştır. Böylece bu 
sûrenin geçen sûre ile olan ilişkisi, 

“ ” (18:50) 

kelimeleriyle ifade edilmiştir. Yani, bu çok yüce bir Kitap’tır ve o, en küçük 
sırları içerdiği gibi, büyük sırları da içermektedir. 

Bu sûrede “Tevbe-tün Nesûh”tan bahsedilerek, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) 
gerçek âşıklarına nasihat edilmiştir. Eğer onlar içtenlikle tevbe ederlerse, Yüce 
Allah (c.c.) onların hem küçük, hem de büyük, tüm günahlarını affedebilecektir. 
Bu tevbenin kabulünün belirtisi olarak, tevbe edenler kendilerini ıslah etmeye 
başladıklarında, gün geçtikçe günahlarından uzaklaşabildiklerini hissedecekler-
dir. Böylece Yüce Allah (c.c), onlardan tüm günah ve eksikliklerini uzaklaştıra-
caktır. Bu kötülükleri uzaklaştırma dönemi, kendilerine bahşedilen nur sonucu 
oluşacaktır. Bu karanlıkta yürüyen birinin aydınlık vasıtasıyla yolunda bulunan 

tehlikelerin farkına varması gibidir. Kısaca, “ ” keli-
melerinden, Yüce Allah’ın (c.c.), onlara yol göstereceği açıklanmaktadır. Ayrı-

ca, “ ” kelimesi ile diğer insanlara da işaret edilerek, onların da kötü-
lük sahipleri oldukları ve kendilerine asla bir nur bahşedilmeyeceği anlaşılmak-
tadır. Oysa her kötülük karşısında daima iyiliği tercih edenlere, muhakkak nur 
nasip edilecektir. İşte böyle insanlar hayırdan yana oldukları için, kendilerine 
yol ve yön gösteren nur bahşedilmiş olacaktır. 

Bu sûrenin sonunda iki bedbaht kadının misali verilmiştir. Onlar sözde 
peygamber ehlindendir. Ancak sorumluluklarını yerine getirirken hıyanette 
bulunuyorlardı. Daha sonra ise, bu ikisine karşılık iki de namuslu kadından 
bahsedilmiştir. Onlardan biri son derecede zalim ve hain birinin hanımı idi. 
Buna rağmen o, imanını korumuştu. Diğer kadın ise Hz. Meryem (a.s.) olup, 
kendisinden de bu sûrede bahsedilmiştir. Yüce Allah (c.c.) ona, Hz. İsa Mesih 
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(a.s.) gibi mucizevi bir evlat nasip etmiştir. Ancak bu evlat Hz. Meryem’e (a.s.), 
nefsanî bir arzu veya heves sonucu bahşedilmemişti. 

Bu sûrenin son ayetinde önceden bir haber verilerek, Yüce Allah’ın (c.c.) 
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ümmetinden doğacak çok pak ve kutsal bir zat vası-
tası ile aynı mucizeyi tekrarlayacağı bildirilmiştir. O zat, Hz. İsa’ya (a.s.) ben-
zeyecek ve yüce mertebeler elde etme hevesi taşımayacaktır. O, son derece de 
alçakgönüllü olacaktır. Daha sonra ise Yüce Allah (c.c.) kendisine ruhunu üfle-
yecek ve sonuçta ona, Hz. İsa’nınkine (a.s.) benzeyen manevi bir vücut bahşedi-
lecektir. 
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Tahrîm Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Ey Peygamber! Allah’ın sana 
helâl kıldığını neden (kendine) 
haram ediyorsun? Sen hanımlarının 
rızasını istiyorsun. Allah, çok ba-
ğışlayan ve çok rahmet edendir.1 

 

3. Allah, (fitne doğuracak) yeminle-
rinizi bozmanızı size gerekli kıldı. 
Allah, efendinizdir. O, çok iyi bilen 
ve hikmet sahibi olandır.  

4. Hani Peygamber hanımlarından 
birisine gizli bir söz söylemişti. 
Ardından (hanımı,) o (sözü başka-
sına) bildirdi. Allah (da) bunu 
(Peygamberi’ne) açıkladı. (Pey-
gamber de) onun bir kısmını (hanı-
mına) anlattı ve bir kısmından (ise) 
kaçındı. Nihayet Peygamber onu 
hanımına anlatınca (hanımı da,) 
“Sana (bunu) kim bildirdi?” dedi. 
(Peygamber de,) “Bana (bunu her 
şeyi) bilen ve (her şeyden) haberdar 
olan bildirdi,” dedi.2 

 

                                                           
1 Bu ayetten açık olarak anlaşıldığına göre, Yüce Allah’ın (c.c.) helâl ya da haram kıldığını kimse 
değiştiremez. Hz. Resûlüllah (s.a.v.) bütün ümmet için en güzel örnek olduğu için, Yüce Allah 
(c.c.) da kendisine bu konulara karışmamasını buyurmuştur. 
2 Bu ayet-i kerimede Resûlüllah’ın (s.a.v.) iki hanımından bahsedildiği halde, Yüce Allah (c.c.) 
onların isimlerini açıklamamıştır. Yüce Allah’ın (c.c.) gizli tuttuğunu öğrenip açıklamaya çalış-
mak kuluna yakışmaz. Bazı müfessirler bu ayeti açıklarken, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) şanına 
yakışmayan tefsirler ileri sürerler. Ona inanan ve kendisini seven hiç kimse, bu tefsirleri asla 
kabul edemez. 
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5. İkiniz tevbe ederek, Allah’a yö-
nelirseniz, (bu sizin için uygun olur. 
Nitekim) ikinizin (de) kalpleri (za-
ten tevbeye) meyletmiştir.1 (Ancak) 
siz, onun aleyhinde birbirinize yar-
dım ederseniz, (bilin ki) Allah, 
şüphesiz onun dostudur. Cebrail 
(de,) müminlerden her salih kimse 
(de onun dostlarıdır.) Ayrıca melek-
ler (de) onun arkasındadır. 

 

6. Eğer o sizi boşarsa, Rabbinin 
kendisine sizden daha hayırlı, Müs-
lüman, iman sahibi, itaat eden, 
tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan, 
dul ve bakire hanımlar getirmesi 
(de) pek muhtemeldir. 

 

7. Ey inananlar! Kendinizi (de,) 
ailenizi (de,) yakıtı insanlar ve taş-
lar olan (Cehennem) ateşinden ko-
ruyun.2 Onun başında acımasız ve 
sert melekler görevlidir. Onlar, 
Allah’ın kendilerine verdiği buyru-
ğa karşı gelmezler.  Ne buyrulursa, 
onu yerine getirirler. 

 

8. Ey kâfirlik edenler! Bugün maze-
ret göstermeyin. Şüphesiz size, 
ancak yaptıklarınıza göre karşılık 
verilecektir.  

                                                           
1 Bazı müfessirler “ ” kelimelerini “İkinizin kalpleri eğrilmiştir” şeklinde tercüme 

ederler. Ancak Arapça sözlüğe göre söz konusu anlam “ ” yani “eğilmiş” ya da 
“meyletmiş” şeklinde olmalıdır. (Bkz. Müfredat, İmam Ragıp) Buna göre, burada bu kelimelere 
verilmiş olan, “İkinizin kalpleri (zaten) ona (tevbeye) meyletmiştir,” meali daha uygundur ve Hz. 
Resûlüllah’ın (s.a.v.) zevcelerine de daha çok yakışandır. 
2 Yani, kâfirler ve put yapmak üzere kullanılan taşlar. 
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9. Ey inananlar! İçtenlikle tevbe 
ederek Allah’a yönelin. Rabbinizin 
tüm kötülüklerinizi yok etmesi ve 
sizleri içinden ırmaklar akan Cen-
netler’e koyması pek muhtemeldir. 
O gün Allah, Peygamberi’ni ve 
onunla birlikte inananları utandır-
mayacak. Onların nurları, önlerinde 
ve sağlarında hızla ilerleyecek. 
Onlar diyecekler ki: “Ey Rabbimiz! 
Nurumuzu tamamla ve bizi bağışla. 
Şüphesiz sen, her şeye daima gücü 
yetensin!” 

 

10. Ey Peygamber! Kâfirler ile 
münafıklara karşı tebliğ çalışmala-
rını yoğunlaştır. Onlara karşı sert 
ol. Onların kalacakları yer Ce-
hennem’dir. Orası ne kötü bir kalı-
nacak yerdir.  

11. Allah kâfirlerin durumunun, 
Nuh ile Lût’un hanımlarının (du-
rumuna benzediğini) beyan eder. 
İkisi (de,) kullarımızdan iki salih 
kişi ile nikâhlıydılar. Ancak ikisi 
(de) her iki (kulumuza) hainlik 
ettiler. Allah’ın azabı (geldiğinde 
ise,) iki (kulumuz) onların hiçbir 
işine yaramadılar. Her ikisine, 
“(Cehennem) ateşine girenlerle 
birlikte, siz (de) girin,” denildi.  
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12. Allah, müminlerin durumunun 
Firavun’un karısının (durumuna 
benzediğini) beyan eder. Hani o, 
(Rabbine) demişti ki: “Yarabbi, 
Katında (bulunan) Cennet’te benim 
için (de) bir ev yap. Beni, Firavun 
ve onun kötü amellerinden kurtar. 
Beni, (bu) zalim kavimden (de) 
kurtar.”  

13. Keza (Allah müminlerin duru-
munun,) namusunu korumuş İmrân 
kızı Meryem’in (durumuna benze-
diğini beyan eder.1) Biz, onun (ço-
cuğuna) ruhumuzdan üfledik. 
(Meryem de) Rabbinin kelimelerini 
ve Kitapları’nı doğruladı. O, (zaten) 
itaat edenlerdendi.  

 
 

                                                           
1 Bazıları İmrân’ın Hz. Musa’nın (a.s.) babası olduğunu, Hz. Musa’nın da Hz. Meryem’den (a.s.) 
bin beş yüz yıl önce yaşadığını ve Hz. Meryem’in (a.s.) babası olamayacağını söyleyerek, bu 
ayete itiraz ederler. Aynı soru Resûlüllah’a (s.a.v.) da yöneltilmiştir. O, bunu hiç garipsememiştir 
ve “Her kavim çocuklarına atalarının isimlerini verir,” diye buyurmuştur. Bu sebeple Hz. Mer-
yem’in (a.s.) İmrân adında babasının olması mümkündür. Bu ayet-i kerimede “ ” kelimesi ile 
işaret edilen, Hz. Meryem’in (a.s.) durumundan geçen müminlerin, sonunda Yüce Allah’ın (c.c.) 
ruhunun kendilerine üflenmesi ile Hz. İsa’nın (a.s.) durumuna ulaşacaklarıdır. 
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Sûre: 67 
Cüz:29  

MÜLK SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 29  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte otuz bir 
ayettir. 

Bu sûrenin başında, “ ” ayet-i kerimesi bulunmakta-
dır. Bununla Yüce Allah’ın (c.c.) “Malik-ül kull,” yani her şeyin sahibi olduğu 
açıklanmıştır. O dilediğini yaratma gücüne sahiptir. Bununla geçen sûrede be-
yan edilen hayret verici konuya da işaret edilmiştir. Burada, ölümün ardından 
yeniden hayat vermek konusu başlamaktadır. Yüce Allah’ın (c.c.) bedenen ölü 
olanlardan dirileri yaratabilmesi gibi, manevi ölüleri de tekrar diriltme gücüne 
sahip olduğu duyurulmuştur. Ümmet-i Muhammed için bunda çok yüce bir 
müjde vardır. 

Bundan sonra ise, bütün kâinata dikkat edin diye buyrulmuştur. O, ancak 
bir Yaratan’ın varlığına şahadet edecektir. O kâinatta, asla bir eksiklik görmek 
mümkün değildir. Kâinat eğer kendiliğinden yaratılmış olsaydı, şüphesiz her-
hangi bir yerinde bir eksiklik emaresi görünürdü. Hatta birçok karışıklığın göze 
çarpması gerekirdi. Öte yandan, Yüce Allah’ın (c.c.) dışında bir tanrı bu kâina-
tın yapımında, (hâşâ) O’na ortak olsaydı, lâzımen onun yarattığı yasalar Yüce 
Allah (c.c.) tarafından konulan yasalarla çelişecekti. Bu bakımdan bütün insan-
lar düşünmeye davet edilmişlerdir ve onlara kâinatın sırlarına bir göz atın den-
miştir. Onlara tekrar bir göz atın, ancak bakışlarınız sonunda yorgun ve pişman-
lıkla geri dönecektir, çünkü sizler bu kâinatın hiçbir yerinde asla bir eksiklik 
bulamayacaksınız diye de buyrulmuştur. 

Bu sûrede, gökyüzüne ait geniş uzayın yüksekliklerinde uçma şerefine 
nail olan manevi kuşlardan da bahsedilmiştir. Allah’ın (c.c.) maddi anlamda 
kuşlara uçma gücünü vermesi ve onlara yer ile gök arasında üstünlük nasip et-
mesi gibi, yine ancak O, benzer şekilde mümin kullarına da manevi uçma gücü-
nü bahşedendir.  

Son ayet-i kerimede, gökten inen hayat suyundan daima istifade edersi-
niz, diye belirtilmiştir. Ancak hiç düşündünüz mü? Sürekli devam eden kurak-
lıklar sonucu eğer o su ulaşamayacağınız derinliklere inecek olursa, bu durumda 
sizler temiz suyu nereden elde edebilirsiniz, diye de buyrulmuştur. İşte maddi su 
da aynı manevi su gibi, ancak Yüce Allah’ın lütfu sonucu insanoğluna nasip 
olmaktadır.   
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Mülk Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

Cüz:29   

2. Elinde hükümranlık olan (Allah,) 
çok bereketlidir. O, dilediği her 
şeye (daima) gücü yetendir. 

 

3. Aranızdan kimin amel bakımın-
dan en iyi olduğunu denemek için 
ölümü ve yaşamı yaratan, ancak 
O’dur. O, her şeyden üstündür, çok 
bağışlayandır. 

 

4. Yedi göğü katmanlar halinde 
yaratan (da,) ancak O’dur. Sen, 
Rahmanın yaratmasında hiçbir çe-
lişki göremezsin. Bakışını (sağa ve 
sola) çevir. Herhangi bir kusur gö-
rebiliyor musun? 

 

5. Sonra bakışını tekrar çevir. Bakı-
şın başarısız ve yorgun olarak sana 
geri dönecektir. 

 

6. Şüphesiz Biz, en yakın göğü 
lambalarla süsledik. Onları, şeytan-
ları taşlama (aracı) kıldık. Biz, (şey-
tanlar) için alevli bir azap hazırla-
dık. 
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7. Rablerini inkâr edenler için Ce-
hennem azabı vardır. Orası, ne kötü 
bir dönüş yeridir. 

 

8. İçine atılacakları zaman, onun 
korkunç yüksek sesini duyacaklar. 
O, (büyük bir) coşku içinde olacak-
tır.  

9. Öfkesinden çatlaması pek muh-
temeldir. Her defasında oraya bir 
topluluk atıldığında, onun bekçileri 
kendilerine, “Size hiç uyarıcı gel-
medi mi?” diye soracaklar. 

 

10. Onlar diyecekler ki: “Evet! 
Elbette bize uyarıcı geldi, ama biz 
onu yalanladık ve dedik ki: Allah, 
hiçbir şey indirmedi (ve) sizler 
büyük bir sapıklık içindesiniz.” 

 

11. Ayrıca diyecekler ki: “Eğer 
(dikkatle) dinleseydik veya akıl 
etseydik, (asla Cehennem) ateşine 
girenlerden olmazdık.”  

12. Böylece günahlarını itiraf et-
tiler. (Ey melekler!) Artık (Cehen-
nem) ateşine girenlere laneti (mu-
kadder kılın.)  

13. Rablerinden yalnızken (bile) 
korkanlar için muhakkak mağfiret 
ve büyük bir mükâfat vardır. 

 

14. İster sözünüzü gizleyin, isterse 
açıkça söyleyin, O muhakkak gö-
nüllerde olanları bilir. 
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15. Kim yarattıysa, O bilmez mi? 
Oysa O, gizlilerin gizlisini bilen ve 
her şeyden haberdar olandır. 

 
B. 2  

16. Yeryüzünü oturmanız için elve-
rişli kılan, ancak O’dur. Bunun için 
O’nun yollarında yürüyün ve rız-
kından yiyin. Dönüş, ancak 
O’nadır. 

 

17. Gökte Bulunanın, sizi yere ge-
çirmesinden emniyette misiniz? 
Bunun sonucu o (yer,) birdenbire 
titremeye başlar.  

18. Gökte Bulunanın, üzerinize taş 
yağdıran bir kasırga estirmesinden 
emniyette misiniz? Sonunda uyarı-
mın nasıl olduğunu anlarsınız. 

 

19. Şüphesiz onlardan öncekiler (de 
peygamberleri) yalanlamışlardı. 
Bunun sonucunda (onlar için olan) 
azabım ne kadar korkunçtu.  

20. Onlar, üzerlerinde saflar halin-
deki kanatlarını açmış kuşları gör-
mediler mi? Onlar (kanatlarını) 
toplarlar (da.) Rahman dışında ken-
dilerine mani olacak yoktur. Şüphe-
siz O, her şeyi (dikkatle) görendir.1 

 

                                                           
1 Kuşlar havada uçmak üzere belli kurallara uygun yaratılmışlardır. Avlanan bazı kuşlar, havada 
üç yüz km/s hızın üzerine ulaşabilecek kabiliyete sahiplerdir. Rüzgâr onların gagalarına ve başla-
rına çarpar ve böylece etrafa yayılır, ama kendilerine hiçbir zarar vermez. Bu ayette açıkça, Yüce 
Allah’ın (c.c.) kuşları kontrol eden olduğu açıklanmıştır. 
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21. Rahman (olan Allah’a) karşı 
ordunuz (diye, şu) size yardım 
edenler kimlerdir? Kâfirler, ancak 
(büyük) bir aldanma içindedirler. 

 

22. (Allah,) rızkını sizden alıkoyar-
sa, (O’ndan başka) size rızık vere-
cek kimdir? Aslında onlar, başkal-
dırmakta ve (haktan) nefret etmekte 
ileri gitmekteler. 

 

23. Baş aşağı yürüyen mi daha çok 
hidayet üzerindedir, yoksa dik ola-
rak doğru yolda yürüyen mi? 

 

24. De ki: “Sizi yaratan ve sizin 
için kulaklar, gözler ve kalpler var 
eden, ancak O’dur. (Oysa) sizler hiç 
şükretmezsiniz.” 

 

25. De ki: “Sizi yeryüzünde yara-
tan, ancak O’dur ve sizler toplatıla-
rak, ancak O’na (götürüleceksi-
niz.)”  

26. Onlar derler ki: “Eğer doğruy-
sanız, bu söz ne zaman gerçekleşe-
cek?” 

 

27. De ki: “Onun (kesin) bilgisi, 
ancak Allah Katındadır. Ben, yalnız 
apaçık bir uyarıcıyım.” 
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28. (Vaat olunan azabı) yaklaşırken 
görecekleri zaman, kâfirlik edenle-
rin suratları kötüleşecek. Onlara, 
“Hep çağırdığınız, işte budur,” 
denilecek. 

 

29. De ki: “Söyleyin bana! Eğer 
Allah beni ve beraberimdekileri 
yok eder veya bize lütfederse, gene 
(de) kâfirlere acı azap karşısında 
kim sığınma sağlayacak?” 

 

30. De ki: “Rahman, ancak O’dur. 
Biz O’na inandık ve yalnız O’na 
güvendik. Böylece kimin apaçık 
sapıklık içinde olduğunu yakında 
anlayacaksınız.” 

 

31. De ki: “Söyleyin bana! Eğer 
suyunuz (yerin) derinliklerinde 
kaybolsa, O’nun dışında size pınar-
ların suyunu, kim getirecek?”  
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Sûre: 68 

KALEM SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 29  

Bu sûre Mekke’deki ilk devirde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte elli 
üç ayettir. 

Bu mukataât harfleri ile başlayan son sûre olup, “ ” (Nûn) harfiyle baş-
lamaktadır. Bunun bir anlamı divit, yani mürekkebe batırılarak yazı yazılan bir 
çeşit kalemdir. İnsanoğlunun tüm gelişme devirleri, kalemin hükümranlığı ile 
başlamaktadır. Onun gelişiminden yazıyı çıkaracak olursak, bu insanoğlunun 
cahillik dönemine geri dönmesine sebep olur ve bunun sonucu da kendisine 
tekrar hiçbir bilgisel gelişim de nasip olmaz. 

“ ” (Nûn) harfinin bir başka anlamına göre de, bununla Yüce Allah’ın 
(c.c.)  “Zünnûn” diye adlandırılan peygamberi, yani Hz. Yunus (a.s.) kastedil-
miştir. Onun zikri de bu sûrede yer almaktadır. Onun hadisesi ise şöyleydi. O, 
Yüce Allah’ın (c.c.) onun kavmine önceden vadettiği azabı indirmemesinden 
dolayı üzülerek ve gelecekte mahcup olacağını düşünmüştü. Böylece yerleşimi-
ni terk edip, oradan uzaklaşmıştı. Yüce Allah (c.c.) kendisine bir ders vermiştir. 
Allah’ın (c.c.) önceden vermiş olduğu azap haberleri, birçok kez tevbe ve istiğ-
far neticesinde ertelenirler. Keza kendisine,  

“ ” (21:88) 
duası da öğretilmiştir. Yani, “Allah’ım, Sen her türlü eksiklikten uzaksın. Tevbe 
eden bir kavime azap indirmeni istemekle, aslında zalim olan benim.” 

Bu sûrede “ ” (Nûn) harfi sıkça tekrarlanmıştır. Bu durum sûrenin ko-
nuları ile de tam bir uyum içerisindedir. 
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Kalem Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. (Biz) hokka ile kalemi ve (onlar-
la) yazılanları şahit olarak gösteri-
yoruz. 

 

3. Sen Rabbinin lütfu ile (kesinlik-
le) deli değilsin.  

4. Şüphesiz sana, (Allah Katından) 
hiç tükenmeyen bir mükâfat vardır.  

5. Şüphesiz sen, (her bakımdan) en 
yüce ahlâk üzerindesin.  

6-7. Yakında, hanginizin deli oldu-
ğunu, sen (de) göreceksin, onlar 
(da) görecekler.1 

 

8. Şüphesiz Rabbin, kimin Kendi 
yolundan saptığını çok iyi bilir. O, 
doğru yolu bulmuş olanları (da,) 
çok iyi bilir.  

9. Onun için sen, yalanlayanlara 
uyma.  

                                                           
1 Yemin aslında bir şeyi ispat etmek üzere ileri sürülen bir delildir. Bu ayet-i kerimelerde Hz. 
Muhammed Resûlüllah’ın (s.a.v.) deli olmadığını ispat eden deliller ileri sürülmüştür. Kalem ve 
hokka ile yazılanlar ve ileride de yazılacak olanlar Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) deli olmadığını ispat 
eder. Bu birinci delildir. İkinci delil ise, bir delinin işlerinin bir netice doğurmayacağı ve mükâfat-
sız kalacağıdır. Ancak Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) işlerinin doğuracağı neticeler ve kendisine bah-
şedilecek olan mükâfatlar sonsuzdur. Üçüncü delil Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) eşsiz ahlakıdır. Bir 
deli o güzel ahlakı sergileyemez. Yüce Allah (c.c.) Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) deli olmadığını 
gösteren delillerin, kendisi yaşıyor iken dahi gerçekleştiğini ve kendisinden sonra da gerçekleşe-
ceğini bildirmiştir. 
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10. Onlar, (dinde) yumuşaklık gös-
termeni isterler ki, kendileri (de 
davranışlarında) yumuşaklık gös-
tersinler. 

 

11-14. Çok yemin eden ve aşağılık 
olana itaat etme. O, kusur arayan, 
(sağa sola) gidip (insanların) arka-
sından konuşan, hep iyilikten alıko-
yan, haddi aşan (ve) çok günah 
işleyendir. (Keza o,) çok sert konu-
şan (ve bunlara) ilaveten Allah’ın 
bir kulu olduğu halde, şeytan ile 
ilişki kurandır.1 

 

15. O, sadece mal sahibi olduğu ve 
evlatları (ve taraftarları da) çokça 
bulunduğu için (mi kibirlenmekte?) 

 

16. Kendisine ayetlerimiz okunup 
(anlatıldığında,) “Bu eskilerin hikâ-
yeleridir,” der. 

 

17. Yakında Biz, onun burnunu 
dağlayacağız.  

18. Şüphesiz Biz, onları (da) tıpkı 
bahçe sahiplerini denediğimiz gibi 
denedik. Hani onlar, sabahleyin 
mutlaka ekin biçip (toplayacakları-
na) yemin etmişlerdi. 

 

19. (Ancak bu konuda) bir istisna 
(bile) bırakmamışlardı.2  

                                                           
1 Arapça sözlüğe göre “ ” kelimesi bir gruptan olmadığı halde, kendini onun taraftarı olarak 
gören anlamındadır. (Müfredat; İmam Ragıb) Aynı kelimenin bir diğer anlamı da hizmetçidir. (El 
Münced) Ayet-i kerimede yer alan meal de bu açıklamalara uygundur. Yani o, Yüce Allah’ın 
(c.c.) kulu olduğu halde, putlara yahut şeytana taraftar olan yahut hizmet edendir. 
2 Yani, “ ” (Allah dilerse) dememişlerdi. 
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20. Nihayet onlar uyurlarken, Rab-
binin Katından kendilerine dönüp 
dolaşan (bir azap) gelip (çattı.) 

 

21. Sabahleyin orası, (sanki) biçil-
miş (bir hale) dönmüştü.  

22-23. Sabah vakti birbirlerine ses-
lenerek (dediler ki:) “Ekininizi 
biçmek istiyorsanız, erkenden (bah-
çeye) gidin.” 

 

24-25. Böylece onlar (yola) çıktılar. 
(Yolda,) “Sakın bugün, (bahçeye) 
hiçbir yoksul girmesin,” diye gizli-
ce konuşuyorlardı. 

 

26. Onlar daha şafak sökmeden, 
(kimseye bir şey) vermeme planla-
rını kurdular. 

 

27-28. Ancak (bahçeyi) gördükle-
rinde, “Biz mutlaka yolumuzu şa-
şırdık. Aslında biz, (mahsulümüz-
den) mahrum bırakıldık,” dediler. 

 

29. Onların en iyisi dedi ki: “Ben 
size, neden (Allah’ı) tespih etmi-
yorsunuz dememiş miydim?” 

 

30. Onlar dediler ki: “Rabbimiz her 
türlü eksiklikten uzaktır. Zalim olan 
(ise,) şüphesiz bizlerdik.” 

 

31. Bunun üzerine, birbirlerini 
ayıplayarak yürüdüler.  

32. Onlar dediler ki: “Bize yazıklar 
olsun! Şüphesiz asi olan bizlerdik.”  
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33. “Rabbimizin bize daha iyisini 
vermesi çok mümkündür. Biz mut-
laka Rabbimize yöneleceğiz.” 

 

34. İşte azap böyledir. Ahiret azabı 
kesinlikle (dünya azabından) daha 
büyüktür. Keşke bilseler! 

 

B.2  

35. Şüphesiz takvayı benimseyenler 
için, Rablerinin Katında nimet (do-
lu) bahçeler olacaktır. 

 

36. Öyleyse Biz, itaat edenleri suç-
lular gibi mi kabul edelim?  

37. Size ne oldu, nasıl hüküm veri-
yorsunuz?  

38-39. Yoksa, içinde, her istediği-
nizi mutlaka bulursunuz (diye yazılı 
olanı) okuduğunuz (İlâhî bir) kita-
bınız mı var? 

 

40. Yahut (da) Bizden, bağlayıcı 
olacak, Kıyamete kadar sürecek ve 
istediğiniz kararları almakta sizleri 
serbest bırakacak,  yeminler mi 
aldınız? 

 

41. Onlara, bunun sorumlusunun 
aralarından kim olduğunu sor?  

42. Yoksa kendi lehlerinde, (Al-
lah’a koştukları) ortakları mı var? 
Eğer doğruysalar, ortaklarını gös-
tersinler.  
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43. Bir sıkıntı ile karşılaşarak secde 
(etmeye) çağrılacakları gün, hiç 
(secde) edemeyecekler. 

 

44. Bakışları (utançtan) yere inmiş 
olacak. Onları rezillik saracak. 
Şüphesiz onlar, sapasağlamken 
secde (etmeye) çağrılırlardı. 

