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İndeks alfabetik

Cüz e git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Sıra No Sure No Türkçe Adı Arapça Adı İniş Sırası Ayet Sayısı Cüz Sayfa

1 80 Abese َعَبَس 24 42 30 584

2 100 Âdiyât َعاِديَاِت الع 14 11 30 599

3 46 Ahkâf َقاِف َحع الع 66 35 26 501

4 33 Ahzâb َزاِب َحع الع 90 73 21 417

5 87 A'lâ لىى َعع الع 8 19 30 591

6 96 Alak َعَلِق الع 1 19 30 597

7 3 Âl-i İmrân َن رى ِل ِعمع اى 89 200 3 49

8 29 Ankebût َعنعَكبووِت الع 85 69 20 395

9 7 A'râf َراِف َعع الع 39 206 8 151

10 103 Asr ِر العَعصع 13 3 30 601

11 2 Bakara َبَقَرِة الع 87 286 1 1

12 90 Beled َبَلِد الع 35 20 30 593

13 98 Beyyine َبِيننَِة الع 100 8 30 598

14 85 Burûc وِج بورو الع 27 22 30 589

15 45 Câsiye َجاِثَيِة الع 65 37 25 498

16 72 Cinn العِجننِ 40 28 29 571

17 62 Cuma َعِة مو العجو 110 11 28 552

18 93 Duhâ ى حى الضح 11 11 30 595

19 44 Duhân َخاِن الدح 64 59 25 495

20 6 En'âm َعاِم َنع الع 55 165 7 127

21 21 Enbiyâ ِبَياِء َنع الع 73 112 17 321

22 8 Enfâl َفاِل َنع الع 88 75 9 176

23 35 Fâtır َفاطِرٍ 44 45 22 433

24 1 Fâtiha َفاِتَحِة الع 5 7 1 0

25 89 Fecr ِر َفجع الع 10 30 30 592

26 113 Felak َفَلِق الع 20 5 30 604

27 48 Fetih ِح َفتع الع 111 29 26 510

28 105 Fîl يِل في الع 19 5 30 601

29 25 Furkân َقاِن رع فو الع 42 77 18 358

30 41 Fussilet َلتع فوصنِ 61 54 24 476

31 88 Gâşiye َغاِشَيِة الع 68 26 30 591

32 22 Hac ِ العَحجن 103 78 17 331

33 57 Hadîd يِد العَحدي 94 29 27 536

34 69 Hâkka َحاقةِة الع 78 52 29 565

35 59 Haşr ِر العَحشع 101 24 28 544

36 15 Hicr ِر العِحجع 54 99 14 261

37 49 Hucurât َراِت جو العحو 106 18 26 514

38 11 Hûd وٍد هو 52 123 11 220

39 104 Hümeze َمَزِة هو الع 32 9 30 601

40 14 İbrâhîm يَم هي رى ِابع 72 52 13 254

41 112 İhlâs َلِص ِخع الع 22 4 30 604

42 82 İnfitâr ِفَطاِر نع ِ الع 82 19 30 586

43 76 İnsân نعَساِن ِ الع 98 31 29 577

44 84 İnşikâk ِشَقاِق نع ِ الع 83 25 30 588

45 94 İnşirâh ِشَراِح نع ِ الع 12 8 30 596

46 17 İsrâ َراءِء سع ِ الع 50 111 15 281

47 97 Kadir ِر َقدع الع 25 5 30 598

48 50 Kâf قء 34 45 26 517

49 109 Kâfirûn وَن َكاِفرو الع 18 6 30 603

50 68 Kalem َقَلِم الع 2 52 29 563

51 54 Kamer َقَمِر الع 37 55 27 527

52 101 Kâria َقاِرَعِة الع 30 11 30 600

53 28 Kasas العَقَصِص 49 88 20 384

54 18 Kehf ِف َكهع الع 69 110 15 292

55 108 Kevser ثَِر َكوع الع 15 3 30 602

56 75 Kıyâmet َمِة ِقيى الع 31 40 29 576

57 106 Kureyş قوَريعٍش 29 4 30 602

Sıra No Sure No Türkçe Adı Arapça Adı İniş Sırası Ayet Sayısı Cüz Sayfa

58 92 Leyl ِل الةيع 9 21 30 595

59 31 Lokmân اَن مى لوقع 57 34 21 410

60 5 Mâide َماِئَدِة الع 112 120 6 105

61 107 Maûn وِن َماعو الع 17 7 30 602

62 70 Meâric َمَعاِرِج الع 79 44 29 567

63 19 Meryem يََم َمرع 44 98 16 304

64 47 Muhammed ٍد َحمة مو 95 38 26 506

65 83 Mutaffifîn يَن في َطفنِ العمو 86 36 30 587

66 58 Mücâdele َجاَدلَِة العمو 105 22 28 541

67 74 Müddessir ثنِِر دة العمو 4 56 29 574

68 67 Mülk ِك لع العمو 77 30 29 561

69 40 Mü'min ِمِن ؤع العمو 60 85 24 466

70 23 Mü'minûn ِمنووَن ؤع العمو 74 118 18 341

71 60 Mümtehine َتِحنَِة مع العمو 91 13 28 548

72 63 Münâfikûn وَن نَاِفقو العمو 104 11 28 554

73 77 Mürselât َسَلِت رع العمو 33 50 29 579

74 73 Müzzemmil ِل منِ زة العمو 3 20 29 573

75 16 Nahl ِل النةحع 70 128 14 266

76 114 Nâs النةاِس 21 6 30 604

77 110 Nasr ِر النةصع 114 3 30 603

78 79 Naziât النةاِزَعاِت 81 46 30 582

79 78 Nebe النةَبِأ 80 40 30 581

80 53 Necm ِم النةجع 23 62 27 525

81 27 Neml ِل النةمع 48 93 19 376

82 4 Nisâ َساِء الننِ 92 176 4 76

83 71 Nûh نووٍح 71 28 29 569

84 24 Nûr النحوِر 102 64 18 349

85 13 Ra'd ِد عع الرة 96 43 12 248

86 55 Rahmân ِن مى حع الرة 97 78 27 530

87 30 Rûm وِم الرح 84 60 21 403

88 38 Sâd صء 38 88 23 452

89 61 Saff فنِ الصة 109 14 28 550

90 37 Sâffât اءفةاِت الصة 56 182 23 445

91 34 Sebe َسَبٍأ 58 54 22 427

92 32 Secde َدِة جع السة 75 30 21 414

93 91 Şems ِس مع الشة 26 15 30 594

94 26 Şuarâ َعَراِء الشح 47 227 19 366

95 42 Şûrâ ى ورى الشح 62 53 25 482

96 20 Tâhâ هى طى 45 135 16 311

97 66 Tahrîm يِم ري التةحع 107 12 28 559

98 65 Talâk الطةَلِق 99 12 28 558

99 86 Târık الطةاِرِق 36 17 30 590

100 111 Tebbet َمَسِد الع 6 5 30 603

101 64 Tegâbün التةَغابوِن 108 18 28 555

102 102 Tekâsür التةَكاثوِر 16 8 30 600

103 81 Tekvîr يِر وي التةكع 7 29 30 585

104 9 Tevbe َبِة التةوع 113 129 10 186

105 95 Tîn يِن التني 28 8 30 596

106 52 Tûr الطحوِر 76 49 27 522

107 56 Vâkıa َواِقَعِة الع 46 96 27 533

108 36 Yâsîn يىسء 41 83 22 439

109 10 Yûnus يوونوَس 51 109 11 207

110 12 Yûsuf َف يووسو 53 111 12 234

111 51 Zâriyât اِريَاِت الذة 67 60 26 519

112 99 Zilzâl لعَزاِل الزنِ 93 8 30 599

113 43 Zuhruf ِف رو خع الزح 63 89 25 488

114 39 Zümer َمِر الزح 59 75 23 457
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Sure No Türkçe Adı Arapça Adı İniş Sırası Ayet Sayısı Cüz Sayfa