 

45. O halde Beni, bu Kitabı yalan-
layanlarla (başbaşa) bırak. Biz, 
onları hiç bilmedikleri yönlerden 
ağır ağır yakalayacağız.  

46. Ben onlara mühlet veriyorum. 
Şüphesiz tedbirim çok sağlamdır.  

47. Yoksa onlardan bir mükâfat mı 
istiyorsun? Onlar, (bu yüzden) ağır 
bir para cezası altında mı kalıyor-
lar?  

48. Yahut (da) kendilerinde gaybın 
(ilmi) var (da,) onu mu yazıyorlar?  

49. Sen Rabbinin hükmü uğruna 
sabret ve o balık sahibi (kimse) gibi 
olma.1 Hani o, pek hüzünlü olarak 
Rabbini çağırmıştı.  

50. Şayet Rabbinin (özel bir) nimeti 
ona ulaşmasaydı, o mutlaka kuru 
bir sahaya atılır ve hep kınanırdı. 

 

                                                           
1 Balık sahibi kimse ile Hz. Yunus’a (a.s.) işaret edilmiştir. 
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51. Ancak Rabbi onu seçip, iyi 
kulları arasına kattı.  

52. Kâfirler Zikri1 dinlediklerinde, 
(öfkeli) gözleriyle neredeyse seni 
yerinden kaydırırlardı. Onlar der-
lerdi ki: “Şüphesiz bu (adam,) mut-
laka delidir.” 

 

53. Oysa bu (Kur’an-ı Kerim,) bü-
tün âlemler için bir nasihattir.  
 

                                                           
1 “Zikir” kelimesinden Kur’an-ı Kerim kastedilmiştir. 
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Sûre: 69 

HÂKKA SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 29 

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte elli üç ayet-
tir. 

Kalem sûresinde, peygamberlerin düşmanlarına mühlet vermemizin se-
bebi, onların yeterince günah işlemelerini beklemektir denilmiştir. Sonra ise 
onları, Yüce Allah’ın (c.c.) cezasından kimse kurtaramaz.  

Bu sûrede ise Yüce Allah’ın (c.c.) sıkça mühlet verdiği, ancak günahları 
son raddeye vardığında yakalayıp cezalandırdığı kavimlerden bahsedilmiştir. 

Yüce Allah (c.c.) sevgili Habibine (s.a.v.), tüm insanları Yüce Allah’ın 
(c.c.) azabı hakkında uyarmasını emretmiştir. O azap, dünyadaki özel bir dini 
topluluk ile ilgili değildir. Aksine bununla insanoğlunun tamamı uyarılmıştır. 
Bahsedilen azap gerçekleştiğinde, her insan dünyada gök ile yerin paramparça 
olduklarını düşünecektir. İnsanoğlunun yeniden dirilişinden sonra da, aynı uyarı 
tekrar gerçekleşecektir. İnsanoğlunun gerek yeryüzü, gerekse gökyüzü ile olan 
hiçbir alâkası ise kendisini kurtaramayacak ve böylece kendisine azap mukad-
der kılınanın sonu da Cehennem olacaktır. 

Daha sonra Yüce Allah (c.c.), hem insanoğlunun gördüğü yahut görmeye 
başladığı, hem de hiç gözüne ilişmemiş konuların gerçekleşmesi ile ilgili çok 
yüce bir şahadeti ileri sürmüştür. Bu, Hz. Muhammed Resûlüllah’ın (s.a.v.) 
sözlerinin güvenilir bir Resûl’e ait sözler olduğunu ve bir şaire ait sapkın bir 
kelâm ya da bir kâhin tarafından uydurulmuş sözler olmadığını, aksine tüm 
cihanların Rabbi (c.c.) tarafından bunların indirildiğini kanıtlamaktadır. 

Bu sûrenin son ayetinde, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) doğruluğunun hiçbir 
düşman tarafından reddedilemeyen bir ölçüsü ileri sürülmüştür. Düşman uyarı-
larak şöyle denmiştir: Sizce bu yüce Kitab’ı bu peygamber kendisi mi uydurdu? 
Oysa kendisi Yüce Allah’a (c.c.) en küçük bir yalan bile isnat etseydi, Yüce 
Allah (c.c.) onu da cemaatini de helâk ederdi. Eğer O böyle davranmaya karar 
verseydi, sizler de onu asla kurtaramazdınız. Demek ki, sizin tüm güçlerinize 
rağmen, Yüce Allah (c.c.) ona yardım etmekte ve onu korumaktadır. Bu da 
onun kesinlikle Allah’ın (c.c.) peygamberi olduğunu kanıtlamaktadır. Böylece 

Yüce Allah’ın (c.c.), “ ” (58:22) ayet-i kerimesi çok 
açık olarak bir kez daha gerçekleşmiştir. 
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Hâkka Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2-3. (Kur’an’ın bildirdiği,) mutlaka 
gerçekleşecek olan o haberin, ne 
olduğunu (biliyor musun?) 

 

4. Mutlaka gerçekleşecek olan ha-
beri sana hangi (şey) anlatsın?  

5. Semûd ve Âd (kavimleri de yü-
rekleri) hoplatan (azabı) yalanla-
mışlardı. 

 

6. Nitekim Semûd (kavmi) olağa-
nüstü şiddetli bir azapla yok edildi.  

7. Âd (kavmi de) aralıksız devam 
eden korkunç bir kasırga ile helâk 
edildi. 

 

8. (Allah,) onu üzerlerine yedi gece 
ve sekiz gün aralıksız estirdi. Bu-
nun sonucu, o kavmi biçilip yıkıl-
mış bir halde görürsün. O (insan-
lar,) adeta devrilmiş hurma ağacı 
gövdeleri gibidirler. 

 

9. Onlardan arta kalan (bir iz) görü-
yor musun?  

10. Firavun, ondan öncekiler ve 
(günahları yüzünden) alt üst edilen-
ler1 (de,) suçlu olarak (bu dünyaya) 
gelmişlerdi.  
                                                         
1 Hz. Lût’un (a.s.) kavminin yerleşimlerine işaret edilmiştir. 
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11. Böylece onlar, Rablerinin pey-
gamberlerine karşı geldiler. Sonuç-
ta O, kendilerini gittikçe şiddeti 
artan, çetin bir (azapla) yakaladı.  

12. Şüphesiz sizi, su (iyice) yüksel-
diğinde bir gemiye bindirdik.1 

 

13. Bu, onu sizin için zikredilmeye 
değer bir alamet kılalım ve hatırda 
tutan kulaklar (da) bunu hatırlasın 
diyedir.  

14-16. İşte borazana yalnız bir kez 
üfleneceği, yer ile dağların kaldırı-
lıp sonra birdenbire un ufak edile-
ceği gün, nihayet mutlak gerçekle-
şecek olan, gerçekleşecektir.  

 

17. Gök yarılacak ve o gün o, de-
ğersiz olacaktır.  

18. Melekler (ise) onun kenarların-
dadır. O gün Rabbinin arşını, hep-
sinin üzerinde sekiz (melek) taşıya-
caktır.2  

19. O gün sizler, (Allah’ın huzuru-
na) sunulacaksınız. Sır olan hiçbir 
şey, sizden gizli kalmayacaktır.3 

 

                                                         
1 Hz. Nuh (a.s.) zamanında, kendisine inananlar kastedilmiştir. 
2 Fatiha sûresinde, Yüce Allah’ın (c.c.) Rab, Rahman, Rahim ve Mâlik-i Yevm-id Din sıfatların-
dan bahsedilmiştir. Bunlar dört melek olarak isimlendirilmişlerdir. Hz. Vadedilen Mesih ve Meh-
di Mirza Gulam Ahmed (a.s.) der ki: “Bu dört sıfat, O’nun arşını taşımaktadır. Yani, O’nun gizli 
varlığı bu dünyada onlar vasıtasıyla tanınır. Bu manevi bilgi, ahiret âleminde iki misli olacaktır. 
Demek ki, böylece dört yerine sekiz melek bulunacaktır. (Çeşme-i Marifet; Ruhani Hazain; C.23; 
S.279) 
3 Yani, tüm yaptıklarınız önünüze konacaktır. 
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20. Böylece amel defteri sağ eline 
verilen kimse, (arkadaşlarına) diye-
cek ki: “Amel defterimi tutun1 ve 
okuyun!”  

21. “Şüphesiz ben, hesabımla karşı-
laşacağımı umuyordum.”  

22. Artık o, en güzel hayatı (yaşa-
yacaktır.)  

23. (O,) yüce bahçelerdedir. 
 

24. (Orada meyveler) salkımlar 
(halinde dallardan) sarkmış olacak.  

25. (Onlara denilecek ki:) “Geçmiş 
günlerde yaptıklarınızın karşılığı 
olarak, afiyetle yiyip için.” 

 

26. Amel defteri sol eline verilen 
kimse (ise diyecek ki:) “Keşke amel 
defterim bana verilmemiş olaydı!” 

 

27. “Hesabımın ne olduğunu (da) 
bilmeseydim.”  

28. “Keşke (ölüm,) beni yok edip 
bitirseydi!”  

29. “Malım (da) bana bir fayda 
vermedi.”  

30. “Üstünlüğüm (ise) yok olup 
gitti.”  

31. (Yüce Allah meleklere diyecek 
ki:) “Onu yakalayın ve sonra (da 
boynuna) demir halkalar geçirin!” 

 

                                                         
1 “ ” kelimesi “tutun” demektir. (Bkz. Müfredat, İmam Ragıp) 
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32. “Ardından (da) Cehennem’e 
atın.”  

33. “Sonrasında (da) uzunluğu yet-
miş1 arşın olan zincirle onu (sımsı-
kı) bağlayın.” 

 

34. “Şüphesiz o, yücelik sahibi 
Allah’a inanmazdı.”  

35. “(Halkı, yoksul ve) düşküne 
yemek yedirmeye (de) teşvik et-
mezdi.” 

 

36. “Onun için, bugün hiçbir can 
dostu olmayacak.”  

37. (Yarada toplanan,) irinli, kanlı 
sudan başka yiyeceği (de) bulun-
mayacak.” 

 

38. “Suçlulardan başkası onu ye-
mez.”  

B. 2  

39-40. (Onun için dikkat! Sakın 
aldanmayın!) Biz, gördüklerinizi ve 
görmediklerinizi şahit olarak göste-
riyoruz.  

41. Şüphesiz bu (Kur’an,) şerefli bir 
Peygamber’in (getirdiği) kelâmdır.  

42. O, bir şairin sözü değildir. An-
cak sizler, hiç inanmazsınız. 

 

43. (O,) bir kâhine ait söz (de) de-
ğildir. Ancak sizler, hiç öğüt almaz-
sınız. 

 

                                                         
1 Arapça’da yetmiş kelimesi sonsuz anlamında da kullanılır. (Bkz. Lisan-ül Arap) 
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44. (O, ancak) âlemlerin Rabbi 
tarafından indirilmiştir.  

45-48. Eğer o, kimi sözleri yalan 
olarak Bize isnat etseydi, Biz (de) 
onu mutlaka sağ elinden yakalardık 
(ve) sonra (da) mutlaka şah damarı-
nı keserdik. Ardından (da) aranız-
dan kimse, (Bizi) ondan uzak tuta-
mazdı.1 

 

49. Şüphesiz bu (Kur’an,) takvayı 
benimseyenler için bir nasihattir.  

50. Aranızdan mutlaka bunu yalan-
layanlar olduğunu (da) biliriz.  

51. Şüphesiz o, kâfirlerin (kalple-
rinde) bir pişmanlık (vesilesidir.)  

52. O, muhakkak kesin bir gerçek-
tir.  

53. Öyleyse sen, Yüce Rabbinin 
adıyla (O’nun) her türlü eksiklikten 
uzak olduğunu (beyan) et. 

 

 

                                                         
1 Bu ayet-i kerimede çok ince bir ölçü ileri sürülmüştür. Eğer, (hâşâ) Hz. Muhammed (s.a.v.) bile 
Yüce Allah’ın (c.c.) kendisine vahyetmediği bazı sözleri, O’na isnat ederek söyleyecek olsaydı, 
Yüce Allah (c.c.) mutlaka kendisini cezalandırarak helâk ederdi ve insanlardan hiçbiri de onu 
Yüce Allah’ın (c.c.) cezasından koruyamazdı. Buna göre, kim olursa olsun, yalan yere Yüce 
Allah’tan (c.c.) ilham aldığını iddia ederse, o muhakkak cezalandırılıp helâk edilecektir. Ancak 
böyle bir kimse helâk edilmez ise, bu da onun doğruluğuna kesin bir delil olarak kabul edilmeli-
dir. 
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Sûre: 70 

MEÂRİC SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 29  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte kırk beş 
ayettir. 

Bu sûrenin ilk ayetinde kâfirler, durduramayacakları bir azap hakkında 
uyarılmışlardır. Sonra ise Yüce Allah’ın (c.c.) “ ” (Zil-Meâric) olduğu 
beyan edilmiştir. Yani onun yüceliklerini kimse anlayamaz. Ancak gökyüzünün 
değişik katmanlarına dikkat etmekle, O’nun yüceliğini belli bir miktarda anla-
mak mümkündür.  

Meâric sûresinde, “ ” (70:5) ayet-i kerimesinde, melekle-
rin O’na elli bin senede yükseleceği ileri sürülmüştür. Elli bin senede yüksel-
mek ifadesinin iki anlamı olabilir. İlki, zahiri olarak elli bin yıl şeklindedir. Bu 
anlam kabul edilecek olursa, hiç şüphesiz yeryüzünde mevsimlerin de her elli 
bin senede değiştiği bilinen bir gerçektir. Buna göre, yeryüzü tamamen buzul-
larla örtülür ve ardından da yaratılış yeniden başlatılır. Ayetin diğer anlamı ile 
ilgili olarak dikkate değer önemli bir noktadan “ ” (22:48) ayetinde 
bahsedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de, bin yıldan bahsedilen bu ayet ile bu sûrede 
yer alan ayet-i kerime birlikte değerlendirilecek olursa, bundan dikkate değer 
yeni bir anlamın çıkarılması mümkündür. Şüphesiz Rabbinin Katında öyle bir 
gün vardır ki, o sizin saydığınız bin yıla eşittir. Buna göre Allah’ın (c.c.) her bir 
günü elli bin yılın günleri ile çarpılacak olursa, elde edilecek olan Yüce Allah’ın 
(c.c.) günlerinin tamamı olur. Bu hesaba göre sonuç, 18 milyar yıl civarında 
bulunacaktır. (1000 X 50000 X 365 = 18.250.000.000) Aslında bilim adamları-
na göre de kâinatın ömrü bu civarda bir süreye eşittir. Başka bir ifadeyle her 
kâinat bu ömrünü doldurduktan sonra, hiçliğe boğulur. Sonrasında hiçlikten 
yeniden yaratılış tekrarlanır. 

Bu çok geniş bir zamandır. İnsanoğlu bu yüzden bunu çok uzak zanneder. 
Ancak azap koptuğunda, bu zamanın aslında pek yakın olduğu hissedilecektir. 
O, öylesine şiddetli olacak ki, insanoğlu en yakın akrabalarını, canını, malı ve 
mülkünü hatta her şeyini feda ederek ondan kurtulmaya çalışacak, ancak yine de 
kurtulamayacaktır. Öte yandan eğer müminler belli özelliklere sahiplerse, mese-
la namazlarını ayakta tutmakta ve daima özenle kılmakta, ayrıca kendi iç temiz-
liklerini korumak üzere kendilerine verilen tüm sorumluluk ve şartları yerine 
getirmekteyseler, onlar şanslıdırlar. Onlar, o azaptan müstesna tutulacaklardır. 

Bu sûrenin kırk ikinci ayetinde tekrar bir uyarı yapılmıştır ve şöyle buy-
rulmuştur: Yüce Allah (c.c.) her şeyden müstağnidir, (hiçbir şeye muhtaç değil-
dir.) Bu bakımdan eğer dinsizlik ve kötülüklerden vazgeçmezseniz, Yüce Al-
lah’ın (c.c.) yerinize başka bir yaratık getirmeye gücü yeter. Böylece kopacağını 
bildirdiği azaptan bahsederek de sûre sona ermektedir.    
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Meâric Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Soran biri, mutlaka gerçekleşe-
cek azap hakkında sordu.  

3. Hiçbir şey onun kâfirlere (gelme-
sini)  engelleyemez.  

4. (Bu azap,) tüm yüceliklere sahip 
olan Allah tarafındandır.  

5. Melekler ve Ruh1, miktarı elli bin 
yıl olan bir günde, O’na yükselirler. 

 

6. Öyleyse güzel bir şekilde sabret. 
 

7. Şüphesiz onlar, o (günü) çok 
uzak görürler.  

8. Biz (ise,) onu çok yakın görüyo-
ruz.  

9. O gün, gökyüzü erimiş bakır gibi 
olacak.  

10. Dağlarsa atılmış yün gibi ola-
cak.  

11. Hiçbir dost, dostunun (durumu-
nu) sormayacak.  

                                                           
1 Yani, Hz. Cebrail (a.s.) 
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12-15. (O gün) birbirlerinin durumu 
onlara iyice gösterilecek. Suçlu 
olan, o günün azabından, oğullarını, 
karısını, kardeşini, kendisini barın-
dıran kabilesini ve yeryüzünde 
bulunanların (da) hepsini fidye 
olarak verip, böylece kurtulmak 
ister. 

 

16-17. Hayır, (öyle) değil! Şüphesiz 
o (azap, başın) derisini soyan, du-
mansız bir alevdir. 

 

18-19. O, sırtını dönüp kaçanı ve 
ömrü boyunca malı toplayıp bi-
riktireni (bile kendisine çağıracak-
tır.) 

 

20. Şüphesiz insan açgözlü olarak 
yaratılmıştır.  

21. Kendisine bir kötülük geldiğin-
de, çok bağırıp çağıran kesilir.  

22. Bir iyilik dokunursa (da,) çok 
cimri oluverir.  

23. Namaz kılanlar (ise) bundan 
müstesnadırlar.  

24. Onlar namazlarında devamlıdır-
lar.  

25-26. Mallarında (da, hem) iste-
yen, (hem de) istemeyen için belli 
bir pay bulunur. 
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27. Onlar, mükâfat ve ceza gününü 
doğrularlar.  

28. Onlar, Rablerinin azabından 
(da) daima korkanlardır. 

 

29. Şüphesiz Rablerinin azabından 
(asla) emniyette olunmaz.  

30. Onlar, edep yerlerini (de) koru-
yanlardır.  

31. Ancak hanımları ve sağ elleri-
nin sahip oldukları bundan müstes-
nadır. Şüphesiz onlar kesinlikle 
ayıplanmazlar.  

32. Artık kim bunun ötesinde bir 
şey isterse, haddi aşanlar (da,) işte 
onlardır. 

 

33. Onlar, emanetlerine ve verdik-
leri sözlere uyarlar. 

 

34. Onlar, şahadetlerine (de) bağlı 
kalanlardır.  

35. Namazlarını (da) korurlar. 

 

36. Cennet’te şereflendirilenler, işte 
onlardır.  
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B. 2  

37-38. İnkâr edenlere ne oldu (da,) 
sana doğru (öfkeyle) başlarını kal-
dırmış olarak, sağdan ve soldan, 
bölük bölük, aceleyle geliyorlar. 

 

39. Onlardan her biri, nimetli Cen-
net’e alınacağını mı ümit ediyor? 

 

40. Hayır (sandıkları gibi) değil! 
Şüphesiz Biz onları bildikleri şey-
den yarattık. 

 

41-42. Ben, doğuların ve batıların 
Rabbi adına yemin ederim ki, Bi-
zim onları (yok edip) yerlerine daha 
iyilerini getirmeye gücümüz hak-
kıyla yeter. Kimse Bizi bundan 
vazgeçiremez. 

 

43. Artık onları bırak. Kendilerine 
vadolunan günü görünceye kadar, 
boş sözlere dalıp kalsınlar ve oyna-
yıp (eğlensinler.)  

44. O gün onlar, sanki kurbanlıkla-
rın sunaklarına koşması gibi, ace-
leyle mezarlarından çıkacaklar. 

 

45. Bakışları (utançtan) yere inmiş 
(ve yüzlerine de) rezillik çökmüş 
olacak. Onlara vadolunan gün, işte 
budur.  
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Sûre: 71 

NUH SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 29  

Bu sûre Mekke devrinin ilk günlerinde nazil olmuştur. Besmele ile birlik-
te yirmi dokuz ayettir. 

Geçen sûrenin sonunda, “Bizim onları yok edip yerlerine daha iyilerini 
getirmeye gücümüz hakkıyla yeter ,” denmişti. Bu sûrede, Hz.Nuh’un (a.s.) 
kavminin yaşadığı durumun da benzer olduğu belirtilmiştir. Hz.Nuh’un (a.s.) 
gemisine sığınmış olan birkaç kişi dışında, bütün kavim suda boğularak yok 
edildiydi. Sonra ise, Hz.Nuh (a.s.) ile birlikte olanlardan yepyeni ve daha iyi bir 
nesil başlatıldıydı. 

Beşinci ayette, geçen sûrenin konusu tekrar edilmiş ve Yüce Allah’ın 
(c.c.) tayin ettiği ecel gelince, siz onu asla erteletemezsiniz denilmiştir. 

Bundan sonra, Hz.Nuh’un (a.s.) ağlayarak Yüce Rabbine (c.c.) dua ettiği 
ve kavmine O’nun mesajını ulaştırdığı zikredilmiştir. Bundan anlaşıldığına gö-
re, yalnız mesajı ulaştırmak yeterli değildir. Aksine insanlara o mesajı tam ola-
rak anlatmak için peygamberin kendi canını da helâk etmesi gerekmektedir. O, 
kavminin büyükleri olsun, küçükleri olsun hepsine nasihat etmek üzere her yola 
başvurur. Bazen ağlayıp dua eder. Bazen de kavminin büyükleri, sıradan insan-
ların önünde onun doğruluğunu kabul ederken mahcup olmasınlar diye, mesajı 
kendilerine gizlice ulaştırır. Bazen de sıradan insanlar, bizzat kendisinden o 
mesajı duysunlar ve liderlerinin o mesajı tahrif ederek kendilerine ulaştırması 
ihtimalini engellemek üzere, onlara mesajı açıkça vermeye çalışır. Diğer zaman-
larda onlara umut verir ve der ki: “Bakınız! Eğer inanırsanız Yüce Allah (c.c.) 
üzerinize çoklukla rahmet yağmurlarını yağdıracaktır.” Bazen de onları korku-
tur ve der ki: “Eğer iman etmezseniz gökten rahmet yağmuru yerine, mahvedici 
bir yağmur yağacak ve yeryüzü de size asla yardım edemeyecektir. Aksine, 
yerden de sizi yok edecek pınarlar fışkıracaktır.” 

İşte “İtmam-ı Hüccet,” yani Yüce Allah’ın (c.c.) mesajını ve doğruluğu-
nun delillerini tam olarak insanlara ulaştırmak, budur. Hz. Nuh (a.s.) bunu ta-
mamladıktan sonra kavmi yok edildi ve yeni bir kavmin temeli atıldı.  

Özetle Hz.Nuh (a.s.), Yüce Allah (c.c.) artık kâfirlerden hiçbirisini sağ bı-
rakmasın, aksine hepsini helâk etsin diye dua etmişti. Sebebi de, Yüce Allah’ın 
(c.c.) kendisine, eğer sağ bırakılırsa çocuklarının hep kötülük işleyenlerden 
olacağı hakkında bilgi vermesiydi. Çünkü onların neslinden artık müminlerin 
doğmasını beklemek, tamamen boştu.  O bakımdan bütün İlâhi cemaatlerin 
benzer şekilde “İtmam-ı Hüccet” yapmaları gerekir. Ancak ondan sonra onlar, 
muhaliflerinin ölümü için dua edebilirler.   
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Nuh Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Şüphesiz Biz Nuh’u kendi kav-
mine, onlara acı bir azap gelip 
(çatmadan) kavmini uyar diye gön-
derdik. 

 

3. O, dedi ki: “Ey kavmim! Şüphe-
siz ben, sizin için açıkça uyaran bir 
(peygamberim.)” 

 

4. “Bu, Allah’a ibadet etmeniz, 
O’nun takvasını benimsemeniz ve 
bana (da) itaat etmeniz içindir.” 

 

5. “O (da) günahlarınızı bağışlaya-
rak, belli bir süre için size mühlet 
verecektir. Allah’ın (tayin ettiği) 
vakit geldiğinde, (o) kesinlikle en-
gellenemez. Keşke bilseydiniz.” 

 

6. O, dedi ki: “Ey Rabbim! Ben 
kavmimi gece ve gündüz çağır-
dım.” 

 

7. “Benim çağırmam, onların, uzak-
laşmalarını daha (da) artırdı.”  

8. “Şüphesiz, Sen onları bağışlaya-
sın diye ben her ne zaman onları 
çağırdıysam, onlar parmaklarını 
kulaklarına tıkadılar ve elbiselerine 
büründüler. (İnkârda) ısrar ettiler ve 
çok büyük bir kibir tasladılar.”  
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9. “Ardından onları, yüksek sesle 
(de) çağırdım.”  

10. “Sonra kendilerine (her şeyi) 
açıkça söyledim. Onları gizlice (de) 
çağırdım.” 

 

11. “Böylece onlara, Rabbinizden 
bağışlanmayı dileyin,  (çünkü) O 
muhakkak çok bağışlayandır, de-
dim.”  

12. “O, size bolca yağmur yağdıran 
bulutlar gönderecek.”  

13. “Mallar ve evlatlarla (da) size 
yardım edecek. (Hem) sizin için 
bahçeler yetiştirecek, (hem de) sizin 
için nehirler akıtacak.”  

14. “Size ne oldu! (Neden) yüceliği 
Allah’a atfetmiyorsunuz?”  

15. “Oysa O, sizi türlü türlü şekil-
lerde yarattı.”  

16. “Allah’ın yedi göğü, nasıl birbi-
rine uyumlu (yasalara göre) yarattı-
ğını görmüyor musunuz?” 

 

17. “Onlardan ayı nur (veren,) gü-
neşi (ise) bir lamba kıldı.” 

 

18. “Allah, sizi yerden bitki tarzın-
da yetiştirdi.”  
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19. “Sonra O sizi oraya döndürecek 
ve (yeni bir şekilde) tekrar çıkara-
caktır.1” 

 

20-21. “Allah yeryüzünü, geniş 
yollarında yürüyebilesiniz diye 
sizin için düzgün olarak yaratmış-
tır.”  

B. 2  

22. Nuh dedi ki: “Yarabbi! Şüphe-
siz onlar bana itaatsizlik ettiler ve 
malı ve evladı sadece kendi zararını 
arttırana uydular.”  

23. “(Bana karşı) büyük düzenler 
kurdular.”  

24. “Tanrılarınızı terk etmeyin. 
Vedd’i, Suvâ’i, Yegûs’u, Ye’ûk’u 
ve Nesr’i bırakmayın, dediler.” 

 

25. “Onlar birçoklarını saptırdılar. 
(Ey Rabbim!) Zalimlerin, yalnızca 
başarısızlıklarını arttır.” 

 

26. Onlar hatalarından dolayı (suda) 
boğuldular ve ateşe sokuldular. 
Allah’tan başka yardımcılar (da) 
bulamadılar.  
                                                           
1 Bu sûrenin on dördüncü ayetinden on dokuzuncu ayetine kadar, insanoğlunun değişik evrelerden 
geçtiğinden bahsedilmiştir. Vakar sahibi, yani yücelik ve ululuk sahibi olan Allah (c.c.) bu kâinatı 
acele ile değil, aksine hikmetle değişik evrelerden geçirerek yaratmıştır. İnsan da bitkisel bir 
yaşamdan bugünkü durumuna safha safha gelmiştir. Örneğin: O ilk dönemlerde insanın ses çı-
karma ya da dinleyebilme yetenekleri bulunmuyordu. Diğer yetenek ve hisleri de daha gelişme-
mişti. 
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27. Nuh dedi ki: “Yarabbi! Kâ-
firlerden hiçbirini yeryüzünde ba-
rınmış (halde) bırakma.” 

 

28. “Şüphesiz onları bırakırsan, 
kullarını (doğru yoldan) saptırırlar. 
Onlar, günahkâr ve nankörden baş-
kasını doğurmayacaklar.”  

29. “Yarabbi! Beni, ana babamı, 
evime mümin olarak gireni, tüm 
mümin erkekler ve mümin kadınları 
bağışla. Zalimlerin (de,) ancak fe-
lâketlerini arttır.” 
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Sûre: 72 

CİN SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 29  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur.  Besmele ile birlikte yirmi dokuz 
ayettir. 