1 Fâtiha َفاِتَحِة الع 5 7 1 0

2 Bakara َبَقَرِة الع 87 286 1 1

3 Âl-i İmrân َن رى ِل ِعمع اى 89 200 3 49

4 Nisâ َساِء الننِ 92 176 4 76

5 Mâide َماِئَدِة الع 112 120 6 105

6 En'âm َعاِم َنع الع 55 165 7 127

7 A'râf َراِف َعع الع 39 206 8 151

8 Enfâl َفاِل َنع الع 88 75 9 176

9 Tevbe َبِة التةوع 113 129 10 186

10 Yûnus يوونوَس 51 109 11 207

11 Hûd وٍد هو 52 123 11 220

12 Yûsuf َف يووسو 53 111 12 234

13 Ra'd ِد عع الرة 96 43 12 248

14 İbrâhîm يَم هي رى ِابع 72 52 13 254

15 Hicr ِر العِحجع 54 99 14 261

16 Nahl ِل النةحع 70 128 14 266

17 İsrâ َراءِء سع ِ الع 50 111 15 281

18 Kehf ِف َكهع الع 69 110 15 292

19 Meryem يََم َمرع 44 98 16 304

20 Tâhâ هى طى 45 135 16 311

21 Enbiyâ ِبَياِء َنع الع 73 112 17 321

22 Hac ِ العَحجن 103 78 17 331

23 Mü'minûn ِمنووَن ؤع العمو 74 118 18 341

24 Nûr النحوِر 102 64 18 349

25 Furkân َقاِن رع فو الع 42 77 18 358

26 Şuarâ َعَراِء الشح 47 227 19 366

27 Neml ِل النةمع 48 93 19 376

28 Kasas العَقَصِص 49 88 20 384

29 Ankebût َكبووِت َعنع الع 85 69 20 395

30 Rûm وِم الرح 84 60 21 403

31 Lokmân اَن مى لوقع 57 34 21 410

32 Secde َدِة جع السة 75 30 21 414

33 Ahzâb َزاِب َحع الع 90 73 21 417

34 Sebe َسَبٍأ 58 54 22 427

35 Fâtır َفاِطٍر 44 45 22 433

36 Yâsîn يىسء 41 83 22 439

37 Sâffât اءفةاِت الصة 56 182 23 445

38 Sâd صء 38 88 23 452

39 Zümer َمِر الزح 59 75 23 457

40 Mü'min ِمِن ؤع العمو 60 85 24 466

41 Fussilet َلتع فوصنِ 61 54 24 476

42 Şûrâ ى ورى الشح 62 53 25 482

43 Zuhruf ِف رو خع الزح 63 89 25 488

44 Duhân َخاِن الدح 64 59 25 495

45 Câsiye َجاِثَيِة الع 65 37 25 498

46 Ahkâf َقاِف َحع الع 66 35 26 501

47 Muhammed ٍد َحمة مو 95 38 26 506

48 Fetih ِح َفتع الع 111 29 26 510

49 Hucurât َراِت جو العحو 106 18 26 514

50 Kâf قء 34 45 26 517

51 Zâriyât اِريَاِت الذة 67 60 26 519

52 Tûr الطحوِر 76 49 27 522

53 Necm ِم النةجع 23 62 27 525

54 Kamer َقَمِر الع 37 55 27 527

55 Rahmân ِن مى حع الرة 97 78 27 530

56 Vâkıa َواِقَعِة الع 46 96 27 533

57 Hadîd يِد العَحدي 94 29 27 536

Sure No Türkçe Adı Arapça Adı İniş Sırası Ayet Sayısı Cüz Sayfa

58 Mücâdele َجاَدلَِة العمو 105 22 28 541

59 Haşr ِر العَحشع 101 24 28 544

60 Mümtehine َتِحنَِة مع العمو 91 13 28 548

61 Saff فنِ الصة 109 14 28 550

62 Cuma َعِة مو العجو 110 11 28 552

63 Münâfikûn وَن نَاِفقو العمو 104 11 28 554

64 Tegâbün التةَغابوِن 108 18 28 555

65 Talâk الطةَلِق 99 12 28 558

66 Tahrîm يِم ري التةحع 107 12 28 559

67 Mülk ِك لع العمو 77 30 29 561

68 Kalem َقَلِم الع 2 52 29 563

69 Hâkka َحاقةِة الع 78 52 29 565

70 Meâric َمَعاِرِج الع 79 44 29 567

71 Nûh نووٍح 71 28 29 569

72 Cinn العِجننِ 40 28 29 571

73 Müzzemmil ِل منِ زة العمو 3 20 29 573

74 Müddessir ثنِِر دة العمو 4 56 29 574

75 Kıyâmet َمِة ِقيى الع 31 40 29 576

76 İnsân نعَساِن ِ الع 98 31 29 577

77 Mürselât َسَلِت رع العمو 33 50 29 579

78 Nebe النةَبِأ 80 40 30 581

79 Naziât النةاِزَعاِت 81 46 30 582

80 Abese َعَبَس 24 42 30 584

81 Tekvîr يِر وي التةكع 7 29 30 585

82 İnfitâr ِفَطاِر نع ِ الع 82 19 30 586

83 Mutaffifîn يَن في َطفنِ العمو 86 36 30 587

84 İnşikâk ِشَقاِق نع ِ الع 83 25 30 588

85 Burûc وِج بورو الع 27 22 30 589

86 Târık الطةاِرِق 36 17 30 590

87 A'lâ لىى َعع الع 8 19 30 591

88 Gâşiye َغاِشَيِة الع 68 26 30 591

89 Fecr ِر َفجع الع 10 30 30 592

90 Beled َبَلِد الع 35 20 30 593

91 Şems ِس مع الشة 26 15 30 594

92 Leyl ِل الةيع 9 21 30 595

93 Duhâ ى حى الضح 11 11 30 595

94 İnşirâh ِشَراِح نع ِ الع 12 8 30 596

95 Tîn يِن التني 28 8 30 596

96 Alak َعَلِق الع 1 19 30 597

97 Kadir ِر َقدع الع 25 5 30 598

98 Beyyine َبِيننَِة الع 100 8 30 598

99 Zilzâl لعَزاِل الزنِ 93 8 30 599

100 Âdiyât َعاِديَاِت الع 14 11 30 599

101 Kâria َقاِرَعِة الع 30 11 30 600

102 Tekâsür التةَكاثوِر 16 8 30 600

103 Asr ِر العَعصع 13 3 30 601

104 Hümeze َمَزِة هو الع 32 9 30 601

105 Fîl يِل في الع 19 5 30 601

106 Kureyş قوَريعٍش 29 4 30 602

107 Maûn وِن َماعو الع 17 7 30 602

108 Kevser ثَِر َكوع الع 15 3 30 602

109 Kâfirûn وَن َكاِفرو الع 18 6 30 603

110 Nasr ِر النةصع 114 3 30 603

111 Tebbet َمَسِد الع 6 5 30 603

112 İhlâs َلِص ِخع الع 22 4 30 604

113 Felak َفَلِق الع 20 5 30 604

114 Nâs النةاِس 21 6 30 604
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01-FATİHA  SÜRESİ
Mekkede, risaletin başlangıcında nâzil olmuş 
olup 7 âyettir. Tam olarak nâzil olan ilk sûredir. 
Kur’ân-ı Kerîm’in başlangıcı olduğundan “bir 
yeri veya bir şeyi açan, başlatan” anlamına 
Fâtiha adı verilmiştir. Ayrıca yirmi kadar güzel 
vasfını bildiren başka isimleri de vardır. Mesela:
Namazda okunması vacip olduğundan Sûretu’s-
salât, Allah Teâla’nın arşının altındaki 
hazineden indirilip ulvî mânaların hazinesi 
olduğundan Kenz; başlı başına yeterli 
olduğundan Vâfiye, Kâfiye; bütün sûrelerin aslı,
kökü, tohumu durumunda olduğundan Ümm’ul-
Kitab, el-Esas onun isimleri arasındadır. Bu 
kutlu ve özlü sûre gerçekten Kur’ân-ı Kerîm’in 
feyizli ve bereketli bir hülasası ve İslâm 
ibadetinin esasıdır. Kur’ân-ı Kerîm’in ana 
gayeleri şunlardır. 
1. Tevhid, yani Allah’ın birliği 
2. Nübüvvet 
3. Âhiret 
4. İbadet ve adaleti de kapsayarak istikamet 
Fâtiha sûresi bu esas-lara açıkça delâlet eder. 
Bismillâhirrahmânirrahîm 
Fatiha /1 – Rahmân ve rahîm olan Allah’ın
adıyla [59,22-24] 
Fatiha /2 – Bütün hamdler, övgüler 
âlemlerin Rabbi Allâh’adır. 
Fatiha /3 – O rahmândır, rahîmdir. 
Fatiha /4 – Din gününün, hesap gününün 
tek hâkimidir. [24,25; 37,53] 
Rabbü’l-âlemin sıfatı Kur’ân mesajının 
evrenselliğini, rahmân ve rahîm sıfatları, 
Allah’ın kâinatı şenlendiren geniş rahmetini ilan
eder. 
Sûrenin başında “Bütün övgüler Allah’ındır” 
şeklinde kapsamlı bir hüküm verildiğinden, 
âdeta “Niçin?” diye soran aklı tatmin için, 
zımnen gerekçe teşkil eden bazı ilahî sıfatlar 
hatırlatılmaktadır. Övgüler Onundur: Çünkü 
Rabbü’l-âlemîndir bütün varlıkları yaratıp 
büyüten, varlıkta devam ettirendir. Çünkü 
rahmândır, rahîmdir: Bu mükemmel kâinatı 
merhametiyle şenlendiren, güneşleri, ay’ları, 
topyekün kâinatı bitkilere ve hayvanlara hizmet 
ettiren, cansızı ve canlısı ile bütün  varlıkları da 
insana hizmet ettiren O’dur ve çünkü, hayat 
sadece dünya hayatından ibaret değildir. Burada 
ağır bir emanet yüklenerek, Allah’ın halifesi, 
vekîli olarak geçici bir süre için görevlendirilen 
insanın, asıl hayatı ebedî âhiret hayatındadır. 
İşte Allah âhiretin de tek hükümdarıdır. 
Fatiha /5 – (Haydi öyleyse deyiniz): 
“Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden 
medet umarız.” [73,9; 6,1; 3,64] 
Evreni dikkatle inceleyen her akıl sahibi, 
böylece aklî delille Rabbine ulaşacağından, 
sûrenin başından 4. âyete kadar Allah’tan “O” 
diye bahsederken,  bu tefekkürü sonucunda artık
âdeta O’nu görüyor hale gelip “Sen” diye hitap 
etme makamına yükselir: “İbadetim, kulluğum, 
sevgim yalnız Sana’dır Rabbim! der. Diğer 
taraftan, Allah müminleri toplum halinde, daha 
doğrusu topluluk halinde huzurunda görmek 
istediğinden, dünyadaki bütün müminlerle 
birlikte ibadetini O’na takdim eder, onlardan 
güç, kuvvet, dua ve mutluluk alır. 
Tarih ve coğrafyasıyla bütün bir insanlığı, hatta 
bütün âlemleri, dünya ve âhireti, ezelden ebede 
varlığın tamamını kucaklayan bu kutlu Fatiha, 
bu sûreyi yücelerden indiren Zatın, bütün 
âlemleri her tarafıyla aynı anda gören Rabbü’l-
âlemin olduğunun önemli bir delilidir. 5. âyet ile
kul, Rabbi ile bir akit yapmaktadır. Allah’a 
ibadet ve teslimiyet gösteren insana O, dünyada 
yardım ve hidâyeti, âhirette cenneti vermeyi 
uhdesine alır. 
Fatiha /6 – Bizi doğru yola, Sana doğru 
varan yola ilet. [4,69]
Fatiha /7 – Nimet ve lütfuna mazhar 
ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba 
uğrayanların ve  sapkınlarınkine değil
Son âyet doğru yolun somut, gerçekleşmiş 
şeklini gösterir, mümini geniş düz caddede 
ilerleyen peygamber-lerin nuranî kafilesinin 
peşine yerleştirir. Örnek ihtiyacını tatmin eder. 
Fâtiha sûresinin okun-ması tamamlanınca “öyle 
olsun, kabul eyle!” mânasına gelen “âmin” 
denilmesi sünnettir.
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﴾١﴿ َفاِتَحِة وَرةو الع سو ﴾١﴿ 0

 
ة    ات حة ة  الففة ورة                             س 

﴾١﴿   ﷽
﴿٢﴾اللرحةحفمنن  د ال مف بح  لفحة حن  رة ال  ۙالفعة ينة لةمي
﴾٤﴿ ۜ يـن  ــــــوف م  الدحي ال ك  يـة مة ﴾٣﴿ يم ۙ ة حي الرح
ةا كة نةاي ﴿٥﴾ ب ـــــيح ةاكة نةــعف يح تةـــــد  وة اي ۜـــعيـسف ين 
ـ ا طـة رة ﴿٦﴾ص  ۙاي يــمة تةقي سف اطة الفم  رة نةاالصح  د  هف

ِرــــــيعـَغ ۙــيعـَلـَت َعـــــمعــَعــيَن  اَنعـذيلةا هِمع
غفا ﴿٧﴾ الــلفمة لة مف وة ه  لةيف و ب  عة ا ــض  ا ة ينةلحيضح
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1 ﴾٢﴿ َبَقَرِة وَرةو الع سو ﴾٢﴿
02-BAKARA  SÜRESİ

Bakara sûresi Medine döneminde hicretten
hemen sonra nâzil olmaya başlamış ve

takrîben on yıla yayılan vahiy parçaları
halinde devam etmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’in

en uzun sûresi olup 286 âyettir. Hacim
itibariyle Kur’ân’ın 1/12 sini teşkil eder.

Kur’ân’ın, ayrıntılı bir özeti durumundadır.
Sûre bir mukaddime, dört ana maksat ve bir

neticeden oluşur. 
Mukaddime: Kur’ân’ın şanını, görevini
bildirir ve ondaki hidâyetin temiz kalb

taşıyanlar nezdinde âşikâr olup kalbi hasta
ve bozuk olanların ondan

yüzçevireceklerini bildirir. 
Birinci maksat: Bütün insanları İslâma

dâvet eder. 
İkinci maksat: Özellikle Ehl-i Kitabın

yanlışlarını düzeltip Kur’ânı tasdik etmeye
çağırır. Üçüncü maksat: Bu dinin ahkâmını

ayrıntılı olarak bildirir. 
Dördüncü maksat: Bu hükümlerin yerine
getirilmesini sağlayacak müeyyidelere ve

teşvik edici hususlara yer verir. Netice:
Mezkûr maksadları içeren dâveti kabul

edenleri tanıtır; onların dünya ve  ahiretteki
akıbetlerini açıklar.