Bu sûrede de insanlara, bu mesajı kabul ettikleri takdirde, gökyüzünden 
üzerlerine çoklukla rahmet suyu yağdırılacağı bildirilmiştir. Eğer onlar kabul 
etmezlerse, daima artacak bir azaba çarptırılacaklardır. Nuh sûresinde de mah-
vedici bir selden bahsedilmiş ve onun artan bir sel olduğu açıklanmıştır. Böyle-
ce bu sûrenin, Nuh sûresiyle bir ilişkisi olduğu göze çarpmaktadır. 

Bu sûrenin konularına daha detaylı baktığımızda, cinlerle alakalı olarak 
bazı gerçeklerin burada beyan edildiği görülür. Sıradan bilginlerin düşünceleri-
ne göre, cinler ateşten yaratılmış, gözle görülmeyen varlıklardır. Oysa güvenilir 
hadislerden anlaşıldığına göre cinler, kavimlerin ileri gelenlerinden oluşan bir 
delegeydi, yani elçilerdi. Hz.Resûlüllah (s.a.v.) onlarla karşılaştığında, onlar 
yemeklerini pişirmek için ateş yaktılar. Bu da, burada gözle görülmeyen farazi 
cinlerden bahsedilmediğini açıklamaktadır.  

Cinler bazı önemli konulardan bahsetmişlerdir. Örneğin onlar; aramızdan 
bazı cahiller, Yüce Allah’a (c.c.) çok bilgisizce sözler isnat ettiler, dediler. Hatta 
kendilerinin de Yüce Allah’ın (c.c.) artık hiçbir peygamber göndermeyeceğine 
inandıklarını, söylediler. Sonunda ise onlar, eski inançlarının temelsiz olduğunu 
kabul ettiler ve kendi gözleriyle çok yüce bir peygamber olan Hz. Muhammed-i 
Mustafa’yı (s.a.v.) gördüler. 

Bu sûrede daha sonra, camilerin halis olarak, yalnız Yüce Allah (c.c.) için 
inşa edildiği beyan edilmiştir. Orada Allah’tan (c.c.) başkasına ibadet etmek 
caiz değildir. Ondan sonra ise, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) ibadeti zikredilmiştir 
ve ibadet ederken kendisini çeşitli ve derin üzüntülerin sardığı ve onun dikkatini 
sıkça başka yöne çevirmeye çalıştıkları, belirtilmiştir. Ancak Hz. Resûlüllah 
(s.a.v.), dikkatini daima ve tam olarak Yüce Rabbine (c.c.) çevirirdi. Oysa her 
insan, mutluluklarının ve üzüntülerinin, dikkatini ibadetinden ayırmaya muvaf-
fak olduğuna çokça şahit olmuştur.  

Burada bir kez daha,  çok uzak olduğu zannedilen azabın gerçekte yakın 
mı, yoksa uzak mı olduğunu kimse bilemez denmiştir. İnsanoğlu azabı ne kadar 
uzak zannederse etsin, o azap gelince onun yakınlığını muhakkak hissedecektir. 

Hz. Resûlüllah (s.a.v.), bizzat gaybı bilen birisi değildi. Ancak Yüce Al-
lah (c.c.), kendisine gaipten çokça bilgi nasip etmiştir. Nitekim O, peygamberle-
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rine daima gaybın bilgisini verir. Onlar, kendi kendilerine gaybın bilgisine ke-
sinlikle sahip olamazlar. Ancak kendilerine bildirilen gaybın bilgisi ise mutlaka 
doğru çıkar. Aynı şekilde peygamberlik vahyini getiren melekler, o vahyin 
önünde ve arkasında yürürler ve şeytanların onu değiştirmesine izin vermezler. 
Kısacası Yüce Allah’ın (c.c.) yüce peygamberlerinin ardından, onlara tabi olan 
birçok peygamber gelir ve onlar daha önce indirilmiş olan vahyi de manen ko-
rurlar.  
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Cin Sûresi 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. (Ey Peygamber,) de ki: “Cinler-
den bir topluluğun (Kur’an) dinle-
dikleri bana vahiy olundu.” Onlar 
(kavimlerine geri gittiklerinde) 
dediler ki: “Şüphesiz Biz, hayran 
bırakan Kur’an’ı dinledik.1” 

 

3. “O, doğru yola iletir. Böylece biz 
(de) ona inandık. Rabbimize (artık) 
kimseyi, asla ortak koşmayacağız.” 

 

4. “(Şüphesiz) Rabbimizin şanı çok 
yücedir. O, Kendine ne bir eş, ne 
(de) bir oğul edinmiştir.” 

 

5. “(Şüphesiz) aramızdan bir akıl-
sız, Allah hakkında aşırı sözler 
söylerdi.” 

 

6. “Biz, insanlar ve cinlerin Allah’a 
karşı (asla) yalan uyduramayacakla-
rını zannederdik.” 

 

7. “(Şüphesiz) halktan bazı adam-
lar, büyük adamlardan bazı kimse-
lere sığınırlardı. Bu onların, ancak 
kibirlerini arttırdı.”  
                                                           
1 Cinler ile ilgili olarak bkz. dipnot 6:101. Bu ayet-i kerimede bahsedilen cinlerden, yerleşim 
dışından gelen bazı Yahudi topluluklara işaret edilmiştir. Onlar, Kur’an-ı Kerim’i dinlediler ve 
kavimlerine döndüklerinde onlara da bu olaydan bahsettiler. Daha önce Ahkâf sûresinde bahsedi-
len Yahudi delegeden farklı olarak, bu ve daha sonraki ayetlerde bahsedilen delege, büyük bir 
ihtimalle Afganistan’da yaşayan İsrâiloğulları’nın ileri gelenlerinden oluşmaktaydı. Ayrıca bkz. 
dipnot 46:30. 
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8. “Onlar (da) sizler gibi, Allah’ın 
kimseyi (peygamber olarak) gön-
dermeyeceğine (kesinlikle) inanır-
lardı.”  

9. “Biz, göğü araştırdık.1 Ancak 
onu güçlü bekçiler ve parlak alev-
lerle dolu bulduk.” 

 

10. “(Şüphesiz İlâhi sözleri) dinle-
mek üzere, onun belli yerlerinde 
otururduk. Ancak kim şimdi dinle-
meye çalışırsa, o parlak bir alevi2 
kendisini pusuda (bekler) bulur.” 

 

11. “Yeryüzündekilere azap mı 
(verilmek) isteniyor, yoksa Rableri 
onlara hidayet mi vermek istiyor? 
Biz bilmiyoruz?”  

12. “Aramızda iyi olanlar vardı. 
Bazılarımız  (da,) onlardan farklıy-
dı. Bizler, değişik yollar üzerindey-
dik.”  

13. “(Şüphesiz) Biz, yeryüzünde 
Allah’ı aciz kılamayacağımızı bili-
riz. (Ayrıca) koşuşturarak (da,) 
O’nu aciz kılamayacağımızı bili-
riz.” 

 

14. “Hidayet sözünü duyduğumuz-
da, ona inandık. O halde, kim Rab-
bine inanırsa, o ne bir kayıptan, ne 
(de) bir zulümden korkmayacaktır.” 

 

                                                           
1 Yani, manevi bilgileri elde etmeye çalıştık. 
2 Bkz. dipnot 15:19 
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15. “(Şüphesiz) aramızda itaat 
edenler (de,) zalim olanlar (da) 
vardı. Kim itaat ettiyse, işte hidaye-
ti arayanlar, ancak onlardır.”  

16. “Zalimler (ise,) işte Cehen-
nem’in yakıtı (da) onlar oldular. ” 

 

17. Eğer onlar, (doğru) yol üzerinde 
olsalardı, Biz onlara mutlaka bol 
bol su verirdik. 

 

18. Bu (da) onları sınamak içindi. 
Kim Rabbinin zikrinden yüz çevi-
rirse, O kendisini gittikçe artan bir 
azabın içine atacaktır.  

19. (Şüphesiz) mescitler Al-
lah’ındır. O halde, Allah ile birlikte 
(başka) kimseyi çağırmayın. 

 

20. (Şüphesiz) Allah’ın kulu, O’nu 
çağırmak için (ibadete) durduğun-
da, onlar neredeyse bölükler halin-
de ona saldıracaklardı.1  

B. 2  

21. De ki: “Şüphesiz ben, ancak 
Rabbimi çağırırım ve kimseyi O’na 
ortak koşmam.” 

 

22. De ki: “Şüphesiz size zarar 
(vermek) veya doğru yol (göster-
mek) elimde değildir.” 

 

                                                           
1 Bu meal için bkz. Müfredat İmam Ragıp 
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23. De ki: “Allah’a karşı kimse beni 
korumasına alamaz. Ben (de,) 
O’ndan başka sığınacak birini asla 
bulamam.”  

24. “(Görevim, ancak) Allah’ın 
sözünü ve O’nun mesajlarını ulaş-
tırmaktır. Allah ile Peygamberi’ne 
itaatsizlik edenlere, mutlaka Ce-
hennem ateşi olacaktır. Onlar, ora-
da uzun süre kalacaklar.”  

25. Nihayet korkutulduklarını gö-
recekleri zaman, yardımcı olarak 
kimin en zayıf ve sayıca (da) en az 
olduğunu kesinlikle öğrenecekler.  

26. De ki: “Korkutulduğunuz yakın 
mı, yoksa Rabbim o süreyi uzatır 
mı, (bunu) bilemem.” 

 

27. O, gaybı bilendir. Gayb (ilmin-
de de başka) kimseyi üstün kılmaz. 

 

28. Ancak seçip beğendiği peygam-
ber, (bundan) müstesnadır. Şüphe-
siz O, önünde ve arkasında, onu 
koruyarak yürür.  

29. Bu, (peygamberler tarafından) 
Rablerinin mesajlarının (açıkça) 
ulaştırıldığını bilmesi içindir. Allah, 
onların yanlarındakileri kuşatmıştır 
ve her şeyi adetle saymıştır. 
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Sûre: 73 

MÜZZEMMİL SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 29  

Bu sûre Mekke devrinin ilk günlerinde nazil olmuştur. Besmele ile birlik-
te yirmi bir ayettir. 

Geçen sûrede Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) ibadetinden bahsedilmişti. Bu 
sûrenin başında ise bunun detayları zikredilmiştir. Kısaca Hz.Resûlüllah (s.a.v.) 
geceleyin kalkar ve gecenin çoğunu Yüce Rabbinin (c.c.) huzurunda ağlayarak 
ve O’na dua ederek geçirirdi. Bir insan geceleyin kalkarak ve ibadet ederek 
kendi nefsanî heveslerini yok etmelidir. Maddi ve nefsanî istekleri çiğneyerek 
yok etmenin, bundan daha etkili bir yolu yoktur. 

Bu sûrede yine Hz.Resûlüllah (s.a.v.) ile Hz. Musa (a.s.) arasındaki ben-
zerlikten bahsedilmiştir. Hz. Musa (a.s.) gibi Hz. Muhammed Resûlüllah (s.a.v.) 
da şeriat getiren ve yücelik sahibi bir peygamberdir. Böylece Hz.Resûlüllah’ın 
(s.a.v.) muhatapları şöyle uyarılmaktadırlar: Hz. Musa’dan (a.s.) daha yüksek 
mertebeli ve daha yüce bir peygamber gelmiştir. Kendisine muhalefet etmek 
sizleri helâk olmaya sürükleyecektir. Bundan başka ona karşı gelmek, asla işini-
ze yaramayacaktır. Hz. Musa’ya (a.s.) karşılık, büyük bir zalim onun mesajını 
reddetme cesaretinde bulunmuş ve bunun neticesinde de helâk edilmişti. Hz. 
Muhammed Resûlüllah’a (s.a.v.) karşı gelenler de, şimdi aynı akıbete uğraya-
caklardır. 
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Müzzemmil Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Ey örtüye sarınmış kimse! 
 

3. Gecenin az (bir kısmı) dışında, 
(ibadet için) kalk.  

4. (Yani) onun yarısı (kadar) veya 
ondan biraz eksilt.  

5. Veyahut onu biraz daha arttır. 
Kur’an’ı çok güzel bir sesle ve 
anlaşılır şekilde oku. 

 

6. Şüphesiz Biz sana, (sorumlulu-
ğu) çok ağır bir kelâm indireceğiz.  

7. Şüphesiz geceleyin kalkmak, 
(nefsi) ayakaltına alıp çiğnemek 
için (de,) söz olarak (da,) en etkili 
yoldur.  

8. Şüphesiz gündüz, senin (yapaca-
ğın) çok işlerin bulunur.  

9. Rabbinin adını zikret ve (her 
şeyden) tamamen ayrılıp O’na bağ-
lan. 

 

10. O, Doğunun (da,) Batının (da) 
Rabbidir. O’ndan başka ilâh yoktur. 
O halde (işlerinde) O’nu vekil ola-
rak benimse.  
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11. (Muhaliflerin) söyledikleri kar-
şısında sabret ve onlardan güzellik-
le ayrıl. 

 

12. Beni ve yalancı olduğunu ileri 
süren varlık sahiplerini (bir tarafa) 
bırak. Onlara biraz mühlet ver. 

 

13. Şüphesiz Katımızda, (onlar için 
çeşitli) ağır halkalar ve Cehennem 
vardır. 

 

14. (Onlar için,) boğazı tıkayan 
yemek ve acı bir azap (vardır.)  

15. Yeryüzü ve dağların şiddetle 
sarsılacağı, dağların kayan kum 
tepelerine dönüşeceği gün, 
(vadolunan azap gelecektir.)  

16. (Ey insanlar!) Şüphesiz Biz, 
Firavun’a peygamber gönderdiği-
miz gibi, size (de) üzerinize gözeti-
ci olacak bir Peygamber gönderdik. 

 

17. Firavun o peygambere itaat 
etmedi. Bunun sonucu Biz, onu ağır 
bir azapla yakaladık. 

 

18. Buna rağmen kâfirlik ederseniz, 
çocukları ihtiyara döndürecek gün-
den, nasıl kurtulacaksınız? 

 

19. Gökyüzü bile onun (korkusun-
dan) yarılacaktır. O’nun vaadi, 
mutlaka gerçekleşecektir. 
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20. Şüphesiz bu, (çok büyük ve 
ibret veren) bir nasihattir. Artık 
isteyen, Rabbine giden yolu tutar. 

 

B. 2  

21. Şüphesiz Rabbin, senin gecenin 
üçte ikisinden biraz az yahut onun 
yarısı kadar yahut (da) üçte biri 
kadar (namaz için) ayakta durduğu-
nu ve seninle birlikte olanlardan bir 
grubun (da böyle yaptığını) bilir. 
Allah, gece ile gündüzü kısaltır ve 
uzatır. O, (namazın vaktini) tam 
olarak tahmin edemeyeceğinizi 
bilir. Onun için O, affederek size 
yöneldi. Böylece Kur’an’dan kola-
yınıza geleni okuyun. O, aranızdan 
bazılarının hasta olacağını, diğerle-
rinin (ise) Allah’ın lütfunu aramak 
üzere yeryüzünde yolculuk edecek-
lerini ve başkalarının (da) Allah 
yolunda savaşacaklarını bilir. Onun 
için ondan kolayınıza (geleni) oku-
yun ve namazı ayakta tutun. Zekâtı 
(da) verin. (Malınızdan iyi) bir pay 
ayırıp, Allah’a güzel borç verin. 
Kendiniz için önden hangi iyiliği 
gönderirseniz, onu Allah Katında 
bulacaksınız. O, daha güzel (bir 
sonuç çıkaran) ve daha büyük bir 
mükâfat (verendir.) Allah’tan (da) 
mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah, 
çok bağışlayan ve çok rahmet 
edendir. 
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Sûre: 74 

MÜDDESSİR SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 29 

Bu sûre Mekke devrinin ilk günlerinde nazil olmuştur. Besmele ile birlik-
te elli yedi ayettir. 

Geçen sûrede, Hz.Resûlüllah (s.a.v.) örtüye sıkıca sarınmış olduğu için 
“Müzzemmil” olarak tanıtılmıştır. Bu sûrede de aynı konu devam ettirilmiş, Hz. 
Peygamber’in (s.a.v.) hangi elbiseleri kendine yaklaştırarak temizlediği açık-
lanmıştır. Burada zahiri ve maddi elbiseler kastedilmemiştir. Aksine onun asha-
bından (r.a.) bahsedilmiştir. Hz.Resûlüllah’ın (s.a.v.) sohbetinde bulunan ve 
kendisine yakın olan ashaplarının, temiz konuşmalar neticesinde durmadan 
manevi olarak temizlendikleri ve kötülüklerden arındıkları açıklanmıştır. Daha 
önce ise, onların çoğunun o pislikten kurtulmaları mümkün değildi denmişti. 

Bu sûrede kullanılan “ ” (Rücz) kelimesinden, Mekke’nin müşrikleri 
kastedilmişlerdir. İnananların, onlardan tamamen uzak durmaları gerektiği em-
redilmiştir. 

Bu sûrede, suçlulara ceza vermek konusunda hiç ihmal göstermeyen on 
dokuz melekten bahsedilmiştir. On dokuz sayısı, bir takım insani yeteneklere 
işaret etmektedir. Onları yanlış kullanmak sonucunda ise, insanoğlu Cehen-
nem’e girebilir. İnsan, Yüce Allah’ın (c.c.) baştan aşağı kendisine bahşettiği 
uzuvlarını ne denli uygun biçimde kullanırsa, bu durumu onu o denli birçok 
günahtan ve sendelemeden kurtarabilecektir. Bu uzuvların sayısı büyük bir ih-
timalle on dokuzdur. Ancak bu sayı ne kadar olursa olsun, bu sûre Yüce Al-
lah’ın (c.c.) ordularının sayısız olduğunu beyan etmektedir. On dokuz sayısın-
dan da, Yüce Allah’ın (c.c.) meleklerinin yalnız on dokuz tane olduğunu dü-
şünmemeliyiz. Yüce Allah’ın (c.c.) azap melekleri sayısızdır ve onlar duruma 
göre insanoğlunu azaba çarptırmak için kullanılırlar. 

Bu sûrede güneşe tabi olarak gelen bir aydan da bahsedilmiştir. Bu çok 
derin ve anlamlı bir kelâmdır. Şems sûresinde de aynı konu beyan edilmiştir. 
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Müddessir Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Ey (paltoya) bürünen adam!1 
 

3. Kalk ve (halkı) uyar! 
 

4. Yalnızca Rabbinin yüceliğini 
beyan et.  

5. Elbiselerini2 tertemiz kıl. 
 

6. (Manevi) pisliği3 (de tamamen) 
yok et.  

7. Daha fazlasını almak üzere iyi-
likte bulunma.  

8. Ancak Rabbin uğrunda sabret! 
 

9-10. Borazana üfleneceği zaman, 
işte o gün, çok çetin bir gün olacak. 

 

11. Kâfirler için (hiç) kolay olma-
yacak.  

                                                         
1 “ ” kelimesi normal gömlek üzerine giyilen uzun elbise yahut asker paltosu anlamındadır. 
Buna göre “ ” kelimesi asker paltosu giymiş, komut bekleyen kimse demektir. Kelimenin 
diğer bir anlamı ise, atının yanında, sırtına binmeye hazır, emir bekleyen kimsedir. (Bkz. Akrab-
ül Mevarid) Her iki anlam da Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) şanına uygundur.  
2 Yani, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) beraberindeki kimseler. 
3 Yani, şirk demektir. 
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12. Beni yarattığımla yalnız bırak. 
 

13. Onun için çok mal yarattım. 
 

14. Gözler önünde bulunan evlatlar 
(da yarattım.)  

15. (İlerlemesi için,) birçok imkân-
lar varettim.  

16. Ardından kendisine daha (da) 
çok (vermemi) ister.  

17. Hayır, (öyle) değil! Şüphesiz o, 
ayetlerimizin düşmanıydı.  

18. Ben onu, mutlaka gittikçe artan 
azaba uğratacağım.  

19. Şüphesiz o, (ayetlerimi dinleyip 
iyice) düşündü ve değerlendirdi.  

20. Helâk olası, ne biçim değerlen-
dirdi?  

21. Sonra (yine) helâk olası, ne 
biçim değerlendirdi?  

22. Ardından o, (tekrar) bir göz 
gezdirdi.  

23. Sonra kaşlarını çattı ve suratını 
astı.  

24. Böylece o, sırtını döndü ve 
kibirlendi.  

25. Ardından (da) dedi ki: “Bu, 
(eskilerden) benimsenen bir yalan-
dır.” 

 

26. “Bu, ancak bir insanın sözü-
dür.”  
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27. Ben, onu mutlaka Sakar’a1 so-
kacağım.  

28. Sakar’ın ne olduğunu, sen ne 
bilirsin?  

29. O, geride (hiçbir şey) bırakmaz, 
(Cehennemliklerin peşini de) bı-
rakmaz. 

 

30. O, yüzü yakıp kavurur. 
 

31. Üzerinde (ise,) on dokuz (bekçi) 
görevlidir.  

32. Biz, melekler dışında kimseyi 
(Cehennem) ateşinin bekçisi yap-
madık. Sayılarını (da,) ancak kâfir-
leri sınamak üzere belirledik. Bu, 
Ehl-i kitabın kesin olarak inanmala-
rı ve müminlerin (de) imanda daha 
(da) ilerlemeleri içindir. (Ayrıca 
bu,) Ehl-i kitap ve müminler şüp-
heye düşmesinler ve kalplerinde 
hastalık bulunanlar ve kâfirler, “Bu 
örnekle Allah’ın demek istediği 
nedir?” desinler (diyedir.) Böylece 
Allah, dilediğinin sapmış (olduğuna 
hükmeder,) dilediğine (ise) hidayet 
verir. Rabbinin ordularını, Kendisi 
dışında kimse bilmez. Bu (da) insa-
noğlu için, ancak (büyük bir) nasi-
hattir. 

 

                                                         
1 “Sakar,” Cehennem demektir. 
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33-35. Hayır, (öyle) değil! Biz, ayı, 
dönüp (giden) geceyi ve aydınlanan 
sabahı, şahit olarak gösteriyoruz. 

 

36. Şüphesiz (bahsedilen zaman,) 
çok büyük (felaketlerden) biridir.  

37. İnsanoğlunu korkutandır. 
 

38. Aranızdan isteyen ileri gitsin, 
(isteyen de) geri kalsın (diyedir.)  

39. Herkes yaptıklarının karşılığın-
da, (ancak bir) rehindir.  

40. Ancak sağdakiler bundan müs-
tesnadır.  

41-43. (Onlar,) Cennette olacaklar 
ve suçlulara: “Sizi Cehennem’e 
götüren nedir?” (diye) soracaklar. 

 

44. Onlar diyecekler ki: “Biz namaz 
kılanlardan olmadık.”  

45. “Yoksullara (da yemek) yedir-
mezdik.”  

46. “Biz boş konuşanlarla (birlikte) 
boş konuşurduk.”  

47. “Mükâfat ve ceza verilecek 
günü (de) inkâr ederdik.”  
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48. “Sonunda bize ölüm geldi.” 
 

49. Şefaat edenlerin şefaati, onlara 
asla fayda vermeyecek.  

50-52. Onlara ne oldu ki, nasihat-
lerden yüz çevirdiler? Sanki 
arslandan kaçan ürkmüş eşekler 
gibidirler. 

 

53. Aslında onlardan her biri, ken-
disine açık kitapların verilmesini 
ister.1 

 

54. Hayır! Aksine onlar, ahiretten 
hiç korkmazlar.  

55. Hayır, (öyle) değil! Şüphesiz 
bu, (büyük bir) nasihattir.  

56. Dileyen onu aklında tutar. 
 

57. Ancak onlar, Allah dilemedikçe 
nasihat almayacaklar. Çünkü takva 
(veren de,) bağışlayan (da,) ancak 
O’dur.  
 

                                                         
1 Yani, her bir kimse inancının doğruluğunu ispat eden kitapların kendisine verilmesini istemek-
tedir. Bu ayet-i kerimenin konusunun “ ” (81:11) ayetiyle ilişkisi vardır. 
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Sûre: 75 

KIYAMET SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 29  

Bu sûre Mekke devrinin ilk günlerinde nazil olmuştur. Besmele ile birlik-
te kırk bir ayettir. 

Geçen sûrede Cehennem ehlinin, biz ahireti inkâr ettiğimizden dolayı 
Cehennem azabına çarptırıldık dedikleri, beyan edilmişti. Ahireti inkâr etmenin 
neticesinde, birçok suç ortaya çıkar ve bütün dünya fesatla dolar. Bu sûrenin 
başında ise, Kıyamet günü ve sık sık kendini ayıplayan nefis, şahit olarak göste-
rilmişlerdir. Eğer insanoğlu o azarlamadan istifade ederse, onun neticesinde bin 
bir günahtan kurtulabilir. 

Kıyamet’i inkâr edenlerin inkârının sebebi de açıklanmıştır. Onlar derler-
di ki: Bizim uzuvlarımız yok olup savrulunca, Yüce Allah (c.c.) bizi nasıl topla-
yacak? Ancak bu onların akılsızlıklarıdır. Çünkü Kur’an-ı Kerim açıkça ve sık 
sık, maddi bedeniniz değil, aksine manevi bedeniniz toplatılıp kaldırılacaktır 
demiştir. Yine de Hz. Peygamberin (s.a.v.) düşmanları kendisiyle alay etmek ve 
ahireti inkâr etmek için, kendilerine uygun bir sebep ileri sürmek gayesiyle inat 
ettiler ve sözlerinden dönmediler. 

Bu sûrenin “ ” (75:8-10) ayet-i keri-
melerinde beyan edilen konuları Kıyamet’e isnat etmek doğru değildir. Bu ko-
nular Kıyamet’in değil, aksine Kıyamet’e yakın olan zamanın alâmetleridir. 
Kıyamet gününde dünya ve âlem nizamı tamamen yok olacaktır. Bu güneş ve 
ay, onların yörüngeleri, tutulmaları vs. baki kalmayacak ve onu gören birisi de 
bulunmayacaktır. “ ” kelimeleri ile de, yeryüzünün çok korkunç azap-
lara çarptırılacağı beyan edilmiştir. 

Daha sonra insanoğlu için kaçış yeri bulunmayacaktır denmiştir. Bundan 
da anlaşıldığına göre, ay ile güneş tutulmaları ve onlara benzeyen diğer alâmet-
ler, Yüce Allah’ın (c.c.) bir peygamberinin doğruluğunu ispat etmek gayesiyle 
vuku bulacak ve böylece onu kabul etmeyenlere onun doğruluğu konusunda 
delil beyan edilecektir. 

Güneş ile ay tutulmaları ne zaman bir araya gelecek? Hz. Resûlüllah’ın 
(s.a.v.) mübarek lisanına göre onun detayları şöyledir: Aynı ayda, yani Ramazan 
ayında belli gece ve belli günde, ay ile güneş tutulacaklardır. Hz. Resûlüllah’ın 
(s.a.v.) sözlerine göre bu tutulmalar, Hz. Mehdi’nin (a.s.) doğruluğunun alâme-
tidir. (Bkz: Sünen Dar Kütni, Cüz 1; Bab-ü Salât-il Küsûfi Vel Hüsûf, S.65, 
Kahire) Diğer taraftan, Hz. İsa (a.s.) da aynı şekilde önceden haber vermiştir. 
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(Bkz: Matta, 24:29) Bu tutulmalar 1894 yılında (Hicri 1311) gerçekleşti. Bu, 
Hz. Mehdi (a.s.) yeryüzüne gönderildiği için yerine gelmiştir. 

Daha sonra Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) başka bir mucizesi zikredilmiştir. 
Kur’an-ı Kerim gibi yüce bir Kitap, yirmi üç senede nazil olmuştur. Bu Kitap 
indirilirken Hz. Resûlüllah (s.a.v.), unutmasın diye kaygı duyar ve dilini hızlı 
bir şekilde hareket ettirirdi. Yüce Allah (c.c.) kendisine teselli verdi ve Kur’an-ı 
biz indirdik ve onu derlemeye de gücümüz yeter diye buyurdu. Kısacası hiç 
tahsil görmemiş bir kimseye indirilen Kur’an-ı Kerim, korunmuş ve derlenmiş-
tir. Hz. Mesih-i Mev’ud ve Mehdi (a.s.) bunun çok yüce bir mucize olduğunu 
ileri sürmüştür. Bu yirmi üç yıl içinde düşmanları her taraftan Hz. Resûlüllah’a 
(s.a.v.) saldırdılar ve kendisini öldürmeye çalıştılar. Eğer Kur’an-ı Kerim indiri-
lirken düşmanları, Hz. Resûlüllah’ı (s.a.v.) öldürmeye muvaffak olsaydılar, 
Kur’an-ı Kerim’in kâmil ve tam bir Kitap olmasıyla ilgili iddiası, hâşâ tamamen 
yanlış ve anlamsız olurdu. 

Bu sûrenin sonunda, insanoğlunun yaratılış merhaleleri beyan edilmiş ve 
onun durmadan ilerlediği anlatılmıştır. O bakımdan sonunda, onun Yüce Al-
lah’ın (c.c.) huzuruna çıkması ve yaptıklarının hesabını vermesi kesindir. 
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Kıyamet Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. (Dikkat!) Kıyamet gününe 
andolsun.1  

3. (Tekrar dikkat!) Çok ayıplayan 
nefse (de) andolsun.  

4. İnsan, onun kemiklerini hiç top-
lamayacağımızı mı zanneder? 

 

5. Aksine Bizim, onun vücudunun 
her ekini yeniden yapmaya gücü-
müz yeter. 

 

6. Aslında insan, gelecekte (de) 
kötülükler yapmaya (devam etmek) 
ister. 

 

7. O, “Kıyamet günü ne zamandır?” 
(diye) sorar.  

8-11. Nitekim gözlerin kamaşacağı, 
ayın tutulacağı ve güneş ile ayın 
(tutulmalarının) bir araya getirile-
ceği zaman, insanoğlu kaçış (yolu) 
nerededir, diyecek. 

 

12. Asla! Bugün (azaptan kaçıp) 
sığınılacak yer yoktur.  

                                                           
1 Onu şahit olarak gösteriyorum, anlamındadır. 
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13. O gün kalınacak yer, ancak 
Rabbinin Katındadır.  

14. O gün insana, neyi önden gön-
derdiği, (neyi de) geride bıraktığı 
bildirilecektir. 

 

15-16. Aslında insan mazeretlerini 
ileri sürse (de,) kendini çok iyi bi-
lendir. 

 

17. (Ey Peygamber!) Kur’an’ı ça-
buk (ezberlemek için) dilini hızla 
hareket ettirme. 

 

18. Şüphesiz onu derlemek ve (in-
sanlara) okumak, Bize düşer.  

19. Öyleyse, Biz onu okuduğumuz-
da, sen (de) onun okunuşuna tabi 
ol. 

 

20. Sonra onu, (açıkça insanlara) 
beyan etmek (de,) mutlaka Bize 
düşer. 

 

21-22. Hayır, (iyi dinleyin!) Aslın-
da siz dünyayı1 seviyor ve ahireti 
göz ardı ediyorsunuz. 

 

23. O gün bazılarının yüzleri neşeli 
olacak.  

24. Onlar, (hep) Rablerine bakacak-
lar.  

25. Bazılarının yüzleri (ise) asık 
olacak.  

26. Onlar, omurlarını kıracak (bir 
muamele) yapılacağını anlayacak-
lar. 

 

                                                           
1 “ ” kelimesi, dünya demektir. (Bkz. El-Münced) 
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27-28. Hayır, (iyi dinleyin! Can) 
boğaza dayandığında, üfürükçülük-
le bunu iyileştirecek var mı, denile-
cek. 

 

29-30. (Herkes) ayrılık (saatinin) 
geldiğine kesin olarak inanacak ve 
bacak bacağa sürtecek.1 

 

31. O, ancak (herkesin) Rabbine 
götürüleceği gündür.  

B. 2  

32. Çünkü o ne tasdik etti, ne (de) 
namaz kıldı.  

33. Aksine o, (hakkı) yalanladı ve 
yüz çevirdi.  

34. Sonra (da) böbürlenerek ailesi-
ne gitti.  

35. Sana yazıklar olsun! Sonra (tek-
rar) yazıklar (olsun!)  

36. Ardından yine sana, (bir kez 
daha) yazıklar olsun!  

37. İnsan, başıboş bırakılacağını mı 
sanıyor?  

38. Kendisi (uygun bir yere) akıtı-
lan azıcık sudan bir damla değil 
miydi? 

 

39. Sonra (ise) yapışkan bir et par-
çası oldu. Daha sonra (Yüce Allah) 
onu yarattı ve şekil verdi. 

 

40. Böylece onu erkek ve dişi çifter 
olarak var etti.  

41. O, (Allah) ölüleri diriltmeye 
daima gücü yeten değil mi?  
 
                                                           
1 Yani, insanlar adeta can çekişmeye başlayacaklar. 
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Sûre: 76 

İNSÂN SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 29  

Bu sûre Mekke’nin ilk devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte otuz 
iki ayettir. Bunun diğer bir adı da Dehr sûresidir. 

Bu sûrede, insanın dikkati kendi başlangıcına çevrilmiştir. İnsanoğlunun 
geçirdiği, ancak zikredilmeye değer olmayan bir devirden, burada bahsedilmiş-
tir. İnsanoğlu yaratılışından bu yana, tüm yaratıklar arasında en fazla zikredil-
meye değer olandır. Oysa burada bahsedilen insanoğlunun ilk evreleridir. O 
dönemde, insanoğlu çok ilkel evrim devrelerinden geçmiştir ve bu haliyle de 
zikredilmeye değer bir varlık değildi. O devirde, kuşlara da ses çıkarma yetene-
ği verilmemişti. Yeryüzünde bir sessizlik hâkimdi. İşte insanoğlu, böyle bir 
devirde yaratıldı ve hem duyma, hem de görme yeteneği kendisine bahşedildi. 
Böylece kuru toprağa duyma ve görme yeteneğini bahşeden Allah (c.c.), onu 
tekrar diriltme ve kendisinden duyma ve görme yeteneklerinin hesabını sorma 
gücüne de kesinlikle sahiptir.  

Daha sonra, Cennet ehlinin özel sıfatları anlatılmış ve onlar, malları ço-
ğalsın diye hiç kimseye minnet etmezler denmiştir. Onlar birisine, ancak Al-
lah’ın (c.c.) rızası için minnet ederler. Karşılık olarak da, hiçbir zaman teşekkür 
beklemezler. 
  



Cüz: 29 
 

İNSÂN SÛRESİ Sûre: 76      

1133 
 

 

İnsân Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. İnsanın üzerinden, kendisinin 
zikredilmeye değer olmadığı bir 
dönem geçmedi mi? 

 

3. Şüphesiz Biz, insanı sınamak 
üzere içinde çeşitli kuvvetler bulu-
nan azıcık sudan yarattık. Sonra 
onu işiten ve gören kıldık.  

4. Şüphesiz Biz ona (doğru) yol 
gösterdik. İster şükreden, ister nan-
körlük eden olsun. 

 

5. Şüphesiz Biz, kâfirler için çeşitli 
zincirler, (boyunlarına takılmak 
üzere) demir halkalar ve (Cehen-
nem) ateşini hazırladık.  

6. Şüphesiz (Allah’ın) iyi kulları, 
içine kâfur özelliği karışmış kadeh-
lerden içecekler.1 

 

7. (O kâfur,) bir pınardır. Allah’ın 
kulları ondan içecekler. Onu, yeri 
yarıp çabalayarak çıkarırlar. 

 

                                                           
1 “Kâfur” kelimesiyle, insanı kötülüklerden soğutan ve böylece onları yok eden bir pınara işaret 
edilmiştir. 
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8. Onlar, adaklarını yerine getirir-
ler. Kötülüğün (tüm dünyaya) yayı-
lacağı günden korkarlar. 

 

9. Onlar, yemeği sevdikleri halde, 
(onu) yoksula, yetime ve esire yedi-
rirler. 

 

10. (Derler ki:) “Biz, ancak Allah 
rızası için size yediririz. Sizden bir 
karşılık ve teşekkür beklemeyiz.” 

 

11. “Şüphesiz biz, (insanların kay-
gıyla) suratlarının asık, kaşlarının 
çatık olduğu, Rabbimiz (tarafından 
gelecek) günden korkarız.”  

12. Nitekim Allah, onları böyle bir 
günün fenalığından mutlaka koru-
yacak. O, onlara neşe ve mutluluk 
ihsan edecek.  

13. Sabırları için onlara Cennet ve 
(giymeleri için ise) ipek ihsan ede-
cektir. 

 

14. Onlar, orada kanepeler üzerin-
de, yaslanarak oturacaklar. Orada 
(ne kızgın) güneş, ne (de) şiddetli 
soğuk görecekler.  

15. O (Cennet’in) gölgeleri üzerle-
rine eğilmiş, meyveleri (ise) kendi-
lerine iyice yaklaştırılmış olacak. 

 

16. Onların aralarında, gümüş kap-
lar ve cam kâseler gezdirilecek. 
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17. (Onlar) cam (gibi görünürler, 
oysa) gümüştendirler. (Melekler) 
bunları, büyük bir ustalıkla hazır-
lamış olacaklar. 

 

18. (Müminler,) orada içine zence-
fil özelliği karışmış kadehlerden 
içecekler. 

 

19. Orada, Selsebîl adı verilmiş bir 
pınar (da) olacak.  

20. (Müminlerin) etraflarında (onla-
ra hizmet eden) genç delikanlılar 
sıkça dolaşacaklar. Gördüğünde, 
onların dağılmış inciler (oldukları-
nı) sanırsın. 

 

21. Sen (onlara) baktığında, orada 
büyük bir nimet ve büyük bir salta-
nat görürsün. 

 

22. Üzerlerinde ince ipekten yeşil 
elbiseler ve kalın ipekten (de elbise-
ler) olacak. Onlara, gümüşten bur-
ma bilezikler takılacak. Rableri 
onlara tertemiz kılan şarap içirecek-
tir.1 

 

23. (Onlara:) “Şüphesiz sizler için 
olan karşılık, işte budur. Çabaları-
nız takdirle karşılandı,” (denilecek.) 

 
B. 2  

24. Şüphesiz Biz, sana Kur’an’ı 
parçalar halinde indirdik.  

                                                           
1 Cennet ile ilgili bu ayetlerde misaller verilmektedir. Daha detaylı bilgi için ayrıca bkz. dipnot 
55:78 
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25. O halde, Rabbinin hükmüne 
(uymak üzere,) büyük sebat göster. 
Onlardan hiçbir günahkâra ve nan-
köre tabi olma.  

26. Sabah ve akşam Rabbinin adını 
zikret.  

27. Gecenin bir kısmında (ise,) 
O’nun (önünde) secde et. Geceleyin 
uzun süre O’nu tespih et. 

 

28. Şüphesiz bunlar dünya (hayatı-
nı) severler. Önlerindeki çetin günü 
(de) göz ardı ederler. 

 

29. Onları Biz yarattık ve eklemle-
rini (de) sağlam kıldık. Dilediği-
mizde (de) benzer (başka bir mah-
lûkatı yaratıp,) yerlerine getiririz.  

30. Şüphesiz bu, (ders alınacak) bir 
nasihattir. Böylece dileyen Rabbine 
(giden) yolu tutar. 

 

31. Ancak Allah dilemedikçe, siz 
(bir şeyin olmasını) dileyemezsiniz. 
Şüphesiz Allah, daimi bilgiye ve 
hikmete sahip olandır.  

32. O, dilediğini rahmetine alır. 
Zalimlere (ise,) acı bir azap hazır-
lamıştır. 
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Sûre: 77 

MÜRSELÂT SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 29 

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte elli bir ayet-
tir. 

Bu sûrenin başında son devirde gerçekleşecek gelecek ile ilgili olaylardan 
bahsedilmiştir. İlimdeki ilerlemeler de bunun için şahit olarak gösterilmiştir. 
Gayb hakkında haber veren Allah (c.c.), her çeşit değişimi gerçekleştirme gücü-
ne sahiptir. Burada bazı uçan nesnelerden de bahsedilmiştir. Onların başlangıçta 
ağır ağır hareket edeceği, sonra da kuvvetli rüzgârlar gibi hızlanacağı açıklan-
mıştır. Günümüzün en hızlı uçakları benzer şekilde hareket ederler. Onlar önce 
yavaşça hareket ederler ve sonra süratlenirler. Bu uçakların kullanıldığı savaş-
larda, onlardan sıkça broşürler atılır ve halka, teslim olup işbirliği yaptıkları 
takdirde, kendilerine yardım edileceği bildirilir. Aksi durumda, insanların sıkıntı 
çekecekleri de kendilerine açıkça iletilir. 

Daha sonra gökyüzündeki yıldızların parlaklıklarını kaybedeceği bildi-
rilmiştir. O devirde, insanoğlunun gökyüzüne çıkmak üzere değişik yollara baş-
vuracağından da bilgi verilmiştir. Yıldızların sönükleşmesi, ashabı kiram (r.a.) 
devrinin bitmiş olacağı ve Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v) ümmetinin de eskisi gibi 
onlardan nur alamayacakları anlamındadır. 

Ardından dağlara benzeyen güçlerin köklerinin kazınacağı bildirilmiştir. 
Sonrasında ise, bütün peygamberlerin yeryüzüne gönderileceği zikredilmiştir. 
Ulemalara göre, bu Kıyamet alâmetleri demektir ve tüm bahsi geçen konular da 
Kıyamet günü gerçekleşecektir. Ancak Kıyamet günü dağların kökü kazınma-
yacaktır. Peygamberler hep yeryüzüne gönderilseler de, bu Kıyamet günü ol-
mayacaktır. Bunun asıl anlamı bambaşkadır. Kur’an-ı Kerim’in önceden verdiği 
habere göre, Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) tabi olan bir peygamber yeryüzüne gönde-
rilecektir. O, tam manasıyla Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) uyacaktır. Onun gelişi, 
geçmiş tüm peygamberlerin gelişi gibi olacak ve onun çabaları sonucunda geç-
miş her peygamberin ümmeti, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) ümmetine katılacaktır. 

Bu sûrede zikredilen savaşların bir özelliği, üç cepheli olmalarıdır. Bah-
sedilen savaşlar kara, deniz ve havada gerçekleşecektir. Gökten, kalelere benze-
yen ve sarı renkli alevler yağacak, denmiştir. Bütün bunlardan anlaşıldığına 
göre, bu sözlerin hepsi aslında mecazîdir. Hz. Resûlüllah (s.a.v.) zamanındaki 
savaşlarda, gökyüzünden alevlerin yağması kesinlikle düşünülemezdi. Bu se-
beple, bahsedilen aslında gelecekte olacak hadiselerdir. Bunları, olacakları sa-
dece Kendisi tam olarak bilen Yüce Rabbimiz (c.c.) önceden haber vermiştir. 
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Kıyamet günü ise, gökten asla alevler yağdırılmayacak. Bundan dolayı, bu ha-
berin Kıyamet haberi olduğu düşüncesi de kesinlikle asılsızdır. Aslında burada, 
Duhan sûresinde yer alan atom savaşından haber verilmiştir. Buna göre gökten 
radyoaktif ışımalar yayılacak ve insanlar onların gölgesinde her çeşit emniyet-
ten mahrum bırakılacaklar. 

Bu sûrenin sonunda, bir kez daha ahiret hayatına işaret edilmiştir. 
Kur’an-ı Kerim’in önceden verdiği haberler gerçekleşip, bu alâmetler de mey-
dana gelince, artık ahiret hayatının var olduğuna da hepiniz kesin olarak inan-
malısınız, denmiştir. Eğer bu dünyada Yüce Allah’a (c.c.) itaat etmezseniz, 
ahirette ceza olarak büyük bir azabın mukadder olduğu uyarısı da yapılmıştır. 
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Mürselât Sûresi 

 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2-7. Yavaşça yürütülenleri, sonra 
hızla ilerleyenleri ve (mesajı) iyice 
yayanları, ardından (da hak ile batıl 
arasında) açıkça fark yaratanları ve 
(de) delilini (tamamlamak) veya 
uyarmak için (insanlara Allah’ın) 
kelâmını anlatanları, şahit olarak 
gösteriyoruz.1 

 

8. Şüphesiz korkutulduğunuz, mut-
laka gerçekleşecektir.  

                                                         
1 Yani, bu gibi kimseler şahit olarak gösterilmektedir. Bu sûrenin girişinde verilen açıklama-
da ifade edilenin dışında, bu ayetlere bambaşka bir anlam daha vermek mümkündür. Buna 
göre burada, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) ashaplarından (r.a.) bahsedilmektedir. Onlar başlan-
gıçta, yavaşça yürüyorlardı, (ayet 2) sonra güç kazanıp hızlandılar  (ayet 3) ve nihayet İslâm 
dinini tüm dünyaya yaydılar (Ayet 4).  Bunun sonucu hak ile batıl arasındaki farkı ortaya 
çıkardılar (ayet 5). Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) ashapları (r.a.) gibi, Vadedilen Mesih ve Meh-
di’nin (a.s.) ashapları (r.a.) da aynı şekilde bu özelliklere sahip olacaklardı. Nitekim 
Vadedilen Mehdi ve Mesih’in (a.s.) ashaplarında da bu ayetlerin ifade ettiği gerçekleri gör-
mek mümkündür. 
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9-13. Yıldızların ışığı söneceği 
zaman,1 keza gökyüzünde (çeşitli) 
delikler açılacağı zaman,2 dağların 
(da) kökleri kazınacağı zaman3 ve 
bütün peygamberler (karar verilmiş 
bir sürede) bir araya getirilecekleri 
zaman4 (insanlara,) “Bu, hangi güne 
ertelendi?” (denilecek.) 

 

14. O, karar verme gününe (erte-
lendi.)  

15. Karar verme gününün ne oldu-
ğunu, sen ne bilirsin?  

16. O gün, yalanlayanlara bir fela-
ket (vardır.)  

17. Biz, öncekileri (de) yok etmedik 
mi?  

18. Ardından, sonrakileri (de) onla-
rın peşlerinden getireceğiz.5  

19. İşte suçlulara Biz, ancak böyle 
davranırız.  

20. O gün, yalanlayanlara bir fela-
ket (vardır.)  

21. Biz sizi değersiz bir sudan ya-
ratmadık mı?  

                                                         
1 Yani, zamanın ulemaları gerçek nurdan mahrum olacaklar.  
2 Yani, ilham inmeye başlayacak. 
3 Yani, büyük güçler ve hükümranlıklar mahvolacaklar. 
4 Yani, tüm peygamberlerin isimlerine ve özelliklerine sahip bir peygamber (Hz. Muhammed-i 
Mustafa’ya(s.a.v.) tabi olarak) yeryüzüne gelecek. 
5 Yani, onları da aynı şekilde helâk edeceğiz. 
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22-23. Sonra onu, belli bir süreye 
kadar korunaklı bir yere yerleştir-
dik. 

 

24. (Ona) belli bir ölçü (de) tayin 
ettik. İşte Biz, ne güzel ölçü tayin 
edenleriz! 

 

25. O gün, yalanlayanlara bir fela-
ket (vardır.)  

26-27. Biz yeryüzünü, dirileri (de,) 
ölüleri (de) toplayan yapmadık mı? 

 

28. Biz, orada yüksek dağları yarat-
tık. Size (de) bolca tatlı su içirdik. 

 

29. O gün, yalanlayanlara bir fela-
ket (vardır.)  

30. (Onlara diyeceğiz ki:) “Hep 
yalanlayıp durduğunuza doğru gi-
din!” 

 

31. “(Yani) üç kollu gölgeye doğru 
gidin.”  

32. O, ne gölge verir, ne (de) ateşin 
alevlerinden korur.1  

33. Şüphesiz O, kale gibi (yüksek) 
alevler saçar.  

                                                         
1 İbn-i Abbas’a (r.a.) göre bu ayet-i kerimede, Hıristiyanlar’ın “Teslis” (üç tanrı) inancına 
binaen, Cehennem ateşinin de üç kollu olacağı ileri sürülmüştür. Yahut da bu ayette Cehen-
nemde bulunanlara sağdan, soldan ve üstten azap indirileceğine işaret edilmiştir. 
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34. Onlar, (büyük gemilerin bağ-
landığı) sarı renkli halatlar gibidir.1  

35. O gün, yalanlayanlara bir fela-
ket (vardır.)  

36. O gün, (suçluların dilleri tutula-
cak ve) konuşamayacaklar.  

37. Mazeretlerini beyan etmek üze-
re, kendilerine müsaade (de) edil-
meyecek. 

 

38. O gün, yalanlayanlara bir fela-
ket (vardır.)  

39. O, karar günüdür. Sizi ve önce-
kileri (onun için) bir araya topladık. 

 

40. Bir düzeniniz varsa, Bana karşı 
kurun.  

41. O gün, yalanlayanlara bir fela-
ket (vardır.)  

B. 2  

42. Şüphesiz (Allah’ın) takvasını 
benimseyenler, (Cennet’te) gölgeler 
içinde ve pınarların (başında) ola-
caklar. 

 

43. (Onlar) istedikleri meyvelerin 
(arasında) olacaklar.  

44. (Onlara,) “Yaptıklarınızın karşı-
lığı olarak afiyetle yiyin ve için,” 
(denilecek.) 

 

                                                         
1 Bu ayetin ikinci meali şöyledir: “Sanki onlar, sarı renkli develer gibidir.” 
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45. Şüphesiz Biz iyilik edenlere, 
ancak böyle karşılık veririz.  

46. O gün, yalanlayanlara bir fela-
ket (vardır.)  

47. (Onlara diyeceğiz ki:) “Yiyin ve 
(dünya malından) biraz faydalanın. 
Şüphesiz sizler suçlularsınız.” 

 

48. O gün, yalanlayanlara bir fela-
ket (vardır.)  

49. Kendilerine, (boyun) eğin de-
nildiğinde, eğilmezlerdi.  

50. O gün, yalanlayanlara bir fela-
ket (vardır.)  

51. Onlar, bu (Kur’an’dan) sonra 
(acaba) hangi söze inanacaklar?  
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Sûre: 78 
Cüz:30  

NEBE SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

 

Bu sûre Mekke’de, ilk devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte kırk 
bir ayettir. 

Daha önce Mürselât sûresinde kâfirlerin bir sorusu ileri sürülmüştü. On-
lar, hak ile batıl arasında ayrıcalık yaratacak “Yevm-ül Fasl” ne zaman gelecek 
demişlerdi. Nebe sûresinde buna cevaben çok yüce bir haber verilmekte ve 
“Yevm-ül Fasl”ın geldiği açıklanmaktadır. Ayrıca bu sûrede, bunun kesin bir 
söz olduğu ve belirlenmiş bir zamanda mutlaka gerçekleşeceği bildirilmiştir. 

Diğer taraftan bu yüce sûrede “Yevm-ül Fasl”ın değişik şekilleri anlatıl-
mıştır. İlk olarak Yüce Allah’ın (c.c.) gökten su indiren ve yerden rızık çıkaran 
nizamından bahsedilmiştir. Daha sonra insanların bundan istifade etmedikleri ve 
gerçekte gök suyunun, manevi hidayet suyu olduğunu düşünemedikleri belirtil-
miştir. Böylece inkâr etmenin sonucunda inkâr edenlere indirilen yahut ilerde 
indirilecek afetlerden de, bu sûrede bahsedilmiştir. 

Bu sûrenin sonunda çok büyük bir uyarı yapılmıştır. Eğer insanoğlu haya-
tını aynı şekilde gaflet içinde geçirirse, sonunda büyük bir pişmanlık ile manevi 
eziyet duyacaktır. O, keşke toprak olsaydım da, o topraktan insan şekline dö-
nüşmüş olarak kaldırılmasaydım diyecek. 
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Nebe Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

Cüz:30   

2. Onlar birbirlerine, ne hakkında 
soruyorlar?  

3-4. İhtilâfa düştükleri yüce bir 
haber hakkında (mı soruyorlar?) 

 

5. Hayır, (sandıkları gibi) değil! 
Yakında (mutlaka) öğrenecekler.  

6. Sonra (tekrar söylüyoruz;) Hayır, 
(sandıkları gibi) değil! Yakında 
(mutlaka) öğrenecekler. 

 

7. Biz yeryüzünü döşek kılmadık 
mı?  

8. Dağları kazık (olarak çakmadık 
mı?)  

9. Sizi çiftler olarak yarattık. 
 

10. Uykunuzu (da) dinlenmenize 
vesile kıldık.  

11. Geceyi ise bir elbise yaptık. 
 

12. Gündüzü (de) geçinme (vesile-
si) eyledik.  

13. Üstünüzde yedi sağlam (gök) 
yaptık.  
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14. Bir (de) çok parlak bir güneş 
koyduk.  

15-17. Hububat, bitkiler ve sık 
(ağaçlı) bahçeleri yetiştirmek üzere, 
yoğun bulutlardan bolca yağmur 
indirdik. 

 

18. Şüphesiz karar günü, tayin 
edilmiş bir vakittir.  

19. Borazana üfleneceği gün, hepi-
niz ordular halinde (huzurumuza) 
geleceksiniz. 

 

20. Gökyüzü açılacak (ve) ardından 
kapılara dönüşecek.1  

21. Dağlar yürütülecek.2 Sonunda 
aşağıya çökecekler.3  

22. Şüphesiz Cehennem, (onlar 
için) pusudadır.  

23. (Orası,) azgınların dönüp kala-
cağı yerdir.  

24. Orada çok uzun süre kalacaklar. 
 

25. Onlar, orada serinlik (de,) her-
hangi bir içecek (de) tadamayacak-
lar. 

 

26. (Tadacakları) ancak kaynar su 
ile (dondurucu) soğuk sudur.  
                                                           
1 Yani, gökyüzünde birçok mucizeler gerçekleşecek. 
2 Yani, güçlü yönetimler ve kuruluşlar yıkıma uğratılacaklar. 
3 Burada yer alan “ ” kelimesinin anlamı “aşağı çökmek” olarak dikkate alınmıştır. (Bkz. 
Müfredat; İmam Ragıb)  
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27. Bu, (durumlarına) uygun bir 
cezadır.  

28. Şüphesiz onlar, kendilerine 
hesap (sorulacağını) beklemiyorlar-
dı. 

 

29. Onlar, ayetlerimizi hep yalanla-
dılar.  

30. Biz (de) her şeyi kitap halinde 
sayıp (sakladık.)  

31. O halde (azabı) tadın. Biz sizin, 
ancak azabınızı arttıracağız.  

B. 2  

32. Şüphesiz takvayı benimseyenle-
re (büyük bir) başarı (mukadderdir.)  

33-35. (Onlara) bahçeler, üzüm 
salkımları, kendilerine yaşıt genç 
hanımlar ve dolup taşan kadehler 
(vardır.) 

 
36. Onlar orada ne boş bir söz, ne 
(de) küçük bir yalan (bile) işitme-
yecekler. 

 

37. (Bu,) Rabbinden bir karşılık ve 
en uygun mükâfattır.  
38. (Bu,) gökler ile yer ve her ikisi 
arasındakilerin Rabbi (olan,) çok 
kerem eden (Allah tarafındandır.) 
Onların, Kendisiyle konuşmaya 
yetkileri olmayacaktır.1  

                                                           
1 Yüce Allah’ın büyüklüğü ve yüceliği karşısında insanlar üzerinde tam bir sessizlik olacaktır. Hiç 
kimse Yüce Allah’ın izni olmadan konuşamayacaktır ve izin verilince de yalnız doğruyu söyleye-
cektir. 
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39. O gün, Ruh-ül Kudüs ve melek-
ler sıralar halinde duracaklar. Rah-
man (olan Allah’ın) izin verdikleri 
dışında (da, kimse) konuşmayacak. 
(İzin verilenler ise, ancak) doğruyu 
söyleyecekler. 

 

40. O gün mutlaka gelecek. Onun 
için isteyen, Rabbinin Katında 
(kendine) bir yer edinsin. 

 

41. Şüphesiz Biz, sizi pek yakında-
ki bir azaptan uyardık. O gün insan, 
iki elinin önden gönderdiklerini 
görecektir. Kâfir (olan) ise, “Keşke 
toprak olaydım!” diyecektir. 
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Sûre: 79 

NÂZİÂT SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre, Mekke’de İslâm dininin başlangıç devrinde nazil olmuştur. 
Besmele ile birlikte kırk yedi ayettir. 

Kur’an-ı Kerim’in üslûbuna göre, bu sûrede bir kez daha dünya azapları 
ile savaşlardan, özellikle denizaltıların kullanıldığı savaşlardan çok açık olarak 
bahsedilmiştir. “ ” ayet-i kerimesinin bir anlamı da şöyledir: Sava-
şanlar, düşmanı suda boğmak için, suya dalarak saldırırlar. Onlar, her elde ettik-
leri başarıyla sevinirler. Böylece bu savaş rekabeti de, birbirlerine üstün gelme 
çabalarıyla sona erer. Her iki taraftaki düşman güçleri, detaylı planlar yaparak 
savaşırlar. 