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bakara /1 – Elif, Lâm, Mîm.

Kur’ân-ı Kerîm’in 29 sûresi huruf-i
mukattaa denilen bu münferit harfler ile

başlar. Müfessirler, bunların mânasız veya
tesadüfî olmadığını vurgular, onlar hakkında

öne sürülen muhtemel çeşitli izahları
nakleder, bununla beraber Allah ile Resulü

(a.s.) arasındaki bu şifrelerin kesin
mânalarını Allah’a havale ederler. Allah

Teâla bu tonlu seslerle sinyaller verip
beşeriyetin dikkatlerini çekmekte, bir an

için her işi bırakıp gelecek muazzam
gerçekleri dinlemelerini temin etmektedir.
Keza Kur’ânın da böyle harflerden ibaret

olduğunu, yapabile-ceklerse bu harfleri
kullanarak insanların da benzerini yapma

çabaları hususunda meydan okuduğunu
hatırlatmaktadır. 

el-Kitab: “Yazılı şey” demektir. Böylece
kitap adı verilerek zımnen Kur’ân

vahiylerinin yazı ile tesbit edilmesi
emredilmektedir. Kur’ân o kitaptır ki kitap

denilince, hatıra onun geldiği en mükemmel
kitaptır ve diğer bütün kitaplar onun

mânasını açıklamak görevindedirler. 
Takvâ: Korunma, sakınma demektir.

İnsanın, başta küfür ve şirk olarak kendisine
zarar veren her türlü kötülükten, haram ve
isyandan korunarak ta nihayette cehennem
azabından da korunmasını sağlayan değer

sistemidir. Muttakî ise, takvâ sıfatını taşıyan
kimsedir. 

Gayb sözlükte: “Görünmeyen, gözden gizli
kalan şey” demektir. Terim olarak

“Duyulardan ve insanın ilminden gizli
kalan” şeye denilmiştir. Bir şeyin gayb

olması, insanlar yönündendir; yoksa Allah
için gayb yoktur. Allah Teâla da bize göre

gaybdır, fakat O’nun hakkında “gâib”
denilemez. 

Bakara /2 – İşte Kitap! Şüphe yoktur
onda. Rehberdir müttakîlere[32,1-2]

Bakara /3 – O müttakiler ki
görünmeyen âleme inanırlar.
Namazlarını tam dikkatle ifa

ederler. Kendilerine ihsan ettiğimiz
nimetlerden infak ederler.  

Bakara /4 – Hem sana indirilen kitabı,
hem de senden önce indirilen

kitapları tasdik ederler. Âhirete de
kesin olarak onlar inanırlar.Burada

Tevrat, İncil, Zebur gibi kitapların
asıllarının Allah tarafından gönderildiğine
iman etmenin, dinin temellerinden olduğu

bildiriliyor. 
Bakara: Sûrenin bu ismi 67-71 âyetlerinde
yer alan bakara kıssasından alınmıştır. Bir

ineği kesmek gibi cüz’î bir vak’anın
ayrıntılı olarak anlatılması, hatta bu uzun

sûreye adının verilmesi tuhaf gelebilir.
Fakat Kur’ân temel bir kanun ve prensibin
tezahürünü ifade eden cüz’î olayları bazan
ayrıntılı olarak anlatarak o genel prensibi

zihinlere yerleştirmek ister. Kur’ân-ı
Kerîm, Hz. Mûsâ (a.s.) ın risaletiyle,

İsrailoğullarının seciyelerine girmiş olan
sığıra tapınma fikrini kesip öldürdüğünü,

bu olay ile anlatmaktadır. 
Bakara /5 – İşte bunlardır Rableri

tarafından doğru yola ulaştırılanlar.
Ve işte bunlardır felah bulanlar.

  

ة                                     رة ة  الفبةقة ورة         س 

﷽
يفتةاب  لة ـل كة الفك ذن ۛ ـۛبۛ  فيــرة دىى يه  ه  ﴾١﴿ ۛ اما ال

ونة يم  ي قي يفب  وة ن ونة ب الفغة م  ينة ي ؤف ةذي ﴿٢﴾اللح ۙ ينة ةقي تح ل لفم 
ي ةذي الح نةـوة ﴾٣﴿ ۙ ونة ق  ف  نةاه مف ي نف قف زة ارة ة مح م  لنوةة وة ة الصح
ۛ ل كة نف قةبف اا ا نفز  لة م  مة لةيفكة وة لة اي اا نفز  ا ب مة ن ونة م  ي ؤف

ائ كة عة لن دىىلنى ـا ول ه  ﴾٤﴿ ۜ ة  ه مف ي وق ن ونة رة نخ  ب الف وة
﴾٥﴿ مف نف ــم  بح ه  ائ كة ه رة لن ا ول ونةــل ـففـــم ـــم  الفــ وة ح 
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Bakara /6 – İnkâra 
saplananları ise ister 
uyar ister uyarma onlar 
için birdir, imana 
gelmezler. [10,96] 

İnkâra saplananlardan 
burada maksat, Ebû 
Cehil, Ebû Leheb gibi 
imana gelmeyeceklerini
Allah’ın bildiği 
muayyen kâfirlerdir. 
Bütün kâfirler değildir. 

Bakara /7 – Allah 
onların kalblerini ve 
kulaklarını 
mühürlemiştir. 
Gözlerine de bir perde 
inmiştir. Bunların hakkı
büyük bir azaptır. [61,5;
6,110; 4,155] 

Bakara sûresinin ilk beş
âyeti müminlerin, 
müteakip üç âyeti 
kâfirlerin, gelecek 8. 
âyetten itibaren onüç 
âyet ise münafıkların 
bariz sıfatlarını 
anlatmaktadır. 

Bakara /8 – Öyle 
insanlar da vardır ki 
“Allah’a ve âhiret 
gününe inandık” derler;
Oysa iman 
etmemişlerdir. [63,1] 

Bakara /9 – Akılları sıra
Allah’ı ve iman 
edenleri aldatmayı 
kurarlar. Kendilerinden 
başkasını aldatamazlar 
da farkında değiller. 
[58,18] 

Bakara /10 – 
Kalblerinde bir hastalık
vardır. Allah da onların 
hastalıklarını daha da 
ilerletti. 
Bu yalancılıkları, bu 
samimiyetsizlikleri 
sebebiyle bunlara gayet
acı bir ceza vardır. 
[9,124-125; 47,17; 
47,20] 

Bakara /11 – Ne zaman 
onlara: “Yeryüzüne 
fesat saçmayın!” 
denilse “Biz sadece 
barışçıyız, ortalığı 
düzeltmekten başka 
işimiz yok!” derler. 
[8,73; 47,11; 2,205] 

Bakara /12 – Gözünüzü
açın, bunlar 
bozguncuların ta 
kendileridir, lâkin 
şuurları yok, farkında 
değiller. 

Bakara /13 – Ne zaman 
onlara: “Şu güzel 
insanların iman ettiği 
gibi siz de iman edin” 
denilse “Yani o 
beyinsizlerin 
inandıkları gibi mi 
inanalım?” derler. Asıl 
beyinsizler kendileridir 
de farkında değiller. 
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Bakara /14 – Bunlar
iman edenlerle

karşılaştıkları vakit
“Biz de müminiz”

derler. Fakat
şeytanlarıyla başbaşa

kaldıklarında da: “Emin
olun biz sizinle

beraberiz, biz onlarla
alay ediyoruz” derler.

Şeytan: “Azgınlıkta, şer
ve kötülükte kendi

benzerlerini çok geçmiş
kötü, inatçı” anlamında
cins ismi olup cinlerden
olduğu gibi insanlardan

da olabilir. Cin
şeytanlarının ataları

İblis olup, bazan özel
isim olarak İblîs yerine

eş-Şeytan kullanılır. 

Bakara /15 – Allah da
kendileriyle alay eder

ve azgınlıklarında
onlara mühlet verir;

böylece onlar bir
müddet başıboş

dolaşırlar. 

Allah’ın alay
etmesinden maksat,

münafıkların alay
etmelerinin karşılığını
vermesidir. Müşâkele

babından olarak, benzer
lafızla, tamamen farklı

mâna kasdetme söz
konusudur. Mesela
haylazlık ederken

sinsice gülen çocuğunu
tehdid eden annesi “Sen

gül, ben de sana
gülerim!” derken, onun

gülmesinin tamamen
farklı şekilde olması

gibi. 

Kalbinde iman
etmediği halde

müslüman görünen
kimseye münafık denir.

Bunlara İslâm
toplumunda müslüman

muamelesi yapılır.
Böylece: 

1. İslâmın sabır ve
müsamahası uygulanır. 

2. Onların
nesillerinden gerçek

müminlerin yetişmesine
imkân hazırlanır. 

Bakara /16 – İşte onlar
hidâyeti alacaklarına,

dalâlete müşteri oldular.
Ama bu, kârlı bir ticaret

olmadı. Çünkü kâr
yolunu tutmadılar

مفــه  ي ةذي ة  الح نح ه كفنة ـاي لةيف ااء  عة وا ۛسوة ر  تةـفة النفذة رف رفــنفـمف ت ــمف المف لةـــه ــــمف ءة ذ 
لنى الحن مة  ــتةــخة عة  مفــه ـــل وب ــق   عة ۜـــلنى ۛسمفــــوة مف ه  ع  ﴾٦﴿ م ـــــلة  ي  و نةــن ــؤف

نةـوة م  ﴾٧﴿ عة اى البفــوة ه ــلن لةــمف غ ــۛصا ر  ة    وة يـــذةاب  عةــمف عةــه ــۛشاوة ۟ـــظي م 
مفــه  ةـال ةـــق ول  انمةـــــنف يةـــا س  مةـنح ب    ب الحن ا  ـنح ن خ ـــيةـــــا لفـوة م    الف اــــوف مة ر   وة

ا د  ع ــي  ةونة ـــخة يالحن ةذي الح مةـن ـــنة انمةـــ  وة ونةــخفــا يةـواۛ  وة دة ع  ﴾٨﴿ ۢ ينة ني ؤف م  ب م 
ي  مف ـل وب ـق في ۙ  فةــمةه  ا دة ـــرةض  م ـه  زة ﴾٩﴿ ا ة لح نف اي ا يةـــال مة ۜــف ۛسه مف وة و نة ع ر  شف

ذةا ﴿١٠﴾وة اي لةــ مةالحن  ۙ  ب ــيـذةاب  الليـمف عةـه ــرة ضااۛ وة ا كةـم  ب كذوا يـةــان ـمة ونةـذ 
﴾١١﴿ يلة لة ل ــمف لة ت ــه ــقي ن  م صف انةحف نحةمة اوا اي ۙ قةال  ض  ةرف وا ف ي الف د  س  ح ونةــفف

ذةا قي اي مفـه ـلة لةـيـوة ﴾١٢﴿ م   ةه مف ه  نح ا اي ونة ـالفم اللة د  س  لنفف ع ر ونةــية نف لةكنوة شف
ا انمةـــكة ا اـنحةاس  قةـنة الـــمة م ـــــــوا الن ـال  ااـــن  كةـــؤف ۜــفةـسح ـ النةــانمةمة ااء  ـهة واــن ــانم 