Bu sûrede yer alan, “ ” ayet-i kerimesinden, ister denize dal-
sın, isterse denizde seyretsin, suda yüzenler yani denizaltılar kastedilmiştir. 
Denizaltılar zafere ulaştıklarında, çoğu kez su yüzüne çıkarlar. 

Kısacası bahsedilen bu savaşlar çok korkunçtur. İnsanın kalbi bu savaşla-
rın korkusuyla hızla çarpmaya başlar ve bakışları ise yere iner. Bu korkunç sa-
vaşlar ve onların yarattığı tahribattan sonra insanoğlu, kemiklerimiz bile çürü-
dükten sonra, biz bu ölümden nasıl tekrar dirilip kaldırılacağız diye düşünür. 
Yüce Allah (c.c.) buna cevaben der ki: Elbette öyle! İnsanları uyaran bir ses 
yükselecek ve onlar kendilerini ansızın mahşer meydanında bulacaklar. 

Daha sonra Hz. Musa’dan (a.s.) bahsedilmiştir. Kendisi, ilâhlık taslayan 
ve ahiret hayatını kesinlikle inkâr eden Firavun’a gönderilmişti. Hz. Musa (a.s.) 
kendisine Yüce Allah’ın (c.c.) mesajını verince, o büyüklük taslayıp, senin en 
Yüce Rabbin benim dedi. Bunun neticesinde Yüce Allah (c.c.) onu yakaladı ve 
geçmiştekiler ve gelecektekiler için bir ibret haline getirdi. Geçmiştekiler onun 
ve ordusunun suda boğulduğunu, gelecektekiler ise Firavun ait onun suda bo-
ğulmuş cesedini gördüler. Yüce Allah (c.c.) ibret olsun diye onu ölümden kur-
tardı. O, uzun bir müddet ölüm kalım arasında yaşadıktan sonra öldü. Öyle ki, 
cesedi gelecek nesillere ibret olsun diye mumyalanarak korundu. 

Bu sûre bir soru ile bitmektedir. Kıyamet ne zaman ve nasıl olacaktır? 
Buna cevaben şöyle denmiştir: O saat geldiğinde, her varlığın sonunda varacağı 
yerin Rabbi (c.c.) olduğu apaçık ortaya çıkacaktır. Ey Resûlüm! Sen, ancak o 
korkunç saatten korkanı uyarabilirsin. Onlar onu görecekleri gün, dünya hayatı-
nın birkaç saniyeden daha uzun sürmediğini hissedecekler.   
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Nâziât Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2-6. Dalıp çekenleri, sonra sağlam 
düğüm atanları, sonra yüzerek 
uzaklara gidenleri, ardından yarışıp 
öne geçenleri ve sonra (da) önemli 
(bir iş için) planlar hazırlayanları, 
şahit olarak gösteriyoruz.1 

 

7. O gün, (savaşa) hazırlanan (ka-
vim) iyice hazırlanacak.  

8. Peşinden gelen, onun peşinden 
gelecek.  

9. O gün, (bazılarının) yürekleri 
titreyecek.  

10. Onların bakışları yere inmiş 
olacak.  

11. Onlar diyecekler ki: “Doğrusu 
Bizler, ilk durumumuza gerçekten 
döndürülenler mi olacağız?” 

 

12. “Çürümüş kemikler olmamıza 
rağmen, yine (de) mi?”  
                                                           
1 Bu ayet-i kerimelerin bir tefsiri, sûrenin girişinde yer almaktadır. Aynı ayetlerin diğer bir anla-
mına göre, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) ashapları (r.a.) şahit olarak gösterilmişlerdir.Onlar yoğun 
olarak Kur’an-ı Kerim’e dalıp, dini bilgileri çekip çıkarırlar. Yüce Allah (c.c.) ile sağlam ilişkiler 
kurarlar ve İslâm’ı yaymak üzere uzak yerlere seyahat ederler. Hayırlı işlerde birbirleri ile yarışır-
lar ve dünya işlerini yönetmek üzere de planlar yaparlar.  
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13. Onlar, “Öyleyse, bu dönüş çok 
zararlı olacak,” diyecekler.  

14. Oysa bu, ancak bir azarlama 
olacak.  

15. Böylece birdenbire kendilerini 
açık bir meydanda bulacaklar.  

16. Musa’nın haberi sana ulaştı mı? 
 

17. Hani kutsal Tuvâ1 vadisinde 
Rabbi ona seslenmişti.  

18. (O, demişti ki:) “Firavun’a git. 
Şüphesiz o çok azmıştır.”  

19. “Sonra ona, tertemiz olmayı 
ister misin de.”  

20. “Keza sana Rabbine giden yolu 
göstereyim (de,) böylece (O’ndan) 
korkasın.” 

 

21. Sonunda (Musa,) ona çok bü-
yük bir mucize gösterdi.  

22. Bunun üzerine (Firavun Musa’-
yı) yalanladı ve başkaldırdı.  

23. Sonra (da) aceleyle sırtını dön-
dü.  

24. Ardından (da insanları) topladı 
ve duyuru yaptı.  

25. Bunun üzerine (de,) “En büyük 
Rabbiniz, ancak benim!” dedi.  

                                                           
1 Bu ayetteki “ ” kelimesi dönmek anlamındadır. Bununla insanoğlunun Yüce Rabbine (c.c.) 
döneceğine işaret edilmiştir.  
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26. Sonunda Allah, onu hem ahiret, 
hem (de) dünya azabına (uğratmak 
için) yakaladı. 

 

27. Şüphesiz bunda, (Allah’tan) 
korkan için mutlaka bir ibret vardır.  

B. 2  

28. Yaratmak bakımından siz mi 
daha zorsunuz, yoksa gökyüzü mü? 
Onu (da) O, yarattı. 

 

29. O, onu (yücelik vererek) yük-
seltti ve mükemmel kıldı.  

30. Onun gecesini örtüp (kararttı.) 
Sabahını (ise aydın kılarak ortaya) 
çıkardı. 

 

31. Yeryüzünü  (de) beraberinde 
yaydı.1  

32. Ondan suyunu ve (içinde yeti-
şen) otunu çıkardı.  

33. Dağları (da yere) sağlamlaştırdı. 
 

34. (O bunları,) sizin ve hayvanla-
rınızın (geçim) kaynağı2 olarak 
(yarattı.)  

 

35-36. Sonunda büyük felaketin 
geleceği zaman, o gün insan yaptık-
larını hatırlayacak.  

 

37. (Gönül gözüyle) gören için, 
Cehennem ortaya çıkartılacak.  

                                                           
1 Bu ayetteki “  ” kelimesinin mealdeki anlamı için bkz. Akrab-ül Mevarid.  
2 Dağlar, tüm hayvanların ve insanların yaşam ve geçim kaynağıdır. 
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38-40. Kim isyan ederek dünya 
hayatını (ahiretten) üstün tuttuysa, 
onun kalacağı yer, şüphesiz Cehen-
nem olacaktır. 

 

41-42. Kim Allah’ın yüceliğinden 
korkup nefsini bayağı arzulardan 
alıkoyduysa, onun kalacağı yer 
(de,) şüphesiz Cennet olacaktır. 

 

43. Sana, (Kıyamet) saatinin ne 
zaman gerçekleşeceğini sorarlar.  

44. Onun (gelişinden) söz etmek ile 
senin ne alakan vardır?  

45. Onun son (saatini belirlemek,) 
ancak Rabbinin elindedir.  

46. Sen, ancak o (felaketten) korka-
nı uyarabilirsin.  

47. Onlar onu gördükleri gün, 
(dünyada) sadece bir akşam veya 
bir sabah kalmış gibi hissedecekler. 
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Sûre: 80 

ABESE SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte kırk üç ayet-
tir 

Bu sûrede Hz. Resûlüllah (s.a.v.) zamanında yaşamış, kendini beğenmiş 
birisinden bahsedilmiştir. O, Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) bazı sorular sormak için 
gelmişti. Hz. Resûlüllah (s.a.v.), her insanın hidayete kavuşmasını arzu ederdi. 
Onun için, onun kibrine rağmen, kendisine büyük bir şefkatle ve dikkatle yak-
laştı. Bu arada gözleri göremeyen bir mümin Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) bir soru 
sormak üzere gelip, araya girmeye çalıştı. Hz. Resûlüllah (s.a.v.), onun araya 
girmesini doğru bulmadı ve hoşnutsuzluğunu belirtti. Öyle ki, kendisiyle tartış-
makta olan kâfir de Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) hoşnutsuzluğunu gördü. Ancak 
kör olan mümin, göremediği için Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) hoşnutsuzluğunu 
fark edemedi. Yüce Allah (c.c.) bunu zikrettikten sonra, Yüce Resûlü’ne (s.a.v.) 
nasihat ederek şöyle demiştir: Kim ihlâs veya sevgi ile sana gelirse, ondan asla 
gafil olma. Ne kadar büyük olursa olsun, kibirlenen birini, ihlâs dolu bir fakir-
den daha üstün tutma. 

Ondan sonra Kur’an-ı Kerim’in yüceliğinden bahsedilmiştir. Bu “Kita-
bın,” kâinatın ilk yaratılışının nasıl sona ereceği hakkındaki açıklaması ve Kı-
yamet gününde vuku bulacak hadiseleri nasıl beyan ettiği de burada anlatılmış-
tır. 
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Abese Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2-3. Kendisine bir kör geldi diye, o 
yüzünü astı ve arkasını döndü. 

 

4. (Ey Peygamber!) Sana onun 
belki (de) temiz ve pak olacağını, 
ne anlatsın? 

 

5. Yahut o, nasihat alır ve bu nasi-
hat (da) kendisine fayda verir.  

6-7. Sen, (Hakka) hiç aldırmayana 
yöneliyorsun. 

 

8. Oysa o pak olmazsa, sorumlusu 
sen değilsin.  

9-12. Sana koşarak gelen ve (Al-
lah’tan) korkana, sen ilgisiz kalı-
yorsun! Hayır, (mümkün) değil! 
Şüphesiz bu, (büyük bir) nasihattir.1 

 
                                                           
1 Hz. Resûlüllah (s.a.v.), Kureyş liderlerine İslâm dininin mesajını tebliğ ediyorken, gözleri gör-
meyen Hz. Abdullah B. Ümm-i Mektûm (r.a.) geldi ve araya girerek Yüce Peygamber’in (s.a.v.) 
rahatsız hissetmesine sebep oldu. Hz. Resûlüllah (s.a.v.), onun bu tavrı karşısında yüz mimikleriy-
le hoşnutsuzluğunu göstermiştir. Bunun üzerine Yüce Allah (c.c.), kendisine, nasıl davranması 
gerektiğini bildirmiştir. (Detaylı bilgi ve ayetlerin tefsiri için bkz. Tefsir-i Kebir; C.8; S.148-163; 
Hz. Mirza B. M. Ahmed(r.a.)) 
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13. Artık isteyen onu (aklında) 
tutsun.  

14-15. (Bu Kur’an) saygın, yüce 
şanlı (ve) tertemiz sahifelerdedir. 

 

16. (Bunlar) yazanların ellerindedir. 
 

17. Onlar, çok şerefli ve hep iyilik 
yapan kimselerdir.  

18. Kahrolası (o kâfir) insan, ne 
kadar nankördür.  

19. (Yüce Allah) onu, hangi şeyden 
yarattı?  

20. Onu azıcık sudan yarattı. Onun 
için belli bir ölçü (de) tayin etti.  

21. Sonra (da ona,) yolunu iyice 
kolaylaştırdı.  

22. Ardından ona ölüm verdi. Daha 
sonra (da) onu mezara koydu.1  

23. Sonra istediği bir zamanda onu 
(tekrar dirilterek) kaldıracaktır.  

24. Hayır, (öyle) değil! O daha 
O’nun kendisine verdiği emri, yeri-
ne getirmedi. 

 

25. Onun için insan, yiyeceğine bir 
bakmalıdır.  

26. Biz, bulutlardan suyu bolca in-
dirdik.  

27. Sonra yeryüzünü iyice yardık. 
 

                                                           
1 Bu ayette bahsedilen maddi bir mezar değildir. Burada yeniden kaldırılış öncesi zamana işaret 
edilmektedir.  
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28-32. Bunun sonucu, orada hubu-
bat, üzümler ve sebzeler, zeytin ve 
hurma ağaçları, sık (ağaçlı) bahçe-
ler, (çeşitli) meyveler ve (hayvan 
yemi olan) otlar çıkardık.  

 

33. (Bunların hepsi) sizin ve hay-
vanlarınızın faydası içindir.  

34-38. Nihayet şiddetli bir sesin 
geldiği ve insanoğlunun kardeşin-
den, anasından ve babasından, karı-
sından ve çocuklarından kaçacağı 
gün (var ya, işte) o gün, onlardan 
her biri kendi durumu ile meşgul 
olacak (ve diğerlerine karşı) kayıt-
sız (kalacaktır.) 

 

39-40. Bazı çehreler o gün, ışılda-
yan, güleç ve şen olacaklar.  

 

41. Bazı çehreler (de) o gün toz 
içinde görünecekler.  

42. Onların (yüzlerini) karanlık 
kaplamış (olacak.)  

43. İşte kâfirler ve kötülükler işle-
yenler, ancak bunlardır.  
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Sûre: 81 

TEKVÎR SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte otuz ayettir. 
Kur’an-ı Kerim bir kez daha dünyada gerçekleşecek ve Kıyamet saatine 

şahit olacak çok yüce olayları haber vermektedir. Güneşin örtüleceği zaman, 
şahit olarak gösterilmiştir. Yani düşmanlar Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) nurunun, 
insanların faydalanması için parlamasına izin vermeyecekler. Onların çirkin 
propagandaları buna mani olacak. Keza onun ashabının (r.a.) nuru da, artık bir 
perde arkasında kalmışçasına sönükleşecek. Güneş olmazsa, yıldızlar belli bir 
ölçüde de olsa, ışık saçarlar. İşte yıldızlara benzeyen ashabın (r.a.) nuru da, 
belirtildiği gibi insanların gözünden uzaklaştırılacak. 

O devirde büyük gemiler kullanılmaya başlanacak. Dağlar gibi büyük 
olan bu gemiler ve de uçaklar, yolculuk ve taşımacılık için kullanılacaklar. On-
lar karşısında dişi develer ise, işe yaramaz diye terk edilecekler. Bu devirde 
birçok hayvanat bahçesi kurulacak.  Açıkçası Hz. Resûlüllah ( s.a.v.) zamanında 
bunların hiçbiri yoktu. Çağımızın hayvanat bahçeleri hazırlanırken, çok büyük 
hayvanların büyük gemiler ya da uçaklar vasıtasıyla oralara getirildikleri her-
kesçe bilinir. Hz. Resûlüllah (s.a.v.) zamanındaki insanlar bunu hayal bile ede-
mezlerdi. 

Daha sonra dikkatimiz deniz savaşlarına çevrilmiştir. Denizlerde gemile-
rin çok sık seyretmeleri sonucu, çok uzak yerlerdeki insanlar arasında irtibat 
sağlanmıştır. Böylece yalnız hayvanlar değil, aynı zamanda insanlar da bir araya 
getirilmişlerdir. O devirde yürürlüğe sokulan yasalar, bütün dünyada hâkim hale 
gelmişlerdir. Hatta insanın kendi öz evladına, cahiliye devrinde olduğu gibi 
zulüm yapmasına bunlar engeldir. Görünürde bütün dünyada yasaların üstünlü-
ğü vardır. Ancak Yüce Allah’ın (c.c.) yasasının inkârı neticesinde, dünya yasa-
ları hiçbir ülkeden fitne ve fesadı uzaklaştıramazlar. Bu, aynı zamanda kitaplar 
ve dergilerin çoklukla neşredildiği çağ olacaktır. Gökyüzünün sırlarını araştıran-
lar ise, sanki onun derisini yüzecekler ve tüm sıralarını ortaya dökecekler. O 
devirde, Cehennem ateşi de alevlendirilecektir. Bu hem savaş ateşi, hem de 
Allah’ın (c.c.) gazabının ateşi olacaktır. Buna rağmen Yüce Allah’ın (c.c.) tali-
matına uyanlar ve ona bağlı kalanlar için ise, Cennet daha da yaklaştırılacaktır.  
Herkes kendisi için önden neyi gönderdiğini kesinlikle bilecektir. 

On altıncı ve on yedinci ayetlerde, gizli görevlerini ifa ettikten sonra geri 
dönen gemiler şahit olarak gösterilmişlerdir. Onlar kendilerine verilen görevleri 
yerine getirdikten sonra üslerine çekilerek gizlenirler. Burada, manevi anlamda 
insan nefsine saldırarak kaybolan şeytanî düşüncelere işaret edilmiştir. Sonunda 
ise bitmek üzere olan geceden bahsedilmiştir. Ardından sabahın belirtileri orta-
ya çıkacak, böylece bu karanlık gece, İslâm dininin aydınlığına kavuşmasıyla 
sona erecektir.  
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Tekvîr Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Güneş dürüleceği zaman;1  
 

3. Yıldızların ışığı sönükleşeceği 
zaman;2  

4. Dağlar yürütüleceği zaman;3 
 

5. On aylık hamile dişi develer 
(başıboş) bırakılacağı zaman;4  

6. Vahşi hayvanlar bir araya toplatı-
lacağı zaman;5  

7. Denizler parçalanacağı zaman;6 
 

8. (Farklı) insanlar bir araya getiri-
leceği zaman;  

9-10. Diri diri gömülen kız çocu-
ğun, hangi suç sebebiyle öldürül-
düğü, sorulacağı zaman;7 

 

                                                           
1 Düşmanları, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) nurunun insanoğluna ulaşmasına engel olacaklar. 
2 Düşmanların batıl propagandası sonucu Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) ashabının (r.a.) nuru da 
azalmış olacak.  
3 Dağlar gibi gemiler ve uçaklar yolcu ve eşya taşımacılığı için kullanılacaklar.  
4 Yepyeni ulaşım araçlarının kullanılmaya başlanması sonucu, deve neslinin devamını da sağlayan 
zamanın en kıymetli vasıtası olan dişi develer, terk edilip bakımsız bırakılacaklar.  
5 Çok uzak yerlerden getirtilen hayvanlar ile hayvanat bahçeleri kurulacak. 
6 Gemicilik ve deniz taşımacılığı yaygınlaşacak. 
7 Toplumlarda yasaların hâkim olduğu bir düzen oluşacak ve cahiliye devrindeki gibi kız 
çocukları öldürmek ise, bir suç olarak kabul edilecek. 
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11. Kitaplar yayınlanacağı zaman;1 
 

12. Göğün derisi yüzüleceği za-
man;2  

13. Cehennem alevlendirileceği za-
man;  

14. Cennet yaklaştırılacağı zaman;3 
 

15. Her can, neyi hazırlayıp (getir-
diğini) bilecektir.  

16-17. Onun için (sandığınız gibi) 
değil! Ben, gizli işler (yapıp,) geri 
dönenleri, yani gizlenecek (zaman-
da veya yerde gizlenen gemileri,) 
şahit olarak gösteriyorum.  

18-19. Gelip geçen geceyi ve soluk 
almaya başlayan sabahı (da) şahit 
gösteriyorum.4 

 

20. Şüphesiz bu (Kur’an), şerefli bir 
Resûl’ün kelâmıdır.5  

21. O, kudretlidir. Arşın sahibi 
(olan Allah’ın) Katında yüce mer-
tebelidir. 

 

22. O, kesinlikle itaat edilen ve 
(orada) güvenilendir.6  

                                                           
1 Matbaa ve yayınevleri yaygınlaşacak ve böylece kitaplar çoğalacak. 
2 Astronomi ilmi çok ilerlemiş olacak. 
3 Günah çok artacak. Bundan dolayı, hayır işleyenlerin Yüce Allah’ın (c.c.) rızasını elde edip 
Cennet’e girmeleri kolaylaşacak. 
4 İslâm âlemi üzerine çöken karanlık gece sona ermeye başlayacak ve sabah ile birlikte her yer 
yine aydınlanacak. 
5 Yani Yüce Allah’ın (c.c.) bu kelâmı, insanlara Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) ağzından ulaşmıştır. 
6 Yani o, Arşın sahibi olan Yüce Allah’ın (c.c.) Katında güvenilir bir kimsedir. 
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23. Arkadaşınız (asla) deli değildir. 
 

24. Şüphesiz o, (gaip olanı) apaçık 
ufukta görmüştür.  

25. O, gayb (haberlerini anlatmakta 
da) cimri değildir.  

26. (Ona indirilen kelâm,) ko-
vulmuş şeytanın sözü değildir.  

27. O halde nereye gidiyorsunuz? 
 

28-29. Bu, ancak tüm âlemler ve 
(özellikle de) aranızdan doğru yol-
da yürümek isteyen için (büyük) bir 
nasihattir.  

30. Âlemlerin Rabbi (olan) Allah 
istemedikçe, siz (hiçbir şey) iste-
yemezsiniz. 
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Sûre: 82 

İNFİTÂR SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yirmi ayet-
tir. 

Bu sûrenin başında da yıldızlardan bahsedilmiştir. Ancak yıldızların nur-
larının söneceğinden değil, aksine onların düşeceğinden söz edilmiştir. O halde, 
insanoğlu gece karanlıklarında yıldızlardan nur alamayacak ve bütün aydınlık-
lardan tamamen mahrum bırakılacaktır. Daha sonra da denizlerden bahsedilmiş-
tir. Kur’an-ı Kerim’in bildirdiğine göre, denizlerde gemicilik yaygınlaşacak ve 
yeni yollar açılacaktır. Bu arada arkeologlar, geçmiş zamanlara ait yer altında 
saklı bulunan eski medeniyetleri araştırmak üzere mezar ve eski kalıntılar için 
yoğun şekilde kazılar yapacaklar. O gün insanoğlu, geçmiş insanların neler yap-
tıklarını ve gelecekteki insanların da neler yapabileceklerini tahmin edebilecek. 

Bu sûrenin sonunda, bir kez daha ahiret gününden bahsedilmiştir ve dün-
yada asıl Mâlik’in gelip geçici olmayan Yüce Allah  (c.c.) olduğu belirtilmiştir.  
Ahiret gününde O, asıl “Mâlik” olduğunu açıkça ortaya koyacaktır. O’nun dı-
şındakiler de mâlik olmaktan tamamen uzaklaşacaklar. 
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İnfitâr Sûresi 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Göğün patlayacağı zaman;1 
 

3. Yıldızlar döküleceği zaman;2 
 

4. Denizler yarılıp (birleştirileceği) 
zaman;3  

5. Kabirler söküleceği zaman;4 
 

6. Herkes, (neyi) önden gönderdiği-
ni ve (neyi) ardında bıraktığını bile-
cek. 

 

7. Ey insan! Kerem eden Rabbin 
karşısında seni ne aldattı? 

 

8. (O,) seni yarattı, sonra çekidüzen 
verdi, sonra (da) sana denge bahşet-
ti. 

 

9. (Ardından) seni istediği şekle 
soktu.  

10. Hayır, (sandığınız gibi) değil. 
Aslında siz, mükâfat ve cezayı ya-
lanlıyorsunuz. 

 

                                                           
1 Yeryüzünde şirk, kâfirlik ve günah çok çoğalacak. Bu sebeple gökten azaplar inecek. 
2 Gerçekten bilgili din adamları azalacak. 
3 Süveyş ve Panama kanalları gibi yollarla denizler birleşecek. 
4 Arkeolojik araştırmalar yoğunlaşacak. 
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11-12. Şüphesiz üzerinizde gözeti-
ciler bulunmaktadır. Onlar, saygın 
yazıcılardır. 

 

13. Yaptıklarınızı bilirler. 
 

14. Şüphesiz iyi (amellerde bulu-
nanlar,) hep nimet içinde olacaklar.  

15. Kötü (işler yapanlarsa,) mutlaka 
Cehennem içinde olacaklar.  

16. Oraya, mükâfat ve ceza günü 
girecekler.  

17. Ondan (aslâ) kaybolamazlar. 
 

18. Mükâfat ve ceza gününün ne 
olduğunu, sen ne bilirsin?  

19. (Tekrarlıyoruz!) Mükâfat ve 
ceza gününün ne olduğunu, sen ne 
bilirsin? 

 

20. O gün, kimse kimseye (faydalı 
olma imkânına) sahip olmayacak. 
Her türlü hüküm, (ancak) Allah’ın 
(elinde olacak.)  
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Sûre: 83 

MUTAFFİFÎN SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30 

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte otuz yedi 
ayettir. 

Bu sûrede insanoğlunun dikkati “Mizan”a çevrilmiştir. Ona, eğer âdil 
olursan, o zaman başarıya ulaşabilirsin denmiştir. Bir şeyi alırken de, başkasına 
bir şey verirken de, ölçüleri aynı olmalıdır. Böylece çağımızın ticari ilişkileri de 
analiz edilmiştir. Büyük ve zengin uluslar, fakir uluslarla alış veriş yaptıkların-
da, fakir uluslar daima zarara uğrarlar. Yüce Allah (c.c.) bu konuda, insanlar bir 
araya getirilip sorguya çekileceklerini düşünmüyorlar mı, diye sormuştur. O 
gün, dünyada yaptıkları alış verişlerinden dolayı, onlar sorgulanacaklar. Bahse-
dilen gün, geçen sûrenin sonunda zikredilen “Yevm-üd Din”dir. 

Daha sonraki ayetlerde açık olarak “Yevm-üd Din”den bahsedilmiş ve 
onu inkâr edenler geçmişte helâk edildikleri gibi, sonraki devirdekiler de kötü 
bir sonuca ulaşacaklar denmiştir. 

Bu sûrede Cehennem ahalisi ile Cennet ahalisi arasında bir mukayese ya-
pılmıştır. Kâfirlerin bu dünyada alay ettikleri, göz kaş işaretleri ile küçümsedik-
leri ve dinsiz dedikleri müminler, o kâfirlere gülecekler ve onlara, söyleyin şim-
di durumunuz nasıl diye soracaklar.  
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Mutaffifîn Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Ölçü ve tartıyı eksik tutanlara 
azap vardır.  

3. Onlar, insanlardan ölçüp aldıkla-
rında, tam alırlar. 

 

4. (Ancak) kendileri onlara ölçüp 
tartarak verdiklerinde, eksik verir-
ler. 

 

5-6. Bunlar, büyük günün (kararını 
dinlemek üzere) kaldırılacaklarını 
bilmiyorlar mı? 

 

7. O gün bütün insanlar, âlemlerin 
Rabbinin huzurunda ayağa kalka-
caklar. 

 

8. Hayır! Kötülük yapanlara (veri-
lecek cezanın) hükmü Siccîn’dedir.1  

9. Siccîn’in ne olduğunu, sen ne 
bilirsin?  

10. (O,) yazılı bir emirdir. 
 

11. O gün, yalanlayanlara hep azap 
verilecektir.  
                                                         
1 Arapça “Siccîn,” ebedi ve sert anlamındadır. Buna göre, kâfirlere verilecek azap kalıcı ve sert 
olacaktır. (Bkz. Feth-ül-Beyan) 
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12. Onlar, mükâfat ve ceza gününü 
inkâr ederler.  

13. Bunu, ancak haddi aşan ve çok 
günahkâr olan inkâr eder.  

14. Kendisine ayetlerimiz okundu-
ğunda (da) der ki: “Bunlar, (hep) 
eskilerin hikâyeleridir.” 

 

15. Hayır, (düşündükleri gibi) de-
ğil! Aslında kazandıkları, onların 
kalplerini paslandırmıştır. 

 

16. Hayır, (düşündükleri gibi) de-
ğil! Şüphesiz o gün onlar, Rablerini 
(görmekten) alıkonulacaklar. 

 

17. Sonra (da) onlar, mutlaka Ce-
hennem’e girecekler.  

18. Ardından (onlara,) “Hep yalan-
ladığınız, işte budur,” denilecek. 

 

19. Hayır, (düşündükleri gibi) de-
ğil! İyilere (verilecek mükâfatın) 
hükmü, şüphesiz İlliyyûn’dadır.1 

 

20. İlliyûn’nun ne olduğunu, sen ne 
bilirsin?  

21. (O,) yazılı bir emirdir. 
 

22. (Allah’a) yakın olanlar, onu 
kendi gözleriyle müşahede edecek-
ler.1 

 

                                                         
1 “İlliyyûn,” diğerlerinden daha üstün, çok yüksek mertebeli kimse demektir. (Bkz. Müfredat; 
İmam Ragıb) 
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23. Şüphesiz iyilik yapanlar, nimet 
içinde olacaklar.  

24. Kanepeler üzerinde (oturmuş,) 
her şeyi görecekler.  

25. Onların yüzlerinde (oluşan) 
nimetlerin mutluluğunu tanırsın.  

26. Onlara, mühürlenmiş şaraptan 
içirilecek.  

27. Onun mührü, misk (gibi) ola-
cak. Arzu edenler, ancak böylesini 
arzu etmelidirler. 

 

28. Buna tesnîm karışmış olacak.2 
 

29. Bu bir pınardır. (Allah’a) yakın 
olanlar bundan içecekler.  

30. Şüphesiz suçlular, iman eden-
lerle hep (alay edip,) gülerlerdi. 

 

31. Yanlarından geçerken, birbirle-
rine (gözle) işaret ederlerdi.  

32. Ailelerine döndüklerinde (ise,) 
beyhude sözler söyleyerek döner-
lerdi. 

 

33. (Müminleri) gördüklerinde, 
“Şüphesiz bunlar tamamen sapık 
kimselerdir,” derlerdi. 

 

                                                                                                                                          
1 Yani, Allah’a ermiş olan üst dereceli kimseler, özel hükme tabi olup, onu müşahede edecekler. 
2 “Tesnîm” kelimesi, “yüce şanlı olmak” anlamındadır. Buna göre, Cennet’te bulunanların derece-
leri daima yükseltilecektir. 
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34. Oysa onlar, (müminlere) göze-
tici olarak gönderilmediler.  

35. Bugün1 (ise) müminler, kâ-
firlere gülecekler. 

 

36. Kanepeler üzerinde (oturmuş,) 
her şeyi görecekler.  

37. Kâfirler için yaptıklarının karşı-
lığı tastamam verildi mi?  
 

                                                         
1 Yani, Kıyamet günü demektir. 
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Sûre: 84 

İNŞİKÂK SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yirmi altı 
ayettir. 

Geçen sûrelerde yer alan açıklamalar ışığında, bu sûrede bir kez daha 
yeryüzünde gerçekleşen yüce hâdiseler, ahirete delil olarak gösterilmişlerdir. 
Gökyüzünün patlamasından ise, burada bir defa daha bahsedilmiştir. Bunun bir 
diğer anlamı, değişik felâketlerin yeryüzüne inmesidir. 

Bu sûrede yeryüzünün genişleyeceğinden bahsedilmiştir. Bu dünyada, 
görünürde yeryüzü genişlemiş gibi görünmemektedir. Ancak Kur’an-ı Kerim 
indirildiğinde, insanoğlu yeryüzünün sadece yarı bilgisine sahipti. Amerika 
kıtası bile daha sonra keşfedilmiştir. Böylece yeryüzü, yeni keşiflerle bir anlam-
da genişlemiş oldu. Bu devirde yeryüzü kendi sırlarını dışarıya vuracak ve sanki 
tamamen boşalacaktır. Bilgisel yeni ilerlemeler, özellikle Amerika kıtasının 
keşfedilmesiyle önemli bir aşama kaydetmiştir. 

Daha sonra ise, gün karanlığa dönüşecek ve ardından gece çökecek ve 
sonra da İslâm ayı yeniden doğacak denmiştir. İşte o zaman, insanoğlu son iler-
leme aşamalarından geçmeye başlayacaktır.  
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İnşikâk Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2-3. Göğün patlayacağı zaman,1 (o) 
Rabbinin (sözüne) kulak verecektir. 
Kendisine farz kılınan (da, işte) 
budur. 

 

4-6. Yeryüzü genişletileceği2 ve 
içindekini dışarı atıp boşalacağı 
zaman,3 (o) Rabbinin (sözüne) ku-
lak verecektir. Kendisine farz kılı-
nan (da, işte) budur. 

 

7. Ey insan! Sen, şüphesiz Rabbine 
(kavuşmak) için var gücünle çaba-
lamalısın. Sonunda O’na ulaşacak-
sın. 

 

8-10. Kimin (amel) defteri sağ eline 
verilirse, işte onun hesabı kolayca 
görülecek ve ailesine (de) sevinçle 
dönecektir. 

 

                                                           
1 Gökten değişik felâketler inecek. Bunun bir başka anlamı ise, gökyüzünde değişik alâmetlerin 
belirecek olmasıdır. 
2 Dünya üzerinde daha önce gidilmemiş yerler keşfedilecektir. 
3 Yeraltındaki gizli kaynaklar öylesine çok miktarda ortaya çıkarılacak ki, böylece yer adeta 
boşalıyor olacaktır. 
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11-13. Kimin (amel) defteri arka-
sından verilirse, işte o felaketini 
çağıracak ve alevli ateşe girecektir. 

 

14. Şüphesiz o, (eskiden) ailesinin 
yanında sevinçliydi.  

15. Şüphesiz o, tekrar kaldırılmaya-
cağına kesin olarak inanırdı.  

16. Aksine, (böyle olacaktı.) Rabbi, 
mutlaka onu çok iyi görendir.  

17-19. (Düşüncelerinin yanlışlığını 
ispatlamak için) Ben, alacakaranlı-
ğı, geceyi ve onun kuşattıklarını ve 
(de) nur ile dolmuş ayı şahit olarak 
gösteriyorum.1 

 

20. Sizler aşama aşama ilerleyecek-
siniz.2  

21. O halde bu (kâfirlere) ne oldu 
(da) inanmıyorlar?  

22. Karşılarında Kur’an okundu-
ğunda, neden secde etmiyorlar? 

Secde Ayeti 
3  

                                                           
1 Güneş battıktan sonra, alacakaranlık dönemi fazla sürmez. Aynı şekilde İslâm güneşinin batışı 
da fazla sürmeyecek ve o güneş tekrar doğacaktır. Ayın on üçü ile on altısı arası, nur ile dopdolu 
bir şekilde, ayın kendisini gösterme zamanıdır. Hicrî on üç ve on altıncı yüzyıllar arasındaki 
dönem de aynı şekilde İslâm dininin yeniden yükseliş zamanı olacaktır. 
2 Ay nasıl yavaş yavaş dolunay olursa, hicrî on dördüncü yüzyılda belirecek ıslah edici de aynı 
şekilde safha safha ilerleyerek mükemmelleşecektir. 
3 Bkz.: Dipnot 7:207 
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23. Aslında kâfirlik edenler hep 
yalanlarlar.  

24. Oysa Allah, onların (kalplerin-
de) gizlediklerini çok iyi bilir.  

25. Öyleyse onlara, acı bir azabın 
müjdesini ver.  

26. Ancak iman edip, (yerli yerin-
de) iyi işler yapanlara, ardı arkası 
kesilmeyen bir mükâfat vardır. 
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Sûre: 85 

BURÛC SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yirmi üç 
ayettir. 

Bu sûrenin geçen sûre ile ilişkisi olarak, bu sûrede İslâm ayının doğacağı 
tekrar zikredilmiştir. Bu olay ne zaman gerçekleşecek ve bunun gayesi ne ola-
caktır? Gökyüzünün on iki burcu olduğunu unutmamalıyız. Bin iki yüz sene 
önce verilmiş haberler gerçekleşecek ve ay nasıl güneş hakkında tanıklık edi-
yorsa, aynı şekilde gelecek olan bir “Şahit,” çok yüce “Meşhud,” yani Hz. Mu-
hammed-i Mustafa (s.a.v.) hakkında tanıklık edecektir. Ona uyanlar, bu duruma 
da ortak olacaklar. Onların, gönderilen kimseye inanmaktan başka bir suçları 
olmadığı halde, kendilerine zalimce cezalar verilecek. Hatta malları yakılacak, 
ama görenler rahatlıkla onların durumunu uzaktan seyredecekler. Bütün bunlar, 
Pakistan’da bulunan Müslüman Ahmediler’in başlarına gelmektedir. 

Bu sûrenin sonunda, kesin bir uyarıda bulunulmuştur. Geçmiş kavimler 
bu gibi haksızlıklara uğratıldıklarında, haksızlık yapanlar nasıl yakalandılarsa, 
“Levh-i Mahfuz”da bulunan Kur’an-ı Kerim adına andolsun ki, bugünküler de 
işledikleri suçların cezasını aynı şekilde elde edecekler.  
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Burûc Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2-4. Burçlara sahip göğü, 
vadolunan günü, tanık olan (birisi-
ni) ve (hakkında) tanıklık edileni 
şahit olarak gösteriyoruz.1 

 

5-6. Hendekliler, yani yakıtı çok 
olan ateşin sahipleri helâk oldular. 

 

7-8. Hani o (ateşin) etrafında oturu-
yor ve müminlere yaptıklarına şahit 
oluyorlardı.2 

 

9. Onlara düşman olmalarının sebe-
bi, onların ancak her şeyden üstün 
(ve) her türlü hamda lâyık olan 
Allah’a inanmalarıydı.  

                                                           
1 Bu ayet-i kerimede zikredilen şahit, yani tanıklık eden kişi Vadedilen Mesih ve Mehdi’dir (a.s.). 
O, efendisi olan Hz. Muhammed Resûlüllah (s.a.v.) ve İslâm dini lehinde şahadet verecek ve 
onların doğruluğunu ispat edecek, denmiştir. Bir diğer açıklamaya göre, burada şahit olarak işaret 
edilen Hz. Resûlüllah’tır  (s.a.v.). O, gelecek olan ıslah edici hakkında şahadetini belirtmiş ve 
doğruluğunun alâmetlerini de açıklamıştır. Bu şahadet, değişik eserlerde mevcuttur. 
2 Bu ayetlerde, muhaliflerin müminlere nasıl davrandıkları belirtilmiştir. Hakka düşman olanlar, 
ona inananlara her devirde aynı muameleyi yapmışlardır. Bu ayetlerde belirtilen şekilde, Müslü-
man Ahmediye Cemaati üyelerine karşı da aynı şekilde davranılmaktadır. Muhalifler, birçok 
yerde bu insanların evlerini ve işyerlerini ateşe verip, onları da yakmak isterler.   
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10. Göklerin ve yerin hükümranlığı, 
yalnız O’nundur. Allah, her şeye 
gözeticidir. 

 

11. Mümin erkek ve mümin kadın-
ları azaba uğratıp, ardından tevbe 
etmeyenler için, mutlaka Cehennem 
azabı vardır ve kendilerine ateş 
azabı (da mukadderdir.) 

 

12. Şüphesiz iman edip, (yerli ye-
rinde) iyi işler yapanlara, içinden 
ırmaklar akan bahçeler (verile-
cektir.) Çok büyük başarı (da,) işte 
budur. 

 

13. Rabbinin yakalaması (ise,) mut-
laka çok şiddetlidir.  

14. Şüphesiz (her şeyi, ancak) O 
başlatır ve O tekrarlar.  

15. O, çok bağışlayan ve (de) çok 
sevendir.  

16. Arşın (da) sahibidir (ve) şanı 
yüce olandır.  

17. (O,) ne isterse, onu mutlaka 
yapandır.  

18-19. Sana orduların, (yani) Fira-
vun ve Semûd (kavminin orduları-
nın) haberi ulaştı mı? 
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20. Aslında kâfirlik edenler, hep 
(hakkı) yalanlarlar.  

21. Oysa Allah, (onları) arkaların-
dan kuşatandır.  

22. Aksine o, yüce şanlı Kur’an’dır. 
 

23. (O,) Levh-i Mahfûz’dadır.1 
 

 

                                                           
1 Yani bu kelâm, Kıyamet’e kadar her türlü tahriften korunmuş olarak kalacaktır 
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Sûre: 86 

TÂRIK SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte on sekiz 
ayettir. 

Bu sûrede, Burûc sûresinin konusu genişletilmiştir. Önceden bir haber ve-
rilerek, bu karanlık gecede Yüce Allah (c.c.) koruyucularını görevlendirecek ve 
onlar zulme uğramış kullara yardım edecekler denmiştir. İnsanoğlu, neden boş 
yere böbürlenen bir varlık olduğunu düşünmemektedir?  O, sonunda kötülükle-
rinden dolayı yakalanıp, ceza görecektir.  

Bu sûrede, Hz. Resûlüllah (s.a.v.) ve bu çağda kendisine tabi olanlara na-
sihat edilmiştir. Bu zalimler, belli bir müddet kötülüklerine devam etsinler. An-
cak sonunda, onlar mutlaka yakalanacaklar. Onun için bekleyin ve kendilerine 
biraz daha zaman verin. 
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Târık Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Ben, göğü ve sabah yıldızını 
şahit olarak gösteriyorum.  

3. Sabah yıldızının ne olduğunu, 
sen ne bilirsin?  

4. (O,) çok parlak bir yıldızdır. 
 

5. Üzerinde gözetici bulunmayan 
hiç kimse yoktur.  

6. Öyleyse insan, hangi şeyden 
yaratıldığını düşünmelidir.  

7. O, fışkıran bir sudan yaratılmış-
tır.  

8. Bu, (insanın) sırt ve kaburga 
kemikleri arasından çıkar. 

 

9. Şüphesiz O, (onu geri) dön-
dürmeye mutlaka gücü yetendir.  

10. O gün, gizli sözler meydana 
çıkarılacaktır.  

11. Böylece (onun) gücü (de,) yar-
dımcısı (da) olmayacak.  
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12-13. Yoğun yağmur yağdıran 
bulutu ve bitki (çıkaran) toprağı, 
şahit olarak gösteriyorum. 

 

14. Şüphesiz bu (Kur’an,) kesin ve 
son sözdür.1  

15. O, beyhude bir kelâm değildir. 
 

16. Şüphesiz onlar, (Kur’an’a karşı) 
düzenler kuracaklar.  

17. Ben (de) tedbir alacağım. 
 

18. (Ey Peygamber!) Onun için 
kâfirlere zaman tanı. Onlara, az bir 
süre için mühlet ver. 

 

 

                                                           
1 Maddi yağmuru yağdıran ve onunla yeryüzünü ihya eden Allah (c.c.), manevi olarak insanları 
ihya etmek üzere de Kur’an-ı Kerim’i indirmiştir. 
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Sûre: 87 

A’LÂ SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yirmi ayet-
tir. 

Bu sûrenin başlangıcında bir müjde verilerek, Yüce Allah’ın (c.c.) ve 
O’nun sevgili kullarının daima üstün gelecekleri bildirilmiştir. O bakımdan 
nasihat etmeye devam edin, çünkü sonunda nasihat mutlaka fayda verecektir. 
Yüce Allah’ın (c.c.) size nasihati de, işte budur. Nasihat verildiğinde, başlangıç-
ta gelişmeler başarısız gibi gözükse de sonunda mutlaka başarı kazanılacaktır.  

Daha sonra, insanoğluna hitaben, sen dünya hayatını ahiret hayatından 
daha üstün tuttuğun için nasihat almaktan uzaksın, oysa ahiret hayır içinde ve 
ebedi olarak kalınacak bir evdir denilmiştir.  
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A’lâ Sûresi 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. (Ey Peygamber!) Yüce Rabbinin 
her eksiklikten uzak olduğunu söy-
le! 

 

3. O, (insanı) yarattı. Sonra (da 
onu) kusursuz kıldı.  

4. O, (yeteneklerini) değerlendirip, 
(ona) doğru yol gösterdi.  

5. O (hayatı korumak üzere, yeryü-
zünden) yeşillikler çıkardı.  

6. Sonra onu, kararmış çerçöpe 
çevirdi.  

7. Biz, sana okutacağız (ve) artık 
unutmayacaksın.  

8. Ancak Allah’ın istediği, (bunun) 
dışındadır. Şüphesiz O, açık olanı 
(da) bilir, gizli olanı (da.) 

 

9. Biz, senin (zaferler elde etmeni) 
kolaylaştıracağız.  

10. Öyleyse nasihat vermeye (de-
vam et.) Şüphesiz nasihat vermek, 
(daima) faydalıdır. 

 

11. (Allah’tan) korkan, nasihati 
mutlaka kabul eder.  
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12. Ancak çok bahtsız olan, ondan 
uzak durur.  

13. En büyük ateşe girecek olan 
(da, işte) odur.  

14. Sonra orada, o ne ölecek, ne 
(de) yaşayacaktır.  

15-16. Tertemiz olan, Rabbinin 
adını anan ve daima namaz kılan 
(ise,) mutlaka başarıya ulaşmıştır. 

 

17. (Ey muhalifler!) Aslında sizler 
bu dünya hayatını (ahirete) tercih 
ediyorsunuz. 

 

18. Oysa ahiret daha iyidir ve hep 
kalıcıdır.  

19-20. Şüphesiz bu (gerçek,) önceki 
sahifelerde,  yani İbrahim ve Mu-
sa’nın sahifelerinde (de) mevcuttur. 
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Sûre: 88 

GÂŞİYE SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yirmi yedi 
ayettir. 

Bu sûrede insanları tamamen kaplayacak, ardı ardına gelen azaplardan 
bahsedilmiştir. O gün insanlar, yüzlerinde çok korkmalarının belirtilerini taşıya-
caklar ve büyük sıkıntılara katlandıkları için, yorgun ve hasta düşecekler. Onlar, 
alevlenen ateşin içine girecekler. Yiyecekleri ise, ancak zakkum olacak. Bu, 
onları besleyip kuvvetlendirip şişmanlatmayacağı gibi, açlıklarını da giderme-
yecektir. Aslında bu bir misaldir. Burada, zakkum bitkisinin görünüşte güzel 
meyvesinin etkilerine işaret edilmektedir. Bu meyveler, yiyenlere sonradan 
büyük eziyet verir. 

Bu sûre, ahiretteki hadiselerden bahseder ve sonunda insanoğlunun Yüce 
Allah’ın (c.c.) huzuruna çıkıp, hesap vereceğini bildirir. 

Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) sünnetine tabi olarak, bir imamın arkasında na-
maz kılanlar, bu sûrenin son ayetinin okumasının ardından “

” yani  “Ey Rabbimiz! Bizden kolay hesap al!” 
diye dua ederler.  
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Gâşiye Sûresi 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Sana (yeryüzünü) kaplayan felâ-
ketin haberi geldi mi?  

3. O gün, bazı çehreler korku içinde 
olacaklar.  

4. (Bunlar, dünyayı elde etmek için) 
uğraşıp didinerek yorgun düşenler-
dir. 

 

5. Onlar, kızgın ateşe girecekler. 
 

6. Kendilerine, kaynar bir pınardan 
(su) içirilecek.  

7. Onlara, zakkumdan başka yemek 
olmayacak.  

8. O, ne şişmanlatacak, ne (de) 
açlığı giderecektir.  

9. O gün, bazı çehreler (de) sevinç 
içinde olacaklar.  

10. (Bunlar, geçmiş) çabalarından 
memnun olacaklar.  

11. Onlar, yüce bir Cennet’te bulu-
nacaklar.  

12. Orada beyhude bir söz, duyma-
yacaklar.  

13. Orada akan bir pınar (da) ola-
cak.  
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14-17. (O Cennet’te) yüksek taht-
lar, (düzgün) konulmuş kadehler, 
(sıra halinde) dizilmiş yastıklar ve 
serilmiş halılar bulunacak. 

 

18-21. Onlar, bulutların1 nasıl yara-
tıldığını, göğün nasıl yükseltildiği-
ni, dağların (yere) nasıl (güçlü) 
çakıldığını ve yeryüzünün nasıl 
yayıldığını görmüyorlar mı? 

 

22. O halde, (insanlara) nasihat et. 
Sen, ancak çok nasihat edensin.  

23. Onlara (da) gözetici değilsin. 
 

24-25. Ancak kim sırtını döner ve 
inkâr ederse, Allah (da) ona büyük 
bir azap verecektir. 

 

26. Şüphesiz dönüşleri, ancak Bi-
zedir.  

27. Ardından onlara hesap sormak 
(da) Bize aittir.  
 

                                                           
1 “ ” kelimesinin bu anlamı için bkz. Müfredat; İmam Ragıb. 
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Sûre: 89 

FECR SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre, Mekke devrinin ilk günlerinde nazil olmuştur. Besmele ile bir-
likte otuz bir ayettir.  

İsmi “Fecr” olan bu sûrede, fecrin doğuşuna on gece şahit olarak göste-
rilmiştir. Daha sonra ise, iki ve sonunda da tek şahit gösterilmiştir. Tamamı on 
üçtür. Bu da Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) peygamber olarak Mekke’de geçirdiği on 
üç seneye işaret etmektedir. Ardından gerçekleşen hicretle, fecir vakti başlamış-
tır. 

Bu ayetlerin birçok açıklamaları vardır. Burada “Ahirin,” yani Hz. Meh-
di’nin (a.s.) Cemaati’ne mensup Müslümanlar’ın devrinde doğacak bir fecre de 
işaret edilmiştir. 

Bu sûrenin son ayetlerinde insanlar, sıklıkla hizmette bulunmaları için 
teşvik edilmişlerdir. Kim fakirlere hizmet ederse ve mazlum kavimleri hürriyete 
kavuşturmaya çalışırsa, kendisine müjdeler vardır. O, çok yüce bir mükâfat elde 
edecektir. Son ayette ise, en büyük müjde verilmiştir. Yüce Allah (c.c.), insanla-
ra hizmet edenlere çağrıda bulunmuştur:  “Ey huzura kavuşmuş nefis! Sen 
O’ndan razı olarak, O’nun da razı olduğu kimse olarak, Rabbine dön. Böylece 
kullarım arasına katıl ve de Cennetim’e gir.” 
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Fecr Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2-5. (Yaklaşan) sabahı, on geceyi, 
bir çift ile bir teki ve ilerlemeye 
başlayan geceyi (de) şahit olarak 
gösteriyorum. 

 

6. Bunda aklı başında bir kimse 
için, yemin var mı, (yok mu?)1  

7-8. Rabbinin Âd (kavminden olan, 
büyük) sütunlu (binalara) sahip 
İrem (kavmine) nasıl davrandığını 
bilir misin? 

 

9. (O) memleketlerde, benzerleri 
hiç yaratılmadı.  

10-11. Vadilerde, kayaları oyarak 
(evler) yapan Semûd (kavmine) ve 
dağlara2 sahip Firavun’a (da nasıl 
davrandığını bilir misin?) 

 

12. Onlar, memleketlerde (büyük) 
taşkınlık yaptılar.  

                                                           
1 “Yemin” kelimesi “Şahadet” anlamındadır. 
2 Yani, dağlar gibi güçlü idareciler demektir. 
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13. Böylece oralarda fesat çıkardı-
lar.  

14. Bunun sonucunda Rabbin, ken-
dilerine azap kırbacını yağdırdı.  

15. Şüphesiz Rabbin, mutlaka pu-
sudadır.  

16. İşte insan (böyledir.) Ne zaman 
Rabbi onu dener, şeref verir ve 
nimetlendirirse, o (hemen) der ki: 
“Rabbim beni şereflendirdi.”  

17. Ancak (Allah) onu dener (ve) 
ona olan rızkını daraltırsa, o (da) 
der ki: “Rabbim beni küçük düşür-
dü.”  

18. Hayır, (öyle) değil! Aslında 
sizler yetime hiç saygı göstermez-
siniz. 

 

19. Yoksula yemek (yedirmek) 
üzere birbirinizi teşvik (bile) et-
mezsiniz. 

 

20. Miras (kalanı,) yiyip bitirirsiniz. 
 

21. Malı (da) çok aşırı seversiniz. 
 

22-24. Hayır (sandığınız gibi) de-
ğil! Yeryüzü ezilip toz edileceği 
zaman, melekler sıralar halinde 
dururlarken, Rabbin ulaşacak ve o 
gün, Cehennem (çok yakına) geti-
rilmiş olacak.1 İşte o gün insan, 
nasihat almak isteyecek, ama artık 
onun nasihat alması mümkün mü?  

 

                                                           
1 Cehennem’e girecek olanlar, artık oraya kesinlikle gireceklerini anlayacaklar. 



Cüz: 30 
 

FECR SÛRESİ       

1190 
 

25. “Keşke (buradaki) hayatım için 
(de bir şeyleri) önden göndersey-
dim!” diyecek. 

 

26. Artık o gün ona, kimse  (Al-
lah’ın) azabı gibi azap vermeyecek.  

27. Kimse (de, O’nun) bağladığı 
gibi bağlayamayacak.  

28. Ey huzura kavuşmuş nefis! 
 

29. Sen O’ndan razı olarak, O’nun 
(da) razı olduğu kimse olarak, Rab-
bine dön! 

 

30-31. Böylece kullarım arasına 
katıl ve Cennetim’e gir. 
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Sûre: 90 

BELED SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinin ilk günlerinde nazil olmuştur. Besmele ile birlik-
te yirmi bir ayettir. 

Geçen sûrede Mekke’deki geceler şahit olarak gösterilmişti. Bu sûrede de 
yine Mekke’den bahsedilmektedir. Yüce Allah (c.c.) Habibine (s.a.v.) hitaben, 
Ben bu şehri şahit olarak gösteriyorum ki, sen bu şehirdeyken burası emniyette-
dir, ama sen buradan çıkarıldığında ise buranın emniyeti yok olacaktır demiştir. 

Daha sonra gelecek nesiller de şahit gösterilmişlerdir. İnsanın kaderinde 
durmadan çaba sarf etmek vardır denmiştir. Kendisine peygamberlik nuru bah-
şedildiğinde, onun önünde biri din, diğeri de dünya işlerinde ilerleme kaydede-
bilmesi için, iki tane yol açılır. Ancak insanoğlu meşakkatli yolu benimseyerek, 
hem dini hem de maddi zirvelere tırmanmak yerine, yokuş aşağı yolu benimser 
ve düşüşe doğru ilerler, diye de buyrulmuştur. Burada zirveye tırmanmak konu-
su daha da açıklanmış ve bundan bir dağ tepesine tırmanmanın kastedilmediği 
belirtilmiştir. Aksine fakir kavimlerin açlıkla yüz yüze geldikleri ve köleleştiril-
dikleri zaman, onları hürriyete kavuşturmak üzere çaba gösterenler ve fakir ile 
muhtaçlara yardım etmeye çalışanlar, yükseklere tırmananlar olarak gösterilmiş-
lerdir. Bu durum, bir yahut iki günde elde edilebilinen bir hedef değildir. Bunun 
için sabırla ve durmadan çaba sarf edilmelidir. Diğer insanlara da sabır telkin 
edilmelidir. Dahası, durmadan merhametle çalışılmalı ve başkalarına da mer-
hamet telkin edilmelidir. 
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Beled Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. İyi dinleyin! Ben bu şehri,1 (se-
nin doğruluğuna) şahit gösteriyo-
rum. 

 

3. (Ey Muhammed!) Sen, bu şehre 
(geri) gelecek olansın.  

4. Babayı ve oğlunu (da) şahit ola-
rak gösteriyorum.2  

5. Şüphesiz Biz, insanı meşakkatle 
çalışmak için yarattık.  

6. Kimsenin, ondan üstün olmaya-
cağını mı sanıyor?  

7. O, “Yığınla malı harcadım,” der. 
 

8. Kimsenin, kendisini görmediğini 
mi sanıyor?  

9-10. Biz onun için iki göz, bir dil 
ve iki dudak yaratmadık mı? 

 

11. Ona, iki yolu (da) gösterdik.3 
 

12. Ancak o, (yine de) zirveye tır-
manmadı.  
                                                           
1 Bahsedilen şehir Mekke’dir. 
2 Kabe'yi inşa eden Hz. İbrahim (a.s.) ile Hz. İsmail'i (a.s.) şahit olarak gösteriyorum. 
3 Yüce Rabbimiz insanoğluna hidayetin ve sapıklığın ne olduğunu iyice bildirmiştir. Ona iki göz, 
dil ve iki kulak da vermiştir. O, gözleriyle görerek, dili ile sorarak ve kulakları ile duyarak, doğru 
yol hakkında bilgi edinmelidir. 
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13. Ama sen, zirvenin ne olduğunu 
nereden bileceksin?  

14-17. O, (esir bir) boynu serbest 
kılmaktır veya açlık gününde akra-
ba bir yetimi (yahut öksüzü) ya (da) 
yoksul ve düşkün birini doyurmak-
tır. 

 

18. Sonra o, iman edenler ve birbir-
lerine sabrı tavsiye edenlerden (ke-
za) birbirlerine merhameti tavsiye 
edenlerden olur.  

19. İşte sağ taraftakiler (de,) ancak 
bunlardır.  

20. Ayetlerimizi inkâr ederler (ise,) 
işte (onlar) sol taraftakilerdir.1 

 

21. Üzerlerine (ceza olarak,) çepe-
çevre kapatılmış bir ateş (mukad-
derdir.) 

 

 

                                                           
1 Sağ taraftakiler bereketli olup, sol taraftakiler ise uğursuzdurlar. 
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Sûre: 91 

ŞEMS SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte on altı ayet-
tir. 