ذة اي واوة ينة الةق  ةذي الح ﴾١٣﴿ م   ةه مف ه  نح ا اي ااء  اللة ـهة فة لنالسح  ونةـم ـلةـعفـــيةنف لةكنــوة
اوا  ةاۛ ـانمةقةال  ذةا خة نح اي لنى ۛشـــوة ا اي ةا مةـه ـين ـيةا طيــلةوف نح اوا اي ۙ  قةال  ۙكمـــعةـمف مف وان ـانمة

يةـه ــز  ئ   ب ـــهفـتةـسفــية اللحن  مفــه دح   ـم ــمف   وة ﴾١٤﴿ ة نح ا نةـاي ن  م ــمة تةـحف ؤ ننةــسف ز  هف
ا ةــئ ـا وللن يـكة الح ةـتةـنة اشفــذي ا الضح و  لة لةةةـرة ﴾١٥﴿ ي ط غف ونةــمةـعفـمف  يةـه ـيةان ــفي ه 

﴾١٦﴿ ى  فةـه ـــب الف ب ــــدن ا رة ت ــــتف  ت ـحةــمة ا رة ا كةـه ــــجة يـتةـهفـــوا م ـان ـمف  وة مة نةـدي
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 
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Bakara /17 – Bunların 
hali, o kimsenin haline 
benzer ki aydınlanmak 
için bir ateş yakar. Ateş 
çevresini aydınlatır 
aydınlatmaz Allah 
onların gözlerinin 
nurunu giderir ve 
karanlıklar içinde 
bırakır, onlar da 
göremez olurlar. [63,3] 

Bakara /18 – Sağır, 
dilsiz ve kördürler 
onlar, Onun için hakka 
dönmezler. [22,46] 

Bakara /19 – Yahut 
onların durumu gökten 
sağnak halinde boşanan
ve içinde yoğun 
karanlıklar, gök 
gürlemeleri ve 
şimşekler bulunan 
yağmura tutulmuş 
kimselerin durumuna 
benzer. Yıldırımların 
verdiği dehşetle, ölüm 
korkusundan, 
parmaklarını 
kulaklarına tıkarlar. 
Fakat Allah kâfirleri 
çepeçevre kuşatır. 
[63,4; 9,56-57; 57,13-
15] 
      Bakara /20 – 
Şimşek nerdeyse 
gözlerini köreltecek. 
Önlerini aydınlattı mı 
ışığında yürürler, 
karanlık çökünce de 
dikilir kalırlar. Allah 
dileseydi kulaklarını 
sağır, gözlerini kör 
ederdi. Allah gerçekten 
her şeye kadirdir. 

Bakara /21 – Ey 
insanlar! Hem Sizi hem
de sizden önceki 
insanları yaratan 
Rabbinize ibadet 
ediniz. Böyle yapmakla
her türlü zarardan 
korunmayı ümid 
edebilirsiniz. [32,3; 
30,41; 39,28] 

Âyetin son kısmındaki 
ümidi ifade eden kelime

lealle olup Arapçada 
tereccî yani ümit ifade eden
başlıca edatlardan biridir. 
Allah Teâlanın sözünde 
tereccî, ilk bakışta 
tereddüde yol açabilir. 
Hâşâ, sanki O’nun 
neticeleri kesin olarak 
bilmediği zannını 
uyandırabilir. Fakat bu sathî
bir anlayıştır. Doğrusu 
şudur: 1.Birçok durumda 
terecciyi muhataplar 
bakımından anlamak 
gerekir. Nitekim meali buna
göre vermiş bulunuyoruz. 
2.Tereccî üslûbu, hem 
Allah, hem de kul 
yönünden matlub olan 
tutumdur. Zira kulluk tavrı, 
ümit ve korku arasında olup
âkıbetten emin olmamayı 
gerektirir. Öte yandan bu 
üslupla, Allah, ilahî iradeyi 
hiçbir şeyin sınırlandır-
mayacağını bildirmek ister. 
Kul: “Ben rabbimin şu 
emrini yaptım, O da benim 
için şunu  yapar” diyemez
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Bakara /22 – O
rabbinize ki yeryüzünü
size bir döşek, göğü de

bir kubbe yaptı. 

Gökten yağmur
indirip, onunla size
rızık olarak çeşitli

mahsuller çıkardı. 

Öyleyse siz
gerçeği bilip dururken

sakın Rabbinize eş
koşmayın. 

      Atmosfer tabakası,
portakalın kabuğunun
portakalı sarması gibi

dünyayı çevrelemektedir. 

Bu âyette İ’caz
delillerinden bir cüz vardır.
Yer küresini çevreleyen ilk

kısımda çeşitli hava
tabakaları bulunur. Bu

tabakalar, evrenin muhtelif
yerlerinden gelen zararlı
ışınlardan dünyayı korur.
Sadece dünyadaki hayat

için faydalı olanları
geçirirler. Binaenaleyh

bunlar tavan veya gölgelik
durumundadırlar. İşte bulut

ve yağmur da göğün bu
tabakasında meydana gelir”

Bakara /23 – Eğer
kulumuza indirdiğimiz
Kur’ânın Allah’ın sözü

olduğu hakkında
şüpheniz varsa, haydi

onun sûrelerinden
birine benzer bir sûre

meydana getirin ve
Allah’tan başka

güvendiklerinizin
hepsini çağırın,

iddianızda haklı iseniz.
[10,37; 11,13; 17,88;

28,49] 

Hz. Peygamber
(a.s.)ın nübüvvetinin başta

gelen delili, Allah
tarafından kendisine verilen

Kur’ân-ı Kerîm’dir.
Kur’ânın Allah’ın sözü

olması, i’caz vasfına haiz
olmasıyla tezahür etmiştir.

İ’cazı da itiraz eden
kâfirlere tehaddi etmesi,
yani benzerini yapmaları

konusunda onlara meydan
okuması ile ortaya

çıkmıştır. Bu âyet, tehaddi
safhalarının sonuncusudur.

Şöyle ki: 1. Kur’ân ilk
meydan okuduğunda,

Kur’âna benzer bir söz
istedi (Tur, 33-34). 2.

Uydurma hikâyelerden de
olsa on sûrenin benzerini

(Hud, 13-14). 3. Hiç değilse
bir sûrenin mislini

getirmelerini istedi. (Yunus,
38). 4. Tam misli olmasa da

kısmen olsun, Kur’âna
benzer bir söz söylemeye

dâvet etti. Ne nüzul asrında,
ne de ondan sonra bir cevap

çıkmadığından i’cazı sabit
oldu. 

Bakara /24 – Bunu
yapamazsanız -ki hiçbir

zaman
yapamayacaksınız-

çırası insanlarla taşlar
olan ve kâfirler için

hazırlanmış o ateşten
sakının. 

الحن  ۛب لةه  ذة هة وف احة تف مة اا الۛضااءة ة قةدة نةارىاۛ  فةلةمح تةوف ي اسف ثةل  الحةذ  مف كةمة ثةل ه  مة
ي  م  ع مف كف مح  بـ  ﴿١٧﴾ص  مفن و ر  ــب  كةه ه  تةرة ات  لة ي ـي ظ ل ـمف فيـ وة ر ونةـص ـبفـمة

ةـنة الــب  م ــيح ـۛصــالوف كة ااء   فيـسح ا ت ـه  ظ ـيـمة ل مة ﴾١٨﴿ ج ـمف  لة يةـه ــفة ۙـرف ع ونة
ق ـع  عف رة بةـوة ۛ  يةـد  وة ق  ي مفـه ـعةـــل ونة الۛصا ب ــعةـجفـرف نة مفــه ـــ انذةان فاي ة م  اــالصح وة

ق  يةــية اد  الفبةرف طةف ــكة خف ﴾١٩﴿ رة الف ذة ۜـحة ت  وف يط  ب الفـ م الحن  وة مة ينةــحي ري كةاف 
ۜــه رة ةـك  مف ا الۛضاــلح ا مف مةــاءة لةـمة اــۛشــه  ۙـيـ  فيوف اا الظف   ه  ذة اي مفــه ـيفـلةـمة عةــلةـــوة ۛصاــالبف

ة الحن لة واۜ وة البفــه ـع ــمفــۛسـۛب ب ـــذة هةـلةالحن  وف ۛشااءة ـقةام  ه ــــــمف وة ةــــۛصا ر  نح ۜ  اي مف
ا ةـا الـهةـــااليح ـية وا ــب ـــاس  اعفـنح ةد  بح م كمـــرة ﴾٢٠﴿ ء  قةــلح  ۛشــى ك ــلنــعة يــيف ۟ــدي ر 

ي اللحةذي ﴾٢١﴿ ي نف قةكمـلةقةـخة الحةذي ينة م  الحةذي ل ـمف وة ةـلة مفكمبف لح ةـتة مفكمعة ۙـق ـتح ونة
ۛضكمـلة ةرف الـ ف  م  الف اا  وة اش ااءة ب ـرة مة ة اـسح النفـنة ااء ـاءى  وة مة ة نة السح لة م  زة عة لةـجة
ىا لةـمةــالثحةنة ــم هي ــرة جة ب ــاةخفـفة ق زف ا ت  ر  ۛ   فةكمــرة حن ل واـعةـجفـلة  تةـمف ااءى  ل  مة

اينف  وة
ي  ت مفـنفكم يففي ا نةـب  م ـ رة ة لفــمح ة لنىــزح نةاعة ﴾٢٢﴿ نف النفـال ا دىاوة ونةــلةـعفـت مف تةـدة م 

الحن  ة  ورة نةا  فةأفت وا ب س  د  بف ع ــثفـ م نفـم  عة ادف ااءة ك ـهةــواش ـل هي   وة  د  ون نفـــم مف ــدة
لةـعةــففــمف تةــا نف لةــفة ةـعةـففـنف تةــل وا وة واـق ـل وا فةا تح ﴾٢٣﴿ نف ك  نةـيـمف ۛصا د  قيـت ـنفـاي

﴾٢٤﴿ الف االنحةاس   وة ق ود   هة ي وة ةتي ةارة الح تف ل لفـــــالـنح دحة ة ۛ  ا ع  ارة ـجة ينةــــح  ـــري كةاف 
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Bakara /25 – İman edip 
makbul ve güzel işler 
yapanları müjdele: 
Onlara içinden ırmaklar
akan cennetler vardır. 
Öyle cennetler ki ne 
zaman, meyvelerinden 
kendilerine birşey 
ikram edilirse: “Bu, 
daha önce de dünyada 
yediğimiz şey!” 
diyecekler. Oysa bu, 
onların aynısı olmayıp, 
benzeri olarak 
kendilerine 
sunulacaktır. Orada 
onların tertemiz eşleri 
de olacak ve onlar 
orada devamlı 
kalacaklardır. 

Cennetlikler için, 
cennetlerde tertemiz, pampâk 
eşler, yani erkekler için hanımlar,
hanımlar için kocalar vardır. 
Bunlar sadece temiz değil, her 
yönden temizlenmiştirler. Hem 
her türlü maddî pisliklerden hem 
de ahlâksızlık, geçimsizlik gibi 
manevî kirlerden. Dünyada da bu
mutlulukların benzeri bulunabilir.
Fakat başta gelen önemli fark, 
dünyanın geçiciliğine karşı, 
cennetin daimî olmasıdır. 
Birtakım kimseler, bu gibi 
müjdelerde, bilhassa yemek, 
içmekten, kadınlardan 
bahsedilmesine itiraz etmek 
istiyorlar ve: “Dine ait duygular, 
insanı bunlardan kesip, yalnız 
ruhanî lezzetler ile uğraştırmalı” 
diyorlar. Fakat şurası gariptir ki, 
böyle diyenlerin hepsi bedene ait 
bu iki çeşit zevk için can 
verenlerin yanında ortaya çıkıyor.
Halbuki bu müjdeler, görüldüğü 
üzere, her yönü kapsayan 
eksiksiz zevkleri bir araya 
getirmektedir. Ve âhiret 
zevklerinde dünyadaki 
zevklerden hiçbirinin benzerinin 
eksik olmadığını ve bunun 
karşısında dünyaya ait 
şehvetlerin âdiliğini, çirkinliğini 
de gösteriyor. 

Bakara /26 – Allah 
gerçeği açıklamak için 
bir sivrisineği, hatta 
onun ötesinde olan bir 
şeyi misal getirmekten 
çekinmez. İman edenler
onun Rablerinden gelen
gerçek olduğunu 
bilirler. Kâfirler ise 
“Allah böyle misal 
vermekle ne 
kasdediyor” derler. 
Allah bu misal ile 
birçoklarını şaşırtır, 
yine onunla bir 
çoklarını yola getirir; 
ancak bununla 
fâsıklardan başkasını 
şaşırtmaz. [22,73; 
29,41; 14,24; 74;31; 
13,19-25] 

Fısk kelimesinin sözlük 
anlamı “çıkmak, huruc etmek” 
dir. Nitekim delikten çıkan 
farelere “fâsıklar” denir. Dini 
terim olarak fâsık “büyük günah 
işlemek suretiyle Allah’a itaat 
çizgisinden çıkan” mânasınadır 
ki küçük günahlarda ısrar etmek 
de bu bölüme girer. Şer’î 
bakımdan fıskın üç derecesi 
vardır. Birincisi: Günahı çirkin 
saymakla beraber, ara sıra günah 
işlemek. İkincisi: Üzerine 
düşerek devamlı günah işlemek. 
Üçüncüsü: Çirkinliğini inkâr 
ederek yapmaktır. Bu üçüncü 
tabaka küfür derecesidir. Fâsık bu
duruma gelmedikçe Ehl-i sünnet 
mezhebinde kendisinden mü’min
adı alınmaz. Şu halde fâsık vasfı 
içinde kâfirler bulunacağı gibi, 
imanını kaybetmemiş olanlar da 
bulunabilir. Mu’tezile 
mezhebindekiler bu kısmı ne 
mümin, ne kâfir saymayıp, ikisi 
ortası saymışlar. Hâriciler ise, 
üçünü de kâfir saymışlardır. 
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Bakara /27 – Bu
fâsıklar o kimselerdir ki

Allah’a kesin söz
verdikten sonra

sözlerinden dönerler.
Allah’ın riayet

edilmesini emrettiği
ilişkileri keserler ve
yeryüzünde fitne ve
fesat çıkarırlar. İşte

bunlar ziyana
uğrayanların ta

kendileridir. [2,63] 

Bakara /28 – Ey
kâfirler! Allah’ı nasıl

inkâr edebilirsiniz ki siz
ölü iken size hayatı

veren O’dur. Şunu bilin
ki tayin ettiği vâde

gelince sizi öldürecek,
yine diriltecek ve

sonunda O’nun
huzuruna

götürüleceksiniz.
[52,35; 76,1; 40,11;

45,26] {KM, Hezekiel
37,1-14; İşaya 26,19;

Daniel 12,2-3. Yuhanna
5,21; Romalılara 4,17} 

Bakara /29 –
O’dur ki yeryüzünde

bulunan her şeyi sizin
için yarattı. Sonra

iradesi yukarıya yönelip
orayı da yedi gök
halinde sağlamca

nizama koydu. O her
şeyi hakkıyla bilir.

[41,9-12] {KM, Tesniye
10,14; I Krallar 8,27} 

Yeryüzünde mevcut
herşeyden insanlar için bir

faydalanma yönü vardır. Bu
faydalanma şekli bazısında

müsbet, bazısında menfi bir
durumdadır. Hepsinin faydalı
olması, herbirinin, her şekilde
ve herkes için faydalı olması
demek olmaz. Bir kısmında

zararlı olma durumu da vardır. 

Haram kılınan şeyler ile
kazanılmış şahsî mallar dışında

dünyadaki herşey mübahtır.
Buna Fıkıh ilminde ibahe-i
asliyye denir ki dayandığı

başlıca naslardan biri bu âyet-i
kerimedir. “Canlar, ırz ve
namusun dışında, varlıkta

aslolan, mübah olmadır. Özel
bir haram delili bulunmadıkça,

mübah ile amel olunur”
şeklindeki fıkıh kaidesi bu

âyetten alınmıştır. Yalnız
akıllara kalsaydı kimi hep

mübah der, kimi hep haram der,
kimi de şaşırır kalırdı. Nitekim

vahiy aydınlığından uzak
yerlerde böyle olmuş ve

olmaktadır. Burada şuna dikkat
etmek gerekir ki bu serbestlik,

insanların tümüne eşit olarak
yapılmış, insanlar insan için
yaratılmamış ve birbirlerine

mübah kılınmamıştır. Bunun
için insanların canları, ırzları

birbirlerine mübah değildir.
Hatta bir insan kendi canını,

ırzını bile dilediği gibi
kullanmaya izinli değildir.

İnsanlar, kendileri için değil
Allah’a kulluk için

yaratılmışlardır. 

Yedi gök: Müfessirlerin
çoğuna göre dünyanın üstünde

bütün yıldızların süslediği
maddî âlemin hepsi bir gök

olup, yedi semanın birincisidir.
Ve bunun ötesinde bundan

başka altı sema daha vardır.
“Biz dünya semasını yıldızlarla

süsledik.” [37,6] âyeti de bu
mânada açıktır. 

ة عة  ن واـنة  انمةــيـذيالح ا ل ـل وا الــم ــــ وة ة ة لةــصح ا ت    النح ةــمف  جةـه ـــحة ات ـنح ر  بةشح  وة
ة ـمةــثة رة ةنفــــت ــحفــتة نفــم  يريجفـــتة االف ۜ  ك ـهةــــهة ةــار  ق ـلح ز  ا ر  اــــنفـــا م ومة نفــــم   هة

ىاۙ   ا ـــــــ هن وا ـقةا ل   ق ةذة قف  ي ـــذيالح ـــــهيوا  ب ـل    وة ا  ت ــبفـــــنف قةـــا  م ـنةـــــر  ز  زف ر 
اــيــــفي هة لةـــب  ۛشاــــــتةــــم  ىاۜ  وة اــيــمف  فيـه ـــه وة ا ج   م ـهة ةــطةــا  الزف ة    وة ه ـــهح مفــــرة

ة  نح ةاي اـية لة الحن ـيي تةحف ۛب مةـضفـ النف يةسف ةىــع وۛضـــــا بةـلى مةـثةـر  ﴾٢٥﴿ ا ل  ونةــخة د 
نفـم  ا فةــــفة ا  ـهةــوف قةـــمة ة ةاۜ   فةاة مح ةــلةـعفـيةــن وا  فةــانمة  نةـيـذيالح نح ونة  ال قح ـــحةــه  الفـم 

ا  ة ال مح ةوة وا    فةـــــفةــكف     نةـــيـــذيــالح ا دةــــيةـــــــر  اا   ال رة اذة و ل ونة   مة ق  بح  ۛـــه ــرة مف
ا مةـــهنــــب  ۢ ي ـــثةـــذة يةـــيــثي  كةـــهيلح  ب ـــض ــــلى يــــكة ــــهيي  ب ديـــهفـــــرىا  وة رىاۜــثي الحن 

ةال ونة عةــــق ــنفــنة يةــيــذيلح دةـــهفـــض  ﴾٢٦﴿ ا ي  مة الح  ب ـض ــــوة ة الفـــهي لح ـا س ـفةـ اي ۙــيـقي نة
اـع ـــــطةــــقفــــ      وة يةهي ــــا  ق ـثةــــيــــميد     ـــعفـــــ بةنف  ـــم  رةــــا  المةـو نة     مة الحن 
اب  ي ــهي و نة ف يـــ النف ي وۛصلة وة د  س  ائ كة ه  فف لن ۜ ا ول ض  ةرف ر ونةـا لف اس  م  الفخة الحن 
ك ب الحن ر ونة ــف كذتـة ۛفـــيفــكة ۛ ث ـــا ك ــيةــاةحفـــا فةـوة تىـــمف المفــت ــنفــ وة ةـــــمف مح  ﴾٢٧﴿

ةـوةه  يـذي الح ﴾٢٨﴿ ة  ــمف ث كميتـ ـميي  لةــ ث مفكميــييــحفـي مح ة اي و نةـــرف جةــه  ت ـيفـمح ع 
ا ف كمـلة ض   جةــمف  مة ةرف ىا  ث ـيـميي لف ة اسفــع لةـتةـمح اى اي ةـى الـون اـسح ء اـمة قةــلةـخة

﴾٢٩﴿   ۛ يــۛســــفة  ة ـــه ـوحن ه ــمنــعة ۛســبفـۛس نح ۜ وة ا ت  ء  عةــۛش لح كموة ب ـــوة م ــيــليــيف
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Bakara /30 – Rabbin 
meleklere: “Ben 
yeryüzünde bir halife 
yaratacağım” dediği 
vakit onlar: “Â! 
Oradaki nizamı 
bozacak ve yeryüzünü 
kana bulayacak bir 
mahlûk mu 
yaratacaksın? Oysa biz 
sana devamlı hamd, 
ibadet ve tenzih 
etmekteyiz” dediler. 
Allah: “Ben, sizin 
bilmediğiniz pek çok 
şey bilirim” buyurdu. 
{KM, Tekvin 1,26} 

Tesbih: Allah 
Teâlayı tenzih etmek, 
yani Zatını i’tikad, söz 
ve amel bakımından 
şanına lâyık olmayan 
her türlü kusurdan yüce
tutmaktır. 

Hilâfet, “vekâlet” 
yani başkasına vekil 
olmak mânasına gelir. 
Bu vekâlet, ya aslın 
kaybolmasından veya 
bir ihtiyaçtan veya 
aczden, yahut da sırf, 
asilin, vekiline bir şeref
bahşetmek lütfunda 
bulunmasından ileri 
gelir. Ve işte Cenab-ı 
Allah’ın yeryüzünde 
velilerini halife 
seçmesi, bu son 
nevidendir. 

Bakara /31 – Ve 
Âdem’e bütün 
isimleri öğretti. 
Müteakiben önce 
onları meleklere 
göstererek: 
“İddianızda tutarlı 
iseniz haydi Bana 
şunları isimleriyle bir 
bildirin bakalım!” 
dedi. {KM, Tekvin 
2,20} 

Bakara /32 – 
“Sübhansın ya Rab! 
Senin bize 
bildirdiğinden başka 
ne bilebiliriz ki? 
Herşeyi hakkıyla 
bilen, herşeyi 
hikmetle yapan 
Sensin” dediler. 