Bu sûrede de, yine önceden verilen bir haber bulunmaktadır. İslâm’ın gü-
neşi tekrar doğacak ve o güneşin nurundan feyiz alan ay, tekrar parlayacaktır. 
Bir defa daha fecir vakti gelecektir. Ancak ondan sonra, tekrar karanlık bir gece 
çökecektir. Bundan anlaşılması gereken, doğan her yeni bir sabahtan sonra, 
gafletin karanlıklarının insanları yeniden saracağıdır.   

Daha sonra, çok yüce bir duyuru yapılmıştır. Yüce Allah (c.c.), her insanı 
adaletle yaratmıştır. Dahası, ona iyilik ile kötülük arasında ayırım yapma yete-
neğini vermiştir. Kim kendisine bahşedilen yetenekleri geliştirirse, o mutlaka 
başarıya ulaşır. Ancak kim onlardan faydalanmamayı tercih ederse, o (da) şüp-
hesiz helâk olur. 

Daha sonra Semûd kavmi ile Hz. Salih’in (a.s.) dişi devesinden bahse-
dilmiştir. Hz. Salih (a.s.), Allah’ın (c.c.) mesajını insanlara ulaştırmak gayesiyle 
o deveye binerek yolculuk ederdi. Kavmi, o devenin ayaklarını keserek, Hz. 
Salih’in (a.s.) Allah’ın (c.c.) mesajını insanlara ulaştırmasına mani olmak istedi. 
Bunun üzerine onlar helâk edildiler. Bundan çıkarılması gereken bir mesaj var-
dır. Peygamberlerin düşmanları, onların Allah’ın (c.c.) mesajını insanlara ulaş-
tırmak için kullandıkları vasıtaları yok ettiklerinde, daima helâka uğrarlar.  
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Şems Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2-8. Ben, güneşi ve kuşluk vaktin-
deki aydınlığını, onu takip eden ayı, 
(güneşi) iyice ortaya çıkaran gün-
düzü, onun (ışığını) örten geceyi, 
gökyüzünü ve onun yapılışını, yer-
yüzünü ve onun yayılışını, (insan) 
nefsini ve (de,) onun (kusursuz 
olarak) yaratılışını şahit olarak gös-
teriyorum. 

 

9. O, (insanın) doğasına, kötülük 
(yollarını) ve takva (yollarını ayırt 
etme yeteneğini) yerleştirmiştir. 

 

10. Şüphesiz muradına eren, (nefsi-
ni) temizleyen olacaktır.  

11. Onu (toprağa) gömen (ise,) 
hüsrana uğrayan olacaktır.  

12. Semûd (kavmi,) azgınlığından 
dolayı (peygamberlerini) yalanla-
mıştı. 

 



Cüz: 30 
 

ŞEMS SÛRESİ Sûre: 91      

1196 
 

13. Hani onların en talihsizi, (pey-
gambere karşı gelmek için) ortaya 
çıkmıştı. 

 

14. Bunun üzerine, Allah’ın pey-
gamberi (Salih) kendilerine, “Allah 
yolunda adanmış dişi deveye do-
kunmayın. Su içişinde, (her aşırılık-
tan vazgeçin,)” demişti. 

 

15. Ancak onu yalanladılar. Böyle-
ce (dişi devenin) dizlerini kestiler. 
Rableri, günahları yüzünden onlara 
ardı ardına darbeler indirdi. Böyle-
ce (o yerleşimi de) dümdüz etti. 

 

16. O, sonucuna (da hiç) aldırmadı. 
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Sûre: 92 

LEYL SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yirmi iki 
ayettir. 

Gündüzden sonra gecenin gelmesi gibi, Şems sûresinden sonra da Leyl 
sûresi gelmektedir. Bu maddi anlamda bir gece değildir. Bu sûrenin tamamında, 
gecenin manevi tarafları güzel bir şekilde dile getirilmiştir. Gecenin gelişinden 
sonra, gündüzün gelişi de mutlaka gerçekleşecektir diye müjde verilmiştir. Yüce 
Allah (c.c.) demiştir ki: Gece ile gündüzün etkilerinin birbirlerinden farklı ol-
ması gibi, insanoğlunun çabaları da, ya gece gibi karanlık yahut ta gündüz gibi 
aydın olur. Her insana, kendi amelleri yahut düşüncelerine göre karşılık verilir. 
O bakımdan Allah’ın (c.c.) takvasını benimseyerek, O’nun hoşnutluğunu ka-
zanmak için O’nun yolunda, yoksulların yararına mallarını harcayanlar ve ken-
dilerine ulaştığında doğru sözü kabul edip, onu destekleyenler için, Yüce Allah 
(c.c.) bütün yolları kolaylaştırır. Ancak kim cimriliğin sonuçlarına aldırış etmez 
ve hayırlı bir söz kendisine ulaşınca onu yalanlayıp reddederse, Yüce Allah 
(c.c.) da onun yolculuğunu zorlaştırır. 

Kısacası, kötü vasıfları bu sûrede beyan edilen kimseler, alevlenen ateşin 
içine atılacak olmaları sebebiyle korkutulmaktadırlar. Ancak malını hayırlı işler 
için harcayan ve takvayı benimseyen kimse, öyle bir ateşe atılmaktan kurtarıla-
caktır.  
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Leyl Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2-4. (Ortalığı) iyice örttüğünde 
geceyi, aydınlandığında (da) gün-
düzü ve erkekle dişiyi yaratanı şahit 
olarak gösteriyorum. 

 

5. Şüphesiz çabalarınız birbirlerin-
den farklıdır.  

6-8. Onun için kim (elindekini Al-
lah yolunda) verdiyse, takvayı be-
nimsediyse ve en güzel iyiliği tas-
dik ettiyse, Biz ona mutlaka kolay-
lıklar sağlayacağız. 

 

9-11. (Ancak) kim cimrilik ettiyse, 
hiç aldırmadıysa ve en güzel iyiliği 
yalanladıysa, Biz onu mutlaka sı-
kıntıya sokacağız. 

 

12. Helâk olacağı zaman, malı ken-
disine hiç fayda vermeyecektir.  

13. Doğru yol göstermek, kesinlikle 
Bize farzdır.  
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14. Şüphesiz her şeyin sonucu (da,) 
başlangıcı (da) Bizim elimizdedir.  

15. Artık sizleri alevli bir ateşten 
uyarıyorum.  

16-17. Ona, (hakkı) yalanlayan ve 
sırtını çeviren en büyük bahtsız 
dışında, kimse girmeyecek. 

 

18-19. (Manen) temiz olmak için 
(Allah yolunda) malını veren (ve) 
çok takva sahibi kimse (ise,) ondan 
kesinlikle uzak tutulacaktır. 

 

20. Onun üzerinde kimsenin mükâ-
fatlandırılacak bir ihsanı (da) yok-
tur. 

 

21. Ancak Yüce Rabbinin rızasını 
elde etmek üzere, o (malını) harcar  

22. O (da,) mutlaka (ondan) razı 
olacaktır.  
 



Cüz: 30 
 

DUHÂ SÛRESİ Sûre: 93      

1200 
 

Sûre: 93 

DUHÂ SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte on iki ayet-
tir. 

Bu sûrede, yine çok aydınlık bir günün müjdesi verilmiş ve ondan sonra 
tekrar gelmekte olan bir geceden bahsedilmiştir. Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) hita-
ben, Yüce Allah (c.c.) seni tek başına bırakmayacak ve senin gelecek her saatin, 
geçmiş her saatinden daha hayırlı olacaktır denmiştir. Daha sonra kendisine 
müjde verilmiş ve Yüce Allah (c.c.) sana birçok nimetler ihsan edecek, diye söz 
verilmiştir. Ayrıca kendisine nasihatte bulunulmuştur. Ona, öksüz ve yetimlere 
karşı iyi davran, dileneni azarlama ve nimetlerin, hâşâ biteceğinden korkarak 
onları insanlardan gizleme denmiştir. Sen, Allah (c.c.) yolunda ne kadar harcar-
san, Yüce Rabbin (c.c.) onu daha da artıracaktır, diye de buyrulmuştur.  



Cüz: 30 
 

DUHÂ SÛRESİ Sûre: 93      

1201 
 

 

Duhâ Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2-3. Ben, aydınlanan gündüzü ve 
iyice kararan geceyi şahit olarak 
gösteriyorum. 

 

4. Rabbin seni ne terk etti, ne (de 
sana) gücendi.  

5. Şüphesiz senin gelecek (her saa-
tin,) geçmiş (her saatinden) daha 
hayırlıdır. 

 

6. Rabbin sana (dilediğini) mutlaka 
verecek. Böylece sen (de) hoşnut 
olacaksın. 

 

7. (Rabbin) seni yetim bulup, ba-
rındırmadı mı?  

8. Seni (Allah’ın sevgisinde) kay-
bolmuş buldu. Sonra (da sana) doğ-
ru yol gösterdi.1 

 

9. Seni, ailesi geniş gördü.2 Sonra 
(da seni) varlıklı kıldı.  

10. O halde, (öksüz ve) yetime 
sakın sert davranma!  

11. Dileneni (de) azarlama. 
 

12. Rabbinin nimetini ise çok beyan 
et.  
 

                                                           
1 Yani, Allah’a (c.c.) ulaşan en doğru yolu gösterdi. 
2 Burada “ ” kelimesiyle, manevi olarak Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) ümmetine işaret edilmiştir. 



Cüz: 30 
 

İNŞİRÂH SÛRESİ Sûre: 94      

1202 
 

Sûre: 94 

İNŞİRÂH SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte dokuz ayet-
tir. 

Bu sûrenin bir diğer adı da “E’lem Neşrah”dır. Burada, “Hz. 
Resûlüllah’ın (s.a.v.) güzel sıfatları beyan edilmiştir. Kendisine şöyle denmiştir: 
Ey Habibim! Biz göğsünü açmadık mı? Taşıdığın emanet yükünün sorumlulu-
ğunu eda etmeni sağlamadık mı? Senin zikrini yüceltmedik mi? Onun için bu 
ebedi doğruluğu daima hatırında tut (ve bil ki,) her zorluktan sonra kolaylık 
gelir. Dünyevi ve manevi olarak, daimi usul, işte budur. Onun için gündüz işle-
rinden ayrılınca, geceleyin Yüce Rabbinin (c.c.) huzurunda durarak nafile na-
maz kıl ve O’nun sevgisiyle de kalbin teselli bulsun.  
  



Cüz: 30 
 

İNŞİRÂH SÛRESİ Sûre: 94      

1203 
 

 

İnşirâh Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Senin için, göğsünü açmadık mı? 
 

3-4. Belini bükmüş olan yükünü, 
üzerinden (alıp) indirmedik mi? 

 

5. Senin için, zikrinin (şanını da) 
yükselttik.  

6. Şüphesiz, (bu) sıkıntı ile birlikte 
(artık büyük bir) başarı (da mukad-
derdir.) 

 

7. (Biz tekrar ediyoruz.) Şüphesiz, 
(bu) sıkıntı ile birlikte (artık büyük 
bir) başarı (da mukadderdir.)1 

 

8-9. O halde, vakit buldukça (Rab-
bin ile görüşmek için) çabala ve 
ancak Rabbine yönel. 

 
 

                                                           

1 Bu ayet-i kerimelerde “ ” ve “ ” kelimeleri geçmektedir. İlk kelime, Arapça 
dilbilgisine göre marife (az miktarlı) olarak kullanılmış, diğeri ise nakire (çok miktarlı) olarak 
verilmiştir. Buna göre ayetlerde, Resûlüllah’ın (s.a.v.) uğradığı sıkıntılar geçici, başarılar ise ebedi 
olacaktır denilmektedir. 



Cüz: 30 
 

TÎN SÛRESİ Sûre: 95      

1204 
 

Sûre: 95  

Sûre: 95 

TÎN SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte dokuz ayet-
tir. 

İnşirah sûresinden sonra, Tîn sûresi gelir. Bu da, her zorluğun ardından 
kolaylığın gelişinin açıklamasıdır. 

Bu sûrede hiç sona ermeyecek bir evrimden bahsedilmiştir. “İncir” Hz. 
Âdem’e (a.s.), “Zeytin” Hz. Nuh’a (a.s.), Yüce Allah’ın (c.c.) üzerinde tecelli 
ettiği “Tûr” Hz. Musa’ya (a.s.) ve sonunda “Beled-ül Emin” yani emniyetli bir 
belde olan Mekke de, Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) işaret etmek üzere şahit olarak 
gösterilmişlerdir. Bilindiği gibi Mekke, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) çıkış yeridir.  

Bu sûrede, aşağıdan yukarıya doğru olan manevi ilerleme vasıtasıyla, 
Yüce Allah’ın (c.c.) insanoğlunu ilkel seviyelerden geliştirerek son evrim aşa-
malarına ulaştırdığına da işaret edilmiştir. Ancak eğer bedbahtın biri ondan 
istifade etmezse, Yüce Allah’ın (c.c.) onu ilkel seviyelere geri döndürüp, en 
aşağılık hale getireceği de yine burada beyan edilmiştir. Buna göre hiç sona 
ermeyecek bir gerilemeden bahsedilmiştir. Oysa inanıp, yerli yerinde iyi işler 
yapanların ilerlemeleri sonsuz olacaktır.  

Bundan sonra kim Hz. Muhammed-i Mustafa’yı (s.a.v.) yalanlarsa, Yüce 
Allah (c.c.) onun hakkında en doğru karar veren olacaktır.  



Cüz: 30 
 

TÎN SÛRESİ Sûre: 95      

1205 
 

Sûre: 95  

 

Tîn Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2-4. Ben, incir ile zeytini, Tûr-ı 
Sinîn’i ve bu emniyetli şehri şahit 
olarak gösteriyorum.1 

 

5. Biz insanı, evrimi bakımından en 
uygun biçimde yarattık.2 

 

6. Sonra onu, aşağıların en aşağısı 
(durumuna) döndürdük.3  

7. Ancak iman edip, (yerli yerinde) 
iyi işler yapanlar (bundan) müstes-
nadır. Onlara, ardı arkası kesilme-
yen (güzel) karşılıklar vardır. 

 

8. Öyleyse din konusunda seni ne 
yalanlar ki?  

9. Allah, karar verenlerin en (iyi) 
karar vereni değil midir?  
 

                                                           
1 “İncir” kelimesiyle Hz. Âdem’e (a.s.) ve insanoğlunun doğasının eksiksiz olduğuna işaret edil-
miştir. “Zeytin” kelimesiyle de Hz. Nuh’a (a.s.) işaret edilmiştir. “Tûr-ı Sinîn” ile de Hz. Musa’ya 
(a.s.) işaret edilmiştir. “Sinîn” aslında “Seyna”nın çoğul hali olup, sıradağlar anlamındadır. “Em-
niyetli şehir” kelimeleriyle ise, Mekke’nin Hz.Resûlüllah (s.a.v.) vasıtasıyla emniyetli kılındığı ve 
gelecekte de emniyetinin korunacağı açıklanmıştır. 
2 “Takvîm” kelimesinin bu anlamı için bkz. El-Münced ve Müfredat; İmam Ragıb. Buna göre, 
Allah (c.c.) insanı en ilkel durumdan, en gelişmiş durumuna getirmiştir. Bu evrim durmadan 
devam etmektedir. Ancak Yüce Allah (c.c.) karşısında nankörlük eden fâsıklar, tekrar en ilkel 
durumlarına geri getirilirler. 
3 Hz. Resûlüllah (s.a.v.) tarafından bildirilen: “Ahir zamanda Müslümanlar’ın fesada uğrayacakla-
rı dönemde, ulemalarının gök kubbe altındaki en aşağılık kimseler olacağı,” hadisi bunun için çok 
iyi bir örnektir. (Bkz. Mişkât; Kitab-ul İlm) 



Cüz: 30 
 

ALAK SÛRESİ Sûre: 96      

1206 
 

Sûre: 96 

ALAK SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu ilk indirilen sûredir ve Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile 
birlikte yirmi ayettir. 

Vahyin inmesi bu sûre ile başlamıştır. Yüce Allah (c.c.) Hz. Resûlüllah’a 
(s.a.v.), her varlığı yaratmış olan “Rabb” ismiyle okumasını emir buyurmuştur. 
Sonra ikinci defa “İkra” diyerek, herkesten daha fazla saygıya değer Rabbin 
adıyla “Oku,” diye emir buyurmuştur. O’nun,  bütün insani ilerlemelerin sırrını 
“Kalem”de topladığı da kendisine beyan edilmiştir. Eğer insana kalem ve yazı 
yazma yeteneği bahşedilmeseydi, hiçbir ilerleme mümkün olmazdı. 

Daha sonra ibadete mani olan her kişi uyarılmıştır. Denmiştir ki: Eğer 
vazgeçmezse, Biz onu alın saçlarından yakalarız. O, hangi yardımcısını isterse 
yardımına çağırsın. Biz de çok şiddetli azap veren Cehennem meleklerini çağırı-
rız. 

Böylece o kötü sonuçtan, insanlar korkutulmuşlardır.  
  



Cüz: 30 
 

ALAK SÛRESİ Sûre: 96      

1207 
 

 

Alak Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. (Her şeyi) yaratan Rabbinin adıy-
la oku!  

3. O, insanı kan pıhtısından yarat-
mıştır.  

4. Oku! Senin Rabbin sonsuz kerem 
edendir.  

5. O, kalem ile ilim öğretmiştir. 
 

6. İnsana, hiç bilmediğini öğretmiş-
tir.  

7-8. Hayır (sandığınız gibi) değil! 
Şüphesiz insan kendini doygun 
sayıp, haddi aşmaktadır. 

 

9. Şüphesiz dönüş, ancak Rabbine-
dir.  

10-11. Yüce bir kulu, namaz kılar-
ken alıkoyanın (halini hiç) düşün-
dün mü? 

 

12-14. Eğer (namaz kılan) doğru 
yol üzerinde ise veya takvayı be-
nimsemeyi emrediyorsa, (ancak 
onu alıkoyan yine de hakkı) yalan-
lıyorsa ve (ondan) yüz çeviriyorsa, 
(o zaman sonu ne olacak?) 

 



Cüz: 30 
 

ALAK SÛRESİ Sûre: 96      

1208 
 

15. O, Allah’ın her şeyi gördüğünü 
bilmiyor mu?  

16. Hayır, (sandığınız gibi) değil! 
Eğer vazgeçmezse, (onu) alnındaki 
(saçlarından tutup) sürükleyeceğiz. 

 

17. (Onu) hem yalancı, hem (de) 
hata işleyen alnın (saçlarından tutup 
sürükleyeceğiz.) 

 

18. Öyleyse o, dostlarını çağırsın. 
 

19. Biz (de) Cehennem meleklerini 
çağırırız.  

20. Hayır (sandığınız gibi) değil. 
Sen böylesine uyma. Ancak (Rab-
binin huzurunda) secde et ve O’na 
yaklaşmaya (çalış.) 

Secde Ayeti 1 

 

 

                                                           
1 Bkz.: Dipnot 7:207 



Cüz: 30 
 

KADİR SÛRESİ Sûre: 97      

1209 
 

Sûre: 97 

KADİR SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte altı ayettir. 

Bu sûrede, vahyi indirilmeye başlanan Kur’an-ı Kerim, her çeşit karanlık 
geceleri aydınlatma gücüne sahiptir diye bir müjde verilmiştir. Burada, Hz. 
Resûlüllah’ın (s.a.v.) çağında bulunan kötülüğün her tarafa yayıldığı kapkara bir 
geceden bahsedilmiştir. Yüce Allah’ın (c.c.) aşkına boğulmuş olan Hz. Mu-
hammed-i Mustafa’nın (s.a.v.) duaları neticesinde, karanlık geceler sona ermiş 
ve yeni bir sabah doğmuştur. Yani nuru Kıyamet’e kadar sürecek olan Kur’an-ı 
Kerim indirilmiştir. Bu vahiy, tam olarak gün doğana kadar inmeye devam ede-
cek denilmiştir.  

Daha sonra ise, Kadir gecesinin saati, bir insanın tüm ömrü boyunca ça-
baladıklarından daha hayırlıdır, yeter ki insana o saat nasip olsun diye de buy-
rulmuştur. 
  



Cüz: 30 
 

KADİR SÛRESİ Sûre: 97      

1210 
 

 

Kadir Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Şüphesiz Biz, (bu Kur’an’ı1) 
kadir gecesinde indirdik.  

3. Kadir gecesinin ne olduğunu, 
sana ne bildirsin?  

4. Kadir gecesi, bin aydan daha 
iyidir.  

5. Melekler ile Ruh-ül Kudüs, o 
(gece) Rablerinin emriyle her konu 
için iner (dururlar.) 

 

6. (O, hep) selamettir. Bu, gün do-
ğana kadar (da devam eder.)  
 

                                                           
1 Yahut diğer bir anlam olarak, Yüce Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed-i Mustafa’ya (s.a.v.) 
işaret edilmiştir.  



Cüz: 30 
 

BEYYİNE SÛRESİ Sûre: 98      

1211 
 

Sûre: 98 

BEYYİNE SÛRESİ 
(Hicretten sonra indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Medine devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte dokuz ayet-
tir. 

Geçen sûrede, Kadir gecesinde indirilen vahiy, gün ışığı gibi her konuya 
açıklık getirecek denmiştir. Bu sûrede ise, Biz geçmiş peygamberlere de bir 
nevi Kadir gecesi ihsan etmiştik, yoksa onlar sadece kendi çabalarıyla kendi 
çağlarının karanlıklarını sabaha dönüştüremezlerdi, diye buyrulmuştur 

Daha sonra Hz.Resûlüllah’a (s.a.v.) hitaben, bütün geçmiş peygamberlere 
indirilen İlâhi Kitaplar’ın özetini, senin talimatlarında bir araya getirdik denmiş-
tir. Bu talimatlarının özeti, insanların dinlerini Yüce Allah’a (c.c.) halis kılmala-
rı, O’na ibadet etmeleri, namazı ayakta tutmaları ve zekât vermeleridir. Bu, 
kendisi de ebedi olarak var olacak ve insanoğlunu da daima doğru yolda tutacak 
olan dindir. 

Daha sonra kâfirlerin kötü, inananların ise hayırlı sonuca varacakları 
açıklanmıştır. Ebedi olarak kalacak olan din gelince, isteyen herkes ona tabi 
olarak hayırlı sonuca varmak veya onu reddederek kötü sonuca ulaşmak konu-
sunda serbesttir diye buyrulmuştur. 
  



Cüz: 30 
 

BEYYİNE SÛRESİ Sûre: 98      

1212 
 

 

Beyyine Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2-4. Ehl-i Kitap ve müşriklerden 
kâfirlik etmiş olanlar, kendilerine 
apaçık bir delil, (yani) içinde kalıcı 
olan (ve insanları) ayakta tutan 
talimatlar bulunan pak sahîfeleri 
okuyan Allah’ın Resûlü gelmedik-
çe,  kâfirliklerinden asla vazgeçe-
cek değillerdi. 

 

5. Kendilerine Kitap verilenler, 
ancak onlara açık bir delil (olarak 
Peygamber) geldikten sonra, çeşitli 
hiziplere bölündüler.  

6. Oysa onlara, dini ancak (Allah’a) 
halis kılmaları, daima O’na eğilip 
yalnızca Allah’a ibadet etmeleri, 
namazı ayakta tutmaları ve zekât 
vermeleri emredilmişti. Kalıcı tali-
mata (sahip) din, işte budur.  

7. Şüphesiz Ehl-i kitap ve müşrik-
lerden inkâra (devam) edenler, Ce-
hennem ateşinde uzun süre kalacak-
lar. En kötü yaratıklar, işte onlardır. 

 



Cüz: 30 
 

BEYYİNE SÛRESİ Sûre: 98      

1213 
 

8. Şüphesiz iman eden (ve yerli 
yerinde) iyi işler yapanlarsa, işte 
yaratıkların en iyileri (de,) ancak 
onlardır.  

9. Rablerinin Katında onların mü-
kâfatları, içinde ırmaklar akan dai-
mi bahçelerdir. Orada ebediyen ka-
lacaklar. Allah onlardan razı oldu, 
onlar (da Allah’tan) razı oldular. 
Bu, ancak Rabbinden korkan için-
dir. 

 
 



Cüz: 30 
 

ZİLZÂL SÛRESİ Sûre: 99      

1214 
 

Sûre: 99 

ZİLZÂL SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30 

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte dokuz ayet-
tir. 

Bu sûrede, ahir zamanda gerçekleşecek bazı değişimlerden bahsedilmiş-
tir. Bunlar neticesinde insanoğlu, kudret yasalarına üstün çıktığını zannedecek-
tir. Oysa yeryüzü yalnız Rabbinin (c.c.) emriyle kendi sırlarını açığa vuracaktır. 
O zaman, insanların bu dünyada da cezalarının yahut mükâfatlarının verilmesi 
için belli bir gün olacaktır. O gün onlar maddi ilerlemenin kendilerine, birbirle-
riyle savaşarak kötü bir duruma düşmeleri dışında bir şey kazandırmadığını 
görecekler. İşte o gün, insanoğlu hem en küçük hayrın mükâfatını, hem de en 
küçük kötülüğün cezasını bulmuş olacaktır. 

Bu sûrenin başında yeryüzünün kendi yüklerini dışarı atacağından bahse-
dilmiştir. Sûrenin sonunda ise bu konu devam ettirilmiştir ve yalnız büyük ha-
yırların yahut günahların hesabı sorulmayacak, aksine bir kimse, eğer zerre 
kadar bir hayrı varsa, onun mükâfatını bulacak ve de benzer şekilde zerre kadar 
bir kötülük yapmışsa, onun da cezasını çekecek denmiştir. 
  



Cüz: 30 
 

ZİLZÂL SÛRESİ Sûre: 99      

1215 
 

 

Zilzâl Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2-5. Yeryüzünün kendi depremiyle 
sarsılacağı, yerkürenin ağırlıklarını 
dışarı atacağı ve insanın, “Ne olu-
yor buna?” diyeceği zaman, o gün 
(yeryüzü) tüm (gizli) haberlerini 
anlatacaktır. 

 

6. Çünkü Rabbin, ona (böyle) vahiy 
etmiştir.  

7. O gün insanlar, kendilerine amel-
leri gösterilsin diye, dağınık (bir) 
halde çıkacaklar. 

 

8. Kim zerre kadar bir iyilik yaptıy-
sa,  onu görecektir.  

9. Kim zerre kadar bir kötülük yap-
tıysa, o (da) onu görecektir.  
 



Cüz: 30 
 

ÂDİYÂT SÛRESİ Sûre: 100      

1216 
 

Sûre: 100 

ÂDİYÂT SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte on iki ayet-
tir. 

Dünyevi amaçlar için yapılan savaşlardan bahsedildikten sonra, şimdi de 
Hz. Resûlüllah (s.a.v.) ile ashabının (r.a.) öz savunmaları açıklanmıştır. Bu daha 
farklı ve daha hayırlıdır denip, düşmana saldırırken nallarından kıvılcımlar sa-
çan hızlı atlar da bu konuda şahit gösterilmişlerdir. Bu en yüce cesaretin alâme-
tidir, çünkü dünya kavimleri arasındaki savaşlarda, saldırılar daima gizli olarak 
yapılır.  

Daha sonra, insanoğlunun Rabbine (c.c.) son derece nankörlük ettiği, 
kendisinin de buna tanık olduğu ve dünya malını da aşırı sevdiği beyan edilmiş-
tir. Burada bütün dünya savaşlarının, dünya malı uğruna yapıldığına işaret 
edilmiştir. Peki insanoğlu, yerin bütün sırlarının ortaya çıkarıldığı ve insanların 
kalplerinde bulunan gizli sırların ifşa edildiği zaman, Yüce Allah’ın (c.c.), in-
sanların durumlarından tamamen haberdar olacağını, bilmiyor mu? 
  



Cüz: 30 
 

ÂDİYÂT SÛRESİ Sûre: 100      

1217 
 

 

Âdiyât Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2-6. Göğüslerinden ses çıkararak 
hızla koşan atları, (ayak) darbele-
riyle kıvılcımlar çıkaranları, sonra 
sabah (erkenden) saldıranları, ar-
dından o (saldırı ile) toz kaldıranları 
ve sonunda o (toz ile) bir ordunun 
içine dalanları, şahit olarak gösteri-
yorum. 

 

7. Şüphesiz insan, Rabbine (karşı) 
çok nankördür.  

8. O, buna kesinlikle şahittir. 
 

9. Şüphesiz o, mal sevgisinde (de) 
çok ileri gitmiştir.  

10-12. O, mezarlardakilerin1 dışarı 
çıkarılacağı ve kalplerdekinin orta-
ya konulacağı zaman (geldiğinde,) 
şüphesiz Rablerinin, o gün kendile-
rinden mutlaka iyice haberdar ola-
cağını bilmez mi? 