Bakara /33 – Allah: 
“Âdem! Eşyanın 
isimlerini onlara sen 
bildir” dedi. O da 
isimleriyle onları 
bildirince Allah 
buyurdu: “Ben size 
demedim mi ki 
göklerin ve yerin 
sırlarını Ben bilirim.” 
Ve Ben sizin gizli açık
yapmakta olduğunuz 
her şeyi de bilirim.” 
[20,7; 27,25] 
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Bakara /34 – O
vakit meleklere: “Adem
için secde edin!” dedik.

İblis dışındaki bütün
melekler secde ettiler.

İblis bunu yapmadı,
kibrine yedirmedi ve

kâfirlerden oldu. 

Bakara /35 – Ve
dedik ki: “Âdem!

Eşinle birlikte cennete
yerleşin, oradaki

nimetlerden
istediğiniz şekilde bol

bol yeyin, sadece şu
ağaca yaklaşmayın.

Böyle yaparsanız
zalimlerden

olursunuz.” [7,19-20;
20,120] {KM, Tekvin

3,6; 3,22; 2, 15-17} 

“Bu cennet,
dünyada bir bahçedir.
Zira Hz. Âdem (a.s.)

dünyada yaratılmıştır.”
diyen müfessirler

vardır. Fakat ekseri
müfessirlere göre

maksat ebedî cennettir. 

Bakara /36 –
Derken Şeytan onların
ayaklarını kaydırarak

içinde bulundukları
nimet yurdundan

çıkardı. Biz de:
“Haydi, dedik,

birbirinize düşman
olarak yeryüzüne inin.

Siz orada belirli bir
süre ikamet edip

yararlanacaksınız.” 

Bakara /37 – Büyük
pişmanlık duyan

Âdem, Rabbinden
birtakım kelimeler

öğrenip onlara göre
hareket etti. Rabbine

yalvardı. Allah da
tevbesini kabul etti.

Zaten O tevbeyi kabul
eder, merhameti

boldur. [9,104; 25,71;
4,17-18]. Tevrat Hz.

Adem’in tevbe
etmesinden bahsetmez. 

Allah insanın
dünyadaki çilesini

geçici kılmıştır. Halife
olmak üzere yaratılan

Âdem’in fıtratından
ilim gücü yok

edilmemiştir. Vuku
bulan zelle henüz tabiat

(huy) haline
gelmemiştir. Onun için

bu musîbetten hemen
sonra, bu yaratılışıyla

Rabbine döndü ve
O’nun kendisine bazı

kelimeler telkin ettiğini
sezdi ve o kelimeleri
alıp onlarla amel etti.
Bu kelimeler 7,23’de

bildirilmiştir. 

بح كة قةالة ائ ــمةــلفـ ل رة حة  ــكةــلن ني اع يـاي ض  يل  ف ـــ جة ةرف يـ خةالف ا ةىۜ ــفةـلي واـقةال  ذف اي وة
بح ح ـۛســن  يــعةـالتةجف نف ي ففـل  في امة يةـهةـيـد  فيـس ـهة نةـف ـسفـا وة ۛ  وة ااءة مة ن ــحفــك  الدح 
لحة عة اندةمةمة ــوة ﴾٣٠﴿ ۜ قةالة س  لةكة دح  ن قة كة وة د  مف ايي ب حة ح ن ا لة اي لةم  مة ونة العف لةم  تةعف

ااءةـسف ةـك  مة ا ث ــلح ة ـــهة ائ ـمةــالف لةيـمف  عةـه ـرة ۛضـعة مح الة ــة  فةـــكةــلن يــب ــالنفقة ني ؤ ن ة الف
بف واــقةال  انةكةــس  حة ﴾٣١﴿ اء  ا مة ا ب اة سف نف ـــ  هن ء  اي ا  ؤ ل لة

يمفــت ـــنفــكم قي نةـــــ   ۛصاد 
ااـقة الة ية ﴾٣٢﴿ ع  ةـمة لةـلفـلة لح اعة مة ة لح اا اي نحةكة نةاۜـتةـمفـنة يـالفعة ۛتـ النفاي يــم  الفحةـلي م ـكي

ا ئ ــاة سفـمف  ب ــه ــئفــب ــالنف ا ۛ  ــه ــمة اا  النفـلةــفة مف ة ا ئ ـمف  ب اةسفــاة ه ـبةـمح ا ۙ  ـه ــمة قةالةمف اندةم 
ايي الق لف ح ن يفۛب لةك مف اي لةم  غة ات  وة العف وة من ض  السحة ةرف ا الف لةم  مة العف ونة وة ت بفد  اللةمف

ذف ق  اي ائ ـمةـل لف  نةاــلفـــوة واـج ـاسفة  ـــكةــلن ندةمة د  ل  ﴾٣٣﴿ ا  مة ونةـت كذ تـة مفـت ــنفـكموة م 
ااوة ق لفنةاية ﴾٣٤﴿ يۛسۜ بفلي اي ا ة لح اوا اي د  بةرة  البنى فةۛسجة كف تـة اسف نة وة كةانة م  ينة وة ري اف  الفكة

ج  نفكماسف وف زة ةةة ـالنفۛت وة نح نف كة الفجة ك لة م  اـوة غة هة ا ـيفـدىاحةـرة ئفت مة ث  ش  اندةم 
ا ةه مة لح يفطةان  فةاةزة ة الشح ﴾٣٥﴿ رة تةقف لة ه  بةا وة ذ  ةة هن رة جة ك ونةا الشحة نةفةتـة ينة م  ةال مي الظح

ا م ــه ــجة رةـاة خفـفة اــمة ة ق ـيـفي اـانةـكةمح مفكمض ـعفـوا بةـط ــب ــنةااهفـــلفــه    وة نف اـعة هة
اى فةتةلةقحن ﴾٣٦﴿ ض  ۛ ل بةعف وح  د  لةك مفعة ض  ف ي  وة ةرف رح  الف تةقة لنى م سف تةاع  اي مة ين  وة حي
﴾٣٧﴿ نفاندةم   بح  م  ا ت  فةـل ــكفهي ـ رة ةـيفـلةـاۛب عةـتةـمة نح ۜ اي ةــه  ه ـه  التح ةـوة اب  الرح م يـحيوحة
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Bakara /38 - Bakara /39
– Dedik ki: İnin oradan 
hepiniz! Artık ne zaman
Ben’den size doğru 
yolu gösteren rehber 
gelir de kim ona uyarsa,
onlara hiç bir korku 
olmayacak, hiç 
üzülmeyecekler de. 
İnkâr edip âyetlerimizi 
yalan sayanlar ise 
cehennemliktirler, hem 
de orada ebedi 
kalacaklardır.” [20,123;
7,24-35] 

Bakara /40 – Ey 
İsrail’in evlatları! 
Hatırlayın ve düşünün 
size ihsan ettiğim 
nimetimi. 

Bana verdiğiniz 
sözü yerine getirin ki 
Ben de size karşı 
ahdimi yerine getireyim
ve yalnız Ben’den 
korkun! [44,30-34; 
5,20] {KM, Tekvin 
15,18; 17,2-14} 

İsrail, Yâkub (a.s.) ın 
lakabı olup İbranîcede 
“Allah’ın kulu” “Allah’ın 
seçkini” mânasına geldiği 
bildirilir. Bu hitap tarzında, 
yahudileri iman etmeye bir 
teşvik vardır. Yani: “Ey 
Allah’ın seçkin bir kuluna 
evlatlıkla bağlanmış olan 
Tevrat Ehli, bu vasfınıza ve 
o aslınıza lâyık bir tutum 
izleyin.” 

Allah Teâla Hz. 
Âdem ve evladından, 
kendisi tarafından gelecek 
olan talimata uymalarını 
istemiştir. Bunu bir ahid 
tarzında bildirmiştir (2,38). 
İsrail evlatlarının Tevratı 
kabul etmeleri ile de, bu 
ahid Tevratla pekiştirilmiş, 
geleceği bildirilen 
peygamberlere ve son 
peygamber Hz. Muhammed
(a.s.) a iman ederek bu ahdi
yerine getirmeleri 
emredilmiştir. 

Bakara /41 – Sizin 
yanınızda bulunan 
Tevratı tasdik etmek 
üzere indirdiğim 
Kur’ân’a iman edin, 
onu inkâr edenlerin 
başını siz çekmeyin. 
Âyetlerimi az bir fiatla, 
yani dünya menfaati 
karşılığında satmayın. 
Asıl Bana karşı 
gelmekten sakının. 
[2,89.91.97.101; 3,81; 
4,47; 5,48; 6,92; 35,31; 
46,12.30] 
Maksat: Tevratın asli 
şeklidir. 

Bakara /42 – Hakkı 
batıla karıştırmayın, 
bile bile gerçeği 
gizlemeyin. 

Bakara /43 – Hem 
namazı tam kılın, zekâtı
verin, rükû edenlerle 
beraber siz de namaz 
kılın. 

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2-Bakara Süresi Yaprak 03B Cüz 01 Süre 02 Sayfa 006

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٢﴿ َبَقَرِة وَرةو الع سو ﴾٢﴿ 6

Bakara /44 – Halka
iyiliği emredip kendinizi

unutuyormusunuz yoksa?

Halbuki siz Tevratı
okuyup duruyorsunuz. 

Artık aklınızı başınıza
almayacak mısınız?

[11,88] 

Bakara /45 – Sabır
göstererek, namazı vesile
ederek Allah’dan yardım
dileyin. Gerçi bu çok zor

bir iştir, fakat içi saygı ile
ürperenlere değil. [29, 45] 
Bütün bu emirler ve yasak-

lar İsrailoğullarına hitab
etmekle beraber, hükmü
onlara mahsus değildir.

“Bunlar İslâm şeriatında da
vardır. Siz de bunlara İman

ve itaat ediniz” demektir.
Zira Tefsir usulündeki bir

kurala göre “Sebebin
hususiliği, hükmün

umumiliğine mani değildir” 

بزح

﴾٢﴿
Bakara /46 – İçi

saygı dolu olan bu
müminler, Rablerine

kavuşacaklarını ve O’na
döneceklerini iyi bilirler.

         Bakara /47 – Ey
İsrail’in evlatları! Size
ihsan ettiğim nimetimi

ve vaktiyle sizin
atalarınızı diğer

insanlara üstün kıldığımı
hatırlayın. 

   Kendi zamanlarında
yaşayan insanlara üstün

kılınmışlardı. 
       Bakara /48 – Öyle
bir günden sakının ki o

gün hiç kimse
başkasının yerine birşey

ödeyemez, kimseden
şefaat kabul edilmez, hiç
kimseden fidye alınmaz,

hem onlara yardım da
edilmez. [31,33; 26,100-101;

37,25] 
Mu’tezile bu âyetten, büyük

günah işleyenlere şefaatin
fayda vermeyeceği sonucunu

çıkarmıştır. Ehl-i sünnete
göre âyet kâfirler

hakkındadır ve hitap,
küfürde ısrar edenlere

mahsustur. Zira
İsrailoğulları, kendilerinin

babaları ve dedeleri olan
peygamberlerin, her hal ve

durumda, kendilerine şefaat
edeceklerini iddia

ediyorlardı. Bu âyet, bunu
reddediyor. Yoksa şefaatin

muteber olduğuna dair
âyetler mevcuttur. İleride ele

alınacaktır. Ayrıca kesin
hadisler de vardır. Kabul

edilmeyecek şefaat, herkesin
kendiliğinden ve Allah’ın

iznine bağlanmadan,
yapılacağı düşünülen
şefaatlerdir. Şu halde

kendiliklerinden şefaat
edebilirler zannıyla nebîlere

ve velilere tapılmamalı,
ancak Allah’a ibadet

etmelidir ki O, istediğine,
istediği zaman şefaat ettirir. 

اية ه دة حي ني ك مف م  ا يةأفت يةنـحة ة مح ىاۛ  فةا  يع مي ا جة هة نف ب ط وا م  نف تةب عة ق لفنةااهف ى فةمة ه دى
الحة يـوة كةــنة كةـذي وا وة ر  ب واــفة ة ذح ﴾٣٨﴿ ف ـخة فةلة مف يةـ عة وف لة ه  مف وة ه  ن ونةـحفـلةيف زة

ايــيةابة ااءييلة ني رة ايسف ﴾٣٩﴿ ائ كة لن ااا ول يةات نة اب  ب ان حة ۛ الصف ةار  مف النح ۟ ه  ونة ال د  اخة يهة في
ك مف ت ية مة ك ر وان عف اي اذف ةتي ك مف الح لةيـف ت  عة مف د النفعة هف اي ا ونف  ب عة دي هف ف وا ب عة الوف  وة

ا النفـب  ن وا ـوة انم  ا لفـمة ىا ل ــت   م ـزة ق عةـۛصدح  ا مة مفكممة ﴾٤٠﴿ يحةاية  اي هةوة ب ون ـــــفةارف
اــكمتـة لة كةــون  ة لة تة هي  ــر  ب ــــا ف ـوا الوح واب ــتةـشفــوة ة يـاتيـانيةـر  لى ـيـليـا قةـنىـمةـث لة وة

ة  قح وا الفحة لة تةلفب س  تـة وة ل  وة ةكذب الفبةا ط  قح وا الفحة ت م  ﴾٤١﴿ يحةاية فة اي ةـوة ن وـق ـــاتح
ال قي ةـيـوة وا الصح ت ــم  ان ة كن واـلنوةة  وة ارف كةـالزح واـــــــوةة وة ع  ﴾٤٢﴿ نف ال ونةـلةـعفـتةمف ـت ـوة م 

ر  ونة ال تةـالتةأف م  ةا ۛس ب ا لفب رح  وة ۛسوف نةـنح نف نف مفكمۛسـف ـال ﴾٤٣﴿ عة ينةمة اك عي ة  ا لرح
اسف يـتةـوة واـن ـعي ﴾٤٤﴿ نف ونةـل ــق ــعفــــلة تةـــا ۛبۜ   الفةـتةـــك ــونة الفـل ــتفـــتةمف  ــت ـــوة ال

يـاللحة نةـذي ﴾٤٥﴿ ة الصح ر  وة بف ة ةـب الصح نح ۜ  وة اي ا لةـلنوة  لةى الفـهة ة عة لح ة   اي يرة بي ۙــكة ينة عي اش  خة
ايــبة يةا اا ني رة ءييلة ايسف ﴾٤٦﴿ مف ةه  ق وايةظ نح ونة النح مف م لة بح ه  ۟ رة ع ونة اج  ه  رة لةيف مف اي ةه  النح وة

ينة الةمي الفعة اي ةتي ت ية الح مة ك ر وان عف ت  اذف مف ك مف النفعة لةيـف النحييعة ك مف  وة لفتـ  ة لةى فةضح عة
وا  ةق  اتح ي نةوة زي ىا لة تةجف م نف نة س ـففـيةوف س  ۛشـعة لة ي ـيفـفف ىا وة بةل  م ــ اـنفـقف هة ﴾٤٧﴿

﴾٤٨﴿ اعةــــۛش لة ي ــفة ا عةــــنفـــذ   م ــؤف خةـــة   وة ر  ونةــۛصــنفــ ي  مفــدف ل  وة لة ه ـــهة
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Bakara /49 – Hem sizi 
en feci işkencelere 
uğrattıkları zaman 
Firavun’un 
adamlarından 
kurtardığımızı da 
hatırlayın. Onlar sizin 
dünyaya gelen erkek 
çocuklarınızı kesiyor, 
kız çocuklarınızı ise 
kötülük için hayatta 
bırakıyorlardı. İşte 
bunda size Rabbiniz 
tarafından çetin bir 
imtihan vardı. {KM, Çıkış 
1,15-16}
Firavun, Mısırda Amalika 
hükümdarlarının lakabıdır. 
Çoğulu Feraine’dir. Nasıl 
ki Türk krallarına hakan, 
Rum krallarının bazısına 
kayser, bazısına herakl 
(Herakliyus); Habeş 
krallarına necaşi, Yemen 
meliklerine tübba’, İran 
hükümdarlarına kisrâ
deniliyordu
Bakara /50 – Yine 
hatırlayın ki sizin 
geçmeniz için denizi 
yarmış, sizi kurtarıp, siz
bakıp dururken 
gözlerinizin önünde 
Firavun hanedanını 
boğmuştuk. {KM, Çıkış 
14,16; 21-30; Mezmurlar 78,13; 
106,9-11} 
Bu âyet-i kerime, 
hürriyetin, başta gelen 
nimetlerden olduğunu 
hatırlatıyor. “İnsanın başka 
birinin eli altında ve istediği
tarzda çalıştırabileceği bir 
halde bulunması, üstelik bir
de ağır, zor, pis işlerde 
kullanılması, azap 
şekillerinin en 
şiddetlilerinden olduğunda 
şüphe yoktur. Hatta buna 
mâruz kalanlar ekseriya 
ölümü temenni ederler. İşte 
Cenab-ı Allah’ın burada 
açıkladığı birinci nimet, bu 
kötü azaptan kurtulma 
nimetidir. 
Bakara /51 – Ve bir vakit 
Mûsâ’ya kırk gecelik bir 
süre ayırmıştık. Ama siz 
Mûsâ’nın ayrılmasından az 
sonra, buzağıyı ilah edinip 
öz canınıza kıymıştınız. 
[7,142; 2,54.92; 4,153; 7,148; 
20,85-97] {KM, Çıkış 14,18; 
Tesniye 9,9.16} 

Bakara /52 – Bundan 
sonra Biz sizi affettik ki 
şükredesiniz. 
Bakara /53 – Mûsâ’ya 
Kitap ve Furkan’ı verdik, ta
ki doğru yolda 
yürüyebilesiniz. [28, 52-53; 
21,48; 3,4; 25,1; 8,29] 
Furkan: Tevrat’ın bir sıfatı 
veya Tevrat’taki şer’i 
hükümler veya Tevrat’tan 
ayrı olarak yed-i beyza ve 
asâ gibi mûcizeler yahut bir
zafer ve ferah olabilir. 
Bakara /54 – Mûsâ 
kavmine dedi ki: “Ey 
kavmim! Sizler danaya 
tutulmakla kendinize 
çok yazık ettiniz. 
Derhal yaradanınıza 
tevbe edin. Nefsinizin 
kötü arzularını kesin. 
Allah yolunda kendinizi
öldürün. Böyle 
yapmanız sizi yaratan 
nezdinde daha 
hayırlıdır.” Böylece 
Allah da sizin 
tevbelerinizi kabul 
etsin. Çünkü o tevbeleri
çok kabul eder, 
merhamet ve ihsanı 
boldur. {KM, Çıkış 32,27-28}
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Âyetteki “nefislerinizi
öldürün” mefhum olarak üç
mânaya gelebilir. 1-Hakikî

mânası ki herkesin kendi
kendini öldürmesi, yani
intihar etmesidir. Lakin
böyle olsaydı muhatap

olacak kavim kalmaz veya
ancak âsiler kalırdı. Şu

halde kasdedilen mâna bu
değildir. 2-Esasen kardeş

olan bir kavmin fertlerine,
haydi bakalım şimdi
birbirinizi öldürünüz
demektir. Tefsirciler

çoğunlukla bu mânayı
gözetmişlerdir. Tur’a giden

Hz. Mûsâ (a.s.) ın
arkasından Samirî, altından

buzağı heykeli yapmış,
önce bağırtmış ve Apis

öküzüne tapan Mısırlılar ve
diğer puta tapıcılar gibi

İsrailoğullarının bir kısmını,
“İşte Mûsâ bunu aramaya

gitti.” diyerek ona taptırmış
çok yakın bir zamanda
bizzat şahid oldukları

nimetlere karşı nankörlük
edip bir bozgun ve

karışıklık çıkarmış, kavmin
diğer bir kısmı Hz. Harun
(a.s.) ile beraber bu gidişi

önleyememişlerdi. Hz.
Mûsâ’nın dönüşüne kadar
bu şirk iyice yayılmıştı. O

dönünce Furkanın
hükmüyle, hem buzağıya
tapanlara, hem de onları
önlemeyip bekleyenlere

hemen tevbe etmelerini ve
tevbe edenlerin,

etmeyenleri derhal
öldürmelerini emretmiştir.

Bu iç savaş Allah’ın izniyle
zaferle sonuçlanmıştı ki

burada o nimet
hatırlatılıyor. 3-Sırf mecazî

mânası ile “nefsani
isteklerinizi öldürünüz.” Bu

gerçek tefsir olmayıp işarî
bir mânadır. “Yani

günahlarınıza pişman
olarak gam ve kederden

canınızı çıkarın yahut
şehvetlerden menetmekle

riyazet ediniz.” 

Bakara /55 – Bir
zaman da: “Ey Mûsâ!

Biz Allah’ı açıkça
görmedikçe sana

inanmayız” dediniz.
Bunun üzerine derhal

sizi yıldırım çarptı, siz
de bakakaldınız. 

Bakara /56 – Siz
bir müddet ölü

vaziyette kaldıktan
sonra, şükredersiniz

ümidiyle sizi dirilttik. 

Bunu yapanlar,
elbette İsrailoğullarının

hepsi değildi. Bu ısrar
üzerine mikatta yıldırıma

yakalananlar, seçilen yetmiş
kişi idi. 

Bakara /57 –
Üzerinize bulutları

gölge yaptık. 

Size kısmet
ettiğimiz helâl hoş

rızıklardan yiyesiniz
diye kudret helvası ve

bıldırcın indirdik. 