 
 

                                                           
1 Arkeoloji ilmine ve arkeolojik çalışmalara işaret edilmiştir. 



Cüz: 30 
 

KÂRİA SÛRESİ Sûre: 101      

1218 
 

Sûre: 101 

KÂRİA SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte on iki ayet-
tir. 

Bu sûre, geçen sûrede ileri sürülen uyarıyı tekrarlamaktadır. İnsanoğlunu 
gaflet uykusundan uyandırmak üzere korkunç bir ses kapılarını çalacaktır. Bu 
neyin sesidir? Tekrar düşünün, bu ses nedir? İnsanlar bir gün, korkunç savaşla-
rın helâketleri neticesinde çekirgeler gibi sağa sola dağılacaklar. Dağlar da atıl-
mış yüne dönecek. Burada dağlardan, dünyadaki büyük maddi güçler kastedil-
miştir. Bu sûrede, kesinlikle ahiretteki Kıyamet’ten bahsedilmemiştir. O zaman 
dağlar paramparça edilmeyecektir. İşaret edilen devirde ise, ellerinde ağır savaş 
silahları bulunan kavimler zafere ulaşacaklardır. Ancak savaş malzemeleri ye-
tersiz olan kavimler ise, savaşın haviyesine düşürüleceklerdir. “Haviye,” alevle-
nen kızgın ateş demektir.  



Cüz: 30 
 

KÂRİA SÛRESİ Sûre: 101      

1219 
 

 

Kâria Sûresi 
 
1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. (İnsanları gaflet uykusundan 
uyandıran) dehşet veren bir ses.  

3. Nedir (bu) korkunç ses? 
 

4. (Bu) korkunç sesin ne olduğunu, 
sana ne bildirsin?  

5. O gün insanlar, (her tarafa) da-
ğılmış çekirgeler gibi olacaklar. 

 
6. Dağlar (da) atılmış yün gibi ola-
cak.  

7-8. Artık kimin (amel) tartıları ağır 
geldiyse, o (mutlaka) hoşnutluk 
veren bir yaşantı içinde bulunacak. 

 
9-10. (Ancak) kimin (amel) tartıları 
hafif geldiyse, onun (da) anası Ha-
viye olacak.1 

 
11.  Onun ne olduğunu, sana ne 
bildirsin?  

12. (O, alevlenen) kızgın bir ateştir. 
 

 

                                                           
1 Yani, böyle bir kimsenin kalacağı yer “Haviye” diye adlandırılan Cehennem olacaktır. Burada Cehen-
nem bir anaya benzetilmiştir. Yani Cehennem’e giren, orada ebediyen kalmayacaktır. Aksine, aynı bir 
bebeğin belli bir süre ana karnında kaldıktan sonra dışarı çıkması gibi, Cehennemdekiler de belli bir 
müddet tamamlandıktan sonra dışarı çıkacaklar. Bundan da anlaşılacağı üzere, Cehennem ebedi değil-
dir. Bu gerçeği beyan eden hadis şöyledir: 

“ ” 
Yani, Cehennem’de kimsenin bulunmadığı bir zaman gelecek. Öyle ki, rüzgar kapıları gıcırdatacak. 
(Mealim-üt-Tenzil Tefsiri; Hûd sûresi; ayet no:107)  



Cüz: 30 
 

TEKÂSÜR SÛRESİ Sûre: 102      
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Sûre: 102 

TEKÂSÜR SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte dokuz 
ayettir. 

Bu sûrede insanoğluna bir uyarıda bulunulmuş ve onun para ve mal 
sevgisini mezara kadar taşıyacağı belirtilmiştir. Böylece bu sûrede büyük 
uluslar uyarılmış ve bu uyarılmadan sonra da helâk edilecekleri bildirilmiştir. 
Bu arada bazı zayıf kavimlerin durumu da beyan edilmiştir. Mal ve para elde 
etme arzularını gerçekleştirmek için, mezarları ziyaret etmekten bile 
vazgeçmeyecekleri burada ifade edilmiştir. Bu vesile ile, insanoğlu iki defa 
uyarılmıştır. Hem maddiyatçı uluslara, hem de vesvese veya kuruntulara inanan 
sözde dindarlara, hangi sonuçların kendilerini beklediği bildirilmiştir. Onlar için 
alevlendirilmiş olan ateşten haberdar edilecekleri, sonra da onu gözlerinin 
önünde bulacakları ve nihayet ona atılacakları zaman, kendilerine şimdiden 
söylenmiştir. Onlara, körü körüne dünya nimetlerini talep etmek size ne 
kazandırdı, diye sorulacağı da belirtilmiştir. 
  



Cüz: 30 
 

TEKÂSÜR SÛRESİ Sûre: 102      

1221 
 

 

Tekâsür Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Birbirinizi geçme çabası, sizleri 
gafil kıldı.  

3. Hatta mezarları (bile) ziyaret 
ettiniz.  

4. Hayır (sandığınız gibi) değil. Siz 
mutlaka öğreneceksiniz.  

5. Tekrar hayır! (Sizin sandığınız 
gibi) değil. Siz mutlaka 
öğreneceksiniz. 

 

6.  Hayır (sandığınız gibi) değil. 
Keşke kesin bilginin (son sınırına 
kadar) bilebilseniz! 

 

7. Sizler, mutlaka Cehennem’i 
görürsünüz.  

8. Sonra sizler onu, gözle görülür 
kesin bilgi olarak göreceksiniz.  

9. Ardından o gün, sizlere (refah 
ve) nimetler hakkında mutlaka 
sorulacak. 

 

 



Cüz: 30 
 

ASR SÛRESİ Sûre: 103      
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Sûre: 103 

ASR SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinin ilk günlerinde nazil olmuştur. Besmele ile birlik-
te dört ayettir. 

Bu sûrede, geçen sûrelerde zikredilen ve dünya sevgisini taşıyan insanla-
rın, bu sevgi sonucunda zarar görecekleri kanıtlanmış oldu denmiştir. Sonunda 
öyle bir zaman gelecek ki, tüm zamanlar kendisine şahitlik edecektir. Ancak 
iman edip, yerli yerinde iyi amellerde bulunanlar ve haktan yana olup, insanlara 
da haktan yana olmayı öğütleyenler, keza kendileri sabırdan yana olup, diğer 
insanlara da sabırlı olmalarını telkin edenler, bundan müstesnadırlar. Bu insan-
lar, zararda olmayacaklar.  
  



Cüz: 30 
 

ASR SÛRESİ Sûre: 103      

1223 
 

 

Asr Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. (Her) çağı şahit olarak gösteriyo-
rum.  

3. İnsan, şüphesiz (büyük bir) hüs-
ran içindedir.  

4. Ancak inanan ve (yerli yerinde) 
iyi işler yapan, (hakka bağlı kalıp) 
birbirlerine (de) hakkı telkin eden 
ve (sabır gösterip) birbirlerine sabrı 
tavsiye edenler (ise bundan) müs-
tesnadırlar. 

 

 



Cüz: 30 
 

HÜMEZE SÛRESİ Sûre: 104      
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Sûre: 104 

HÜMEZE SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte on ayettir. 

Asr sûresinden sonra Hümeze sûresi gelmektedir. Bu sûre, dünya malla-
rını seven ve onları elde etmek isteyen uluslar için şimdiye kadar ileri sürülen 
uyarıların en büyüğüdür. Burada şöyle buyrulmuştur: O günün kibirli insanı, 
kendisinin çokça para ve mal biriktirdiğini zannedecektir. O, elindeki parayı hiç 
çekinmeden kendi savunması için harcayacak ve dünyada üstünlük elde ettiğini 
zannedecektir. Oysa o, küçücük zerreler içinde saklanan ateşe atılacaktır. Sen, o 
ateşin ne olduğunu ne bilirsin? 

Burada doğal olarak ortaya çıkan soru, küçücük zerrede ateşin nasıl sak-
lanabildiğidir. Burada atomun içinde saklı olan büyük gücün ateşinden bahse-
dilmiştir. “Hütam” kelimesi ile “Atom” kelimesi, ses olarak da benzemektedir. 
Bu ateş, her şeyden önce kalpleri etkilemektedir. O, uzayan sütunlar içinde saklı 
tutulmuştur. 

Nükleer çağın özellikleri hakkında tam bilgi sahibi olmayan biri, bu 
sûreyi tamamen anlayamaz. Bu ateşin saklı olduğu nükleer madde, patlamadan 
önce uzayan sütunlar şeklindedir. Yani artmakta olan iç basıncı sonucun, önce 
uzamaya başlar, sonra ise ateşi insanların bedenlerini yakmadan önce onların 
kalplerini etkiler ve kalplerini durdurur. Atom bombasının patlaması sırasında, 
bu hadisenin cereyan ettiğine bütün bilim adamları şahittir. Onun alevi insanlara 
ulaşmadan önce, çok kuvvetli radyasyon dalgaları kalplerin durmasına sebep 
olur. 

Bunun bir anlamı da, insan bedeninin zerrelerinde gizli bir ateştir. O be-
lirdiğinde, insanın kalbini etkileyecek ve onu işlemez duruma sokacaktır.  
  



Cüz: 30 
 

HÜMEZE SÛRESİ Sûre: 104      

1225 
 

 

Hümeze Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2-3. (İnsanları) arkalarından çekişti-
rip ayıplarını arayan, malı (da) top-
layıp sayan için helâk vardır. 

 

4. O, malının kendisini ebediyen 
(yaşatacağını) sanır.  

5. Hayır (sandığınız gibi) değil. O, 
mutlaka Hutame’ye atılacaktır.  

6. Hutame’nin ne olduğunu, sana ne 
bildirsin?  

7-8. O, tutuşturulmuş olan ve kalp-
leri yakan Allah’ın ateşidir. 

 

9-10.  Şüphesiz o (ateş) onlara kar-
şı, uzayan sütunlarda kapalı tutul-
muştur. 

 
 



Cüz: 30 
 

FİL SÛRESİ Sûre: 105      

1226 
 

Sûre: 105 

FİL SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinin ilk günlerinde nazil olmuştur. Besmele ile birlik-
te altı ayettir. 

Dünya kavimlerinin ilerlemesi, o büyük kuvvetlerin hepsinin İslâm dinini 
yok etmek üzere birleşecekleri zaman sona erecektir. Kur’an-ı Kerim geçmişte 
gerçekleşen hadiseden bahsederek şöyle der: Daha önce de, görünüşte çok bü-
yük saygınlık ve güç sahibi olan büyük kavimler, bütün yerleşimlerin anası olan 
Mekke’yi mahvetmeye çalıştılar. Onlar, çok büyük fillere sahiptiler. Ancak 
onlar, o büyük fillerle Mekke’ye ulaşamadan, deniz kenarlarında bulunan dağla-
rın oyuklarında yuvalanmış küçük kuşlar, çiçek hastalığının mikroplarını taşı-
yan çakıl taşlarını onların üzerine yağdırdılar. Böylece bu korkunç hastalık bü-
tün orduya yayıldı ve onlar çürümüş otlar gibi, ölü yığınları haline dönüştüler. 
Onların ölü bedenlerini kemiren kuşlar, onları hızla yere çarpmışlardır. O ba-
kımdan gelecekte de bir ulus, eğer kuvvetine güvenip İslâm’a yahut Mekke’ye 
saygısızlık ederek onları yok etmeye kalkışırsa, o da fillere sahip olan orduların 
helâk edildiği gibi aynen helâk edilecektir.  
  



Cüz: 30 
 

FİL SÛRESİ       

1227 
 

 

Fil Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Rabbinin fil sahiplerine nasıl 
davrandığını bilmiyor musun? 

 

3. O, onların planlarını boşa çıkar-
madı mı?  

4. Üzerlerine sürüler halinde kuşlar 
salmadı mı?  

5. O (kuşlar,) onlara pişmiş balçık-
tan taşlar atıyorlardı.  

6. Bunun sonucu (Allah,) onları 
yenilip (çğnenmiş) samana çevirdi.  
 



Cüz: 30 
 

KUREYŞ SÛRESİ Sûre: 106      
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Sûre: 106 

KUREYŞ SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte beş ayettir. 

Fil sûresinden hemen sonra, bu sûrede şöyle bir müjde verilmiştir. Bu 
olaydan önce Mekkeliler’e ait ticaret kafilelerinin yaz ve kış yaptıkları yolcu-
luklarında, her çeşit meyve ile açlıkları ve korkuları nasıl giderildiyse ve böyle-
ce kendilerine nasıl emniyet sağlandıysa, gelecekte de bu durum aynen devam 
edecektir.  
  



Cüz: 30 
 

KUREYŞ SÛRESİ Sûre: 106      

1229 
 

 

Kureyş Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2-3. Kureyş arasında irtibatı kur-
mak (ve) aralarındaki bağları kuv-
vetlendirmek üzere, (Biz) kış ve 
yaz yolculukları (düzenledik.)  

4-5. Öyleyse onlar, kendilerini aç-
lıktan (kurtarıp yemek) yediren ve 
korku (hallerini) emniyete çeviren 
bu Ev’in Rabbine ibadet etmelidir-
ler. 

 
 



Cüz: 30 
 

MÂÛN SÛRESİ Sûre: 107      
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Sûre: 107 

MÂÛN SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte sekiz ayettir. 

Bu sûrenin de geçen sûreyle bir ilişkisi olduğu anlaşılmaktadır. Yüce Al-
lah (c.c.) Müslümanlar’a birçok nimetler bahşedeceği zaman, onlar Yüce Allah 
(c.c.) yolunda mal harcamaktan çekinmemeli ve Rabbinin (c.c.) kendilerine 
öğrettiği ibadet konusunda asla gösteriş yapmamalıdırlar. Aksi takdirde onların 
namazları, helâk olmalarına vesile olacaktır. Aynı şekilde, onların Yüce Allah 
(c.c.) yolunda mal harcamaları da, ancak gösterişten ibaret olacaktır. Onlar, 
şöhret için büyük harcamalarda bulunacaklar, ancak yoksulların ihtiyaçlarını 
gideren ve en küçük gereksinmelerini karşılayacak harcamadan ise çekinecek-
lerdir. 
  



Cüz: 30 
 

MÂÛN SÛRESİ Sûre: 107      

1231 
 

 

Mâûn Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Sen, dini yalanlayana dikkat ettin 
mi?  

3. İşte yetimi itip kakan (da,) odur. 
 

4. O, (halkı yoksul ve) düşkünleri 
doyurmak için teşvik etmez.  

5-6. Onun için namazlarından gafil 
halde namaz kılanlara, yazıklar 
olsun. 

 

7-8. Onlar, (ancak) gösteriş yapar 
ve (insanların genellikle) ihtiyaç 
duyduklarını vermekten kaçınırlar. 

 
 



Cüz: 30 
 

KEVSER SÛRESİ Sûre: 108      
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Sûre: 108 

KEVSER SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte dört ayettir. 

Mâun sûresinden sonra, Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) hiç bitmeyecek olan bir 
“Kevser” bahşedileceği müjdelenmiştir. Bunun bir anlamı, Yüce Allah (c.c.) 
yolunda mallarını hiç çekinmeden harcayacak olursa, Allah’ın (c.c.) kendisine 
tekrar tekrar mallar vermeye devam edecek olmasıdır. Ancak en büyük Kevser, 
kendisine Kur’an-ı Kerim’in verilmiş olmasıdır. Kur’an-ı Kerim’in konuları hiç 
tükenmez bir hazine gibi Kıyamet’e kadar insanoğlunun faydası için sürecektir 
ve hiç kimse bu konuları tam olarak da kavrayamayacaktır.  

Daha sonra ise, bu yüce mükâfata karşılık Yüce Rabbine (c.c.) şükranla-
rını bildirmek üzere ibadet et ve özveride bulun, çünkü düşmanın nesli tükene-
cek, ancak senin feyzin asla sona ermeyecektir denmiştir. 
  



Cüz: 30 
 

KEVSER SÛRESİ Sûre: 108      

1233 
 

 

Kevser Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Şüphesiz Biz, sana Kevser ver-
dik.1  

3. (Bunun karşısında şükranını gös-
termek üzere) Rabbine ibadet et ve 
fedakârlıkta bulun. 

 

4.  Şüphesiz, ancak senin düşmanın 
erkek evlattan mahrum kalacaktır.2  
 

                                                           
1 Kevser, her şeyin bolluğu anlamındadır. Aynı şekilde, eli açık olana da Kevser denir. 
2 Yani, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) düşmanları manevi evlatlardan mahrum bırakılacaklar. Buna 
bir örnek, Ebu Cehil’in oğlu İkrime’nin (r.a.) iman ederek Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) manevi evlat-
larına katılmasıdır. Böylece o, babasından uzaklaşmıştır. Bu şekilde Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) 
düşmanları, öz evlatlarından mahrum kalmışlardır. Diğer taraftan Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) mane-
vi evlatları hep çoğalmaktadır. Ona manevi hazineleri dağıtan ve “Kevser” olan Mesih ve Mehdi 
(a.s.) de bahşedilmiştir. Aynı şekilde ona, ümmetinden “Salih,” “Şehit,” “Sıddîk” ve hatta “Nebi” 
olanların da çıkacakları müjdelenmiştir. (Bkz. 4:70 ve 33:41) 



Cüz: 30 
 

KÂFİRÛN SÛRESİ Sûre: 109      
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Sûre: 109 

KÂFİRÛN SÛRESİ 

(Hicretten önce indirilmiştir.) 
Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yedi ayettir. 

Bu sûrede kâfirler tekrar uyarılmıştır. Onlara, ne ben sizin dininize tabi 
olacağım, ne de sizler benim dinime tabi olacaksınız denilmiştir. Onun için, siz 
kendi dininize tabi olun, ben de kendi dinime tabi kalacağım, diye belirtilmiştir. 
  



Cüz: 30 
 

KÂFİRÛN SÛRESİ Sûre: 109      
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Kâfirûn Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. De ki: “Ey kâfirler!” 
 

3. “Ben, sizin ibadet ettiğinize iba-
det etmeyeceğim.”  

4. “Sizler (de,) benim ibadet ettiği-
me ibadet edenler olmayacaksınız.”  

5. “Ben (de, asla) sizin ibadet etti-
ğinize ibadet eden olmayacağım.”  

6. “Sizler (de,) benim ibadet ettiği-
me ibadet edenler olmayacaksınız.”  

7. “(O yüzden,) sizin için sizin di-
niniz, benim için (de) benim dinim 
vardır.” 

 

 



Cüz: 30 
 

NASR SÛRESİ Sûre: 110      
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Sûre: 110 

NASR SÛRESİ 
(Hicretten sonra indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Medine devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte dört ayettir. 

Bu sûrede “Kevser”in başka bir şekli beyan edilmiştir ve şöyle denmiştir: 
Kur’an-ı Kerim’in mükâfatları bitmeyeceği gibi, İslâm’ın zaferleri de hiç bit-
meyecektir. Kavimlerin, ordular halinde İslâm’ı kabul edecekleri gün mutlaka 
gelecektir. İşte o zaman, görünüşte bayram etme zamanı değil, aksine istiğfar 
etme, yani Yüce Allah’tan (c.c.) mağfiret dileme zamanı olacaktır. Bu zaferlerin 
sonucunda asla kibir söz konusu olmamalıdır. Aksine daha da tevazu ile bütün 
bunların Yüce Allah’ın (c.c.) lütfuyla elde edildiğine inanılmalıdır. Böyle du-
rumlarda eskisinden daha ziyade Yüce Allah’tan (c.c.) bağışlanmayı talep etme-
li ve eskisinden daha fazla O’na hamd edilmelidir.  



Cüz: 30 
 

NASR SÛRESİ Sûre: 110      

1237 
 

 

Nasr Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2-3. Allah’ın yardımı ve zafer ge-
lince, insanların Allah’ın dinine 
ordular halinde gireceklerini göre-
ceksin. 

 

4. O zaman, Rabbinin hamdı ile 
tespih et ve O’ndan bağışlanmayı 
dile. Şüphesiz O, tevbeleri çok ka-
bul edendir.  
 



Cüz: 30 
 

TEBBET SÛRESİ Sûre: 111      

1238 
 

Sûre: 111 

TEBBET SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinin ilk günlerinde nazil olmuştur. Besmele ile birlik-
te altı ayettir. 

Bu sûrenin diğer bir adı da “Leheb”dir. Ebû Leheb, Hz. Resûlüllah’ın 
(s.a.v.) amcasının ismiydi. O, her yerde Hz. Resûlüllah (s.a.v.) aleyhinde nefret 
ve düşmanlık ateşi körüklüyordu. Karısı da bu işte onun yardımcısıydı. Yüce 
Allah (c.c.), onun her iki eli de kesilecek demiştir. Buna göre, gelecekte de gö-
rüşleri ne olursa olsun, İslâm dini aleyhinde ateşi alevlendirenler, mutlaka kü-
çük düşecekler. Ellerine başka bir şey de geçmeyecek. Kendilerine tabi olup 
ateş yakmak üzere onlara odun sağlayan kavimlerin ise, kendilerini mahvetmek 
ve hüsrana uğramaktan başka bir kazançları olmayacak.  
  



Cüz: 30 
 

TEBBET SÛRESİ Sûre: 111      

1239 
 

 

Tebbet Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. Ebû Leheb’in iki eli (de) mah-
voldu, kendisi (de) helâk oldu.  

3. Onun malı (da,) kazandıkları (da) 
işine yaramadı.  

4-5. Şüphesiz o ve odun taşıyan 
karısı alevli bir ateşe girecekler. 

 

6. Onun (karısının) boynunda (da,) 
hurma kabuğundan (örülmüş) sert 
bir ip bulunacak. 

 

 



Cüz: 30 
 

İHLÂS SÛRESİ Sûre: 112      

1240 
 

Sûre: 112 

İHLÂS SÛRESİ 
(Hicretten önce indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Mekke devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte beş ayettir. 

Bu kısa bir sûre olmasına rağmen, Hıristiyanlık aleyhinde İslâm dinine 
nasip olacak çok yüce zaferler vaat edildiğini haber vermektedir. Bu sûrede, 
daha önce Yüce Allah’ın (c.c.) bir babası bulunmadığı, gelecekte de bir oğlu 
bulunmayacağı beyan edilmiştir. Bu bir tek cümle ile Hıristiyanlık inancının 
binası yıkılmış olur. Yani eğer Yüce Allah’ın (c.c.) babası yoksa, O’nda oğul 
edinme vasıfları nasıl oluşabilir? Yüce Allah’ın (c.c.) sözde oğlu olduğu ileri 
sürülen Hz. İsa (a.s.), babasından neden sıfatlarının payını almadı? Eğer baba 
bir oğul edindiyse, daha sonra onun oğulları neden doğmadı?  

Bundan sonra Yüce Allah’ın (c.c.) bir benzerinin bulunmadığı beyan 
edilmiştir. Onun için hâşâ, onun oğlu bulunduğunu söylemek ve buna benzer 
boş sözlerde bulunmak, Yüce Allah’a (c.c.) karşı büyük bir küstahlık olup, söy-
leyenlere helâktan başka bir netice de getirmez.  
  



Cüz: 30 
 

İHLÂS SÛRESİ       

1241 
 

 

İhlâs Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. De ki: “Allah, tektir.1” 
 

3. “Herkesin muhtaç olduğu Allah, 
(hiç kimseye muhtaç değildir.)”  

4. “O, ne (kimseyi) doğurdu, ne (de 
biri tarafından) doğruldu.”  

5. “(Sıfatlarında da,) kimse O’na 
denk (veya ortak) değildir.”  

 

                                                           
1 Bu sûrede, Yüce Allah’ın (c.c.), Kendi zatında ve sıfatlarında tek olduğu beyan edilmiştir. “Kul” 
kelimesi ile öncelikle Hz. Resûlüllah’a (s.a.v.) sonra da Kıyamet’e kadar var olacak her Müslü-
man’a, Yüce Allah’ın (c.c.) mesajını diğer insanlara ulaştırmaya devam etmeleri için emir veril-
miştir. 



Cüz: 30 
 

FELAK SÛRESİ Sûre: 113      

1242 
 

Sûre: 113 

FELAK SÛRESİ 
(Hicretten sonra indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Medine devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte altı ayettir. 

Bu sûrede bir uyarıda bulunulmuş ve her yaratma neticesinde hayırdan 
başka kötülüklerin de olabileceği belirtilmiştir. Onun için yaratıkların kötülükle-
rinden, daima Yüce Allah’a (c.c.) sığınmak için dua edin. Keza bir defa daha, 
bütün dünyaya musallat olacak karanlık bir gecenin şerrinden de, Yüce Allah’a 
(c.c.) sığının. Aynı şekilde bir insanı diğerinden ve bir ulusu ötekinden ayıran 
ve onlar arasında ikilik yaratan kavimlerin şerrinden de, Allah’a (c.c.) sığının. 
Bu ulusların tarzı, böl ve hükmettir. Yani eğer başkalarının üzerinde hâkim 
olmak istiyorsanız, uluslar içinde bölücülük çıkarın ve onların içinde ikilik yara-
tın. Bu emperyalizmin bir özetidir. Bu da bütün dünyayı ele geçirmek ve ona 
hükümran olmak gayesini gütmektir. Buna rağmen İslâm dini mutlaka ilerleye-
cektir. Eğer o yok olacak olsaydı, hiçbir güç ona karşı haset duymazdı. Haset 
konusu, İslâm’ın mutlaka ilerleyeceğine işaret etmektedir. İslâm ne zaman iler-
lerse, düşman da mutlaka ona haset edecektir.  
  



Cüz: 30 
 

FELAK SÛRESİ Sûre: 113      

1243 
 

 

Felak Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2. De ki: “Ben, (eşyaları) yararak 
(yenisini) yaratan Rabbe sığınırım.”  

3. “O’nun yarattıklarının (iç ve dış) 
kötülüğünden,”  

4. “Karanlık yayanın, karanlığı 
yaymasının kötülüğünden,”  

5. “Bağları (koparmak için) üfüren-
lerin1 kötülüğünden,”  

6. “Haset edenin, haset ettiğindeki 
kötülüğünden, (O’na sığınırım.)”  
 

                                                           
1 Bazıları sihirbaz olduklarını iddia ederek, insanların dostluk bağlarını koparmak üzere üfürükçü-
lük yaparlar. Onların asıl amacı, kendi çıkarlarını elde etmektir. Benzer şekilde, zayıf devletlerin 
arasında nifak yaratmak ve onların aralarında gerginlik oluşturmak, böylece de onlar üzerinde 
hâkimiyet kurmak isteyen güçlere de, bu ayette işaret edilmişlerdir. 



Cüz: 30 
 

NÂS SÛRESİ Sûre: 114      

1244 
 

Sûre: 114 

NÂS SÛRESİ 
(Hicretten sonra indirilmiştir.) 

Cüz: 30  

Bu sûre Medine devrinde nazil olmuştur. Besmele ile birlikte yedi ayettir. 

Bu sûre, Yahudilik ile Hıristiyanlık inançlarının toplu çabalarının özetin-
den söz etmektedir. Bunların belli başlı özellikleri vardır. Onlar, insanoğlunun 
Rab olduğunu iddia edecekler ve insanların hem mali hem de siyasi varlıklarını 
ele geçirmek için çabalayacaklar. Kendilerinin, onların hükümdarları oldukları-
nı iddia edecekler. Yani insanların ekonomilerini ele geçirecekler. Daha sonra 
da onlara, ilâhlık taslayacaklar. Onlara boyun eğene mallar bahşedecekler, ama 
boyun eğmeyenleri de rezil edecekler.  
  



Cüz: 30 
 

NÂS SÛRESİ Sûre: 114      

1245 
 

 

Nâs Sûresi 
 

1. Sonsuz kerem ve rahmet eden 
Allah’ın adıyla (okuyorum.)  

2-4. De ki: “Bütün insanların Rab-
bine, bütün insanların hükümdarına, 
bütün insanların İlâhı olan (Allah’a) 
sığınırım.” 

 

5-7. “Çok vesvese yaratıp, geri 
çekilenin kötülüğünden (de,) insan-
ların kalplerine vesvese sokan, hem 
cinlerden1 hem (de) insanlardan 
olanların kötülüğünden (de Allah’a 
sığınırım.)” 

 
 

                                                           
1 Bu ayette cinler ile kapitalist ve sosyalist güçlere işaret edilmiştir. Vesvese yaratanlar, bu yolla 
insanları dinsiz kılmaya çalışacaklardır. Ancak başka bir tefsire göre ise, onlar insanların kalple-
rinde huzursuzluk ve karmaşa yaratacaklardır. Her durumda bunların şerrinden kurtulmak üzere, 
insanlar Rabblerine sığınmalıdırlar. Ayrıca cinler hakkında bkz. dipnot 6:101. 
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