Fakat nankörlük
etmekle onlar Biz’e

değil, kendilerine yazık
ediyorlardı. [7,160;
20,80] {KM, Çıkış

13,21; 16,13-15} 

نةا  يف ة نفنةجح رف ك مف م  ونـة انل  ف  وم  نة يةس  وف وءةكمعة ا ونة مف س  بح ح  ذةاب  ي ذة الفعة ذف اي وة
مفكمبح رة اـالبف ك ـنة يةـاءة تةحفـمف وة ك ـي و نة ن ـسف ل ـۛسااءة ي ذن في ۜ  وة ء  م ـمف بةكمــمف ا نفـلة

ذف فة قفـوة اي رة فةـبةـ الفم كمــب نةاــرة نةاـجةـاةنفـحف اا انلةكميف نة رة قف الغف مف وة ﴾٤٩﴿ يم  ظي عة
بة ى الرف ا نةا م وسن دف عة ذف ون اي يـوة ةـةى ث ـلةـيفـنة لةـعي مح ﴾٥٠﴿ عةـف  النفـرف نة وة ظ ر ونةـنفــمف تةـت ــوف

ة عةـث  نـفـفةـمح نةا عة مفكموف ﴾٥١﴿ لة جف ت م  الفع  ذف نفاتحةخة ونة م  النفت مف ظةا ل م  هي وة د   بةعف
ذف   اي تةوة وۛسىـ م نةاـــيفـان ﴾٥٢﴿ د ـــنف بةـم  ةـعةــ لةكة ـ  ذن ل عف ر ونةــك ــشفـــمف تةكمــلح
ذف   اي ىــم وسن  قةالةوة ﴾٥٣﴿ الفــــالفك  ةــعةـرف قةانة لةـف ــتةا ۛب وة ونةـــتةـهفــمف تةكملح د 

ةـا قةـهي يةــم  نح م  اي ت مفكمـوف نف مف ظةلةمف ۛسـال ا ذ كمف  لةكممف ب اتح خة جف م  الفع  وفــقةــل 
ر ـيفــخة اـت ـــــفة لنـو ب  ئ ىـوا  اي ۛسـت ــفةا قفمف   كمــ بةا ر  اوا  النفف  ۜ   ذن ل كمل  مفكمـمف

يم  حي الرحة ئ ـبةدة ـنفـمف ع كمـــلة ۜكمـا ر  لةيـفـفةتة  مف ۜ كماۛب عة ةه  ه  مف نح ة وةـاي اب ـالتح وحة
ذف ق  اي ى لةــت ـــــلفـــوة ى ـــــى نةـتحنــــكة  حةـنة لةـــؤف م ـــنف  ن ــمف  يةا م و سن ةرة الحن ﴾٥٤﴿

ة بةــث  مفكما ـنةـثفـعةـمح ﴾٥٥﴿ ا ة ك م  الصح تـف ذة ةى فةاةخة رة هف النفت مف تة  جة ة  وة قة ونة ظ ر ـنفـع 
ةــوة ظة م كميـفـلةــعة اـنةــلفـلح ﴾٥٦﴿ د   نف بةعف ت م  وف ةـ لةك مفـمة لح ر ونةـــك ــشفــــ تةمفكمعة

ت  النفــغةــالف امة  وة ا لـمةـم  الفكملةيـفـا عةـنةـزة لفـمة ة وة ۜى ك ـنح لفون ة نف طةــسح بةاـيح ـل وا م 
﴾٥٧﴿ قف زة ا رة ۜ اـنةـمة ا ظة ك مف مة ونةا ـ وة لنلةم  اواـنف كةـك ــوة ونةـم ـل ــظفــمف يةـۛسه ـف ـنف أةان 
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Bakara /58 – Bir zaman
da şöyle dedik: “Şu 
şehre girin ve orada 
istediğiniz yerden bol 
bol yeyin. 

Şehrin kapısından 
secde ederek, saygılı bir
tavırla girin ve “hıtta 
“başlıca dileğimiz 
affedilmektir” deyin ki 
suçlarınızı affedelim; 
muhsinlerin 
mükafatlarını daha da 
artıracağız. [4,154; 
7,161] 

Maksat: Beyt-i 
Makdis veya Eriha şehridir.

Bakara /59 – Ne var ki 
o zalimler sözü 
değiştirip başka şekle 
koydular. 

Biz de o zalimlere,
itaat dışına çıktıkları 
için, gökten acı bir azap
indirdik. 

Bakara /60 – Bir zaman
da Mûsâ kavmi için su 
arayıp Allah’a 
yalvarmıştı. 

Biz de: “Asanı 
taşa vur!” demiştik. 

Bunun üzerine o 
taştan on iki pınar 
fışkırmış, her bölük 
kendine mahsus pınarı 
bilmişti. 

“Allah’ın 
rızkından yeyin için, 
fakat sakın yeryüzünde 
fesat çıkararak taşkınlık
yapmayın” demiştik. 
[7,160; 20,20; 26,45] 
{KM, Çıkış 17,6; 
15,27} 
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Bakara /61 – Bir
vakit şöyle dediniz:
“Mûsâ! Biz bir çeşit
yemeğe imkânı yok
katlanamayacağız. 

O halde bizim için
Rabbine yalvar da yerin

bitirdiği sebzesinden,
kabağından,

sarımsağından,
mercimeğinden,

soğanından çıkarsın.” 

Mûsâ da: “Ne o!
dedi. Siz, daha üstün

olanı vererek daha
düşük olanı mı almak

istiyorsunuz? 

Pekâla, şehre inin,
işte istediklerinizi orada

bulursunuz. 

Üzerlerine horluk
ve yoksulluk damgası

basıldı ve neticede
Allah’tan bir gazaba
uğradılar. Evet öyle!

Çünkü Allah’ın
âyetlerini inkâr ediyor

ve haksız yere
peygamberleri

öldürüyorlardı. 

Öyle oldu; çünkü
onlar isyan ediyor ve

sınırı aşıyorlardı. 

Mısr: hem özel isim
olarak bu isimle bilinen bir

ülke, hem de cins ismi
olarak “şehir” anlamına

gelebilir. Fakat
İsrailoğulları, Mısır’dan

çıkışlarından sonra, oraya
tekrar dönmediklerinden,
tefsircilerimiz bunun cins

isim olarak, Kudüs
diyarındaki kasabalardan

herhangi birinin
olabileceğini

söylemişlerdir. M.
Hamidullah âyetin

tefsirinde şöyle der:
“Yahudiler, Kudüs diyarını
çevreleyen şehirlere hücum
etmekten korkuyorlardı. Hz

Mûsâ, onlara: “Canınız o
sebzeleri istiyorsa onlar o

şehirde. Sıkı ise gidin
oradan temin edin!” demek

istemişti. 

مفــت ـئفـش  ذف ق  اي خ نةا ـــلفـوة ه  الفـــهنل وا  ــادف ث ـيفــحة اـهةـنفــوام ـل ـــك ــفةةة  ـــرف يةـقةــــذ 
مفكمـلة غة ق ــۛب  س  بةاـــ الفل واــادف خ  دىا  وةــرة دىا  وة ة ةـح  واـو ل ـجح رفــغفــة  نةــطح ف 

ة لة ـبةـفة ينة  دح ةذي وا قةوف لىالح ظةلةم  ﴾٥٨﴿ ۛسـطةا يةاك ـخة ۜ وة يـنةـمف ينةـد  الفـزي ني س  حف م 
نة م  ي  قي رةـيفــغة مف  فةــلة لةـيـالحةذي ةــنةاعةـزة لفـاة نفـه  يـلةى الح زىا وا ـم ـلةـنة  ظةـذي ر جف

اسف ذ  هيـقةـل  ىـوسنـم  ىـقنـسفـتةـوة اي وف م  ﴾٥٩﴿ ة ااء  ب ـالسح ا كةـــمة ۟ـان ـمة ونة ق  س  وايةفف
بف ب ـاضف ۜ  فةانفـحةـۛصا كة  الفـعةـر  رة جةـجة ةةـشفـا عةـتةـنةـاثف ه ـنفـم رة تف  ـفة رة لفنةا فةق 

ق  ر  زف ۜـه ـرة بةـشفـنةاس  مة لح  ا ــمة ك ـل ــدف عةـاۜ  قةـنىـيفـعة اشفل وا ــكم مف ب ــوة نفـوا م ـرة
ذف ق  ىـوسنــام ـمف يةـت ــلفـــوة اي ﴾٦٠﴿ لة تةالحن  ا ف يــثةـعفــــ وة ض   وف ةرف س ـم  الف دي ينةـفف

اـنةـلة اـعةــى طةــلنــرة  عةـب ـصفـنف نةــلة ع   لةـد   فةـــح  ام   وة ةنةا ــا دف بح جفــخفـــي كة ـرة ر 
اـــم  هة ا ت ـــم  ة ةرف ض    م ـــب ــــنفــــمح ا   وة ق ــل ـــقفـــنف   بةــت  الف اا  ئ ـــــهة ة ا ــــثح ف  هة وـ وة
ىالدف نن عة بةـــدة س ـــوة ا وة اۜ   قةالة التةــل ــۛصــهة يـــالحةونة ــد  ل ـــبفــتةــسفــــهة وةـــــــــه   ذي

ة ي ه ـــــلح هفــيفــوة خةـــذي ۜ اي ة لةــرىا فةــصفــو ا م ــط ـب ــر  ا ۛسكمــــا نح ۜـت ـــاة لفـــمف مة مف اب 
نة م  بةــوة ض  ه ــلةـــتف عةــر  ةــيف الفـم  الذح  لح اــنةـــكةــسفــمةــة  وة بة ب ـــۛضـــغةــا ؤ ن ب ـة   وة

ةـكة  ب ـذن ل  ونةــل ــت ــقفــوة يةالحن   ر ونة  ب انيةات   ــف كذا  يـة وـان ـكفمف  ـه ـــاة نح ۜ الحن 
﴾٦١﴿ ةــال نةــب ــنح ر ـ  ب غةيحي ۜ ـحةـالفيف ا عةـل كة ب  ذن  قح ا  وةـۛصــمة ونةــتةـعفــوا  يةـان ـكة وف د 
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Bakara /62 – İman 
edenler, yahudiler, 
hıristiyanlar, Sabiîler... 
Her kim Allah’a ve 
âhiret gününe 
(gerçekten) iman eder 
ve amel-i salih işlerse, 
elbette onların Rab’leri 
yanında mükafatları 
vardır. Onlar için 
herhangi bir korku 
olmadığı gibi 
kendilerini üzecek bir 
şeyle de karşılaşmazlar.
[7,158; 11,17; 10,62; 41,30; 5.69,
22,17] {KM, Matta 2,23; 
Resullerin işleri 2,22} 

Âyetin ilk kelimesindeki 
“İman edenler” den maksat, 
birçok müfessire göre, dış 
görünüşte iman ettiklerini 
söyleyen münafıklardır. Zira
daha sonraki kısımda gerçek
iman edenlerin bulunması, 
bu tefsire bir karine teşkil 
etmektedir. Âyetteki “her 
kim Allah’a ve âhiret 
gününe iman eder ve amel-i 
sâlih işlerse” cümlesiyle 
beyan buyurulan gerçek 
iman edenlerin, Hz. 
Muhammed (a.s.) ın 
peygamber olarak 
gönderilmesinden sonrakiler
diye tefsir edilmesi lâzım 
geldiğinde hiç şüphe yoktur.
Hz. Muhammed’in 
nübüvvetinden önce Allah’a
ve âhirete iman eden ve iyi 
amel işleyenler bile, Tevrat 
ve İncîl hükmünce 
geleceğin büyük 
Peygamberine iman ile 
yükümlü idiler. Böyle iken 
Hz. Muhammed’in 
peygamberliğinden sonra 
onu inkâr edenler arasında 
gerçek iman ehli bulunduğu 
varsayımına imkân kalır mı?

Âyette zahirî îman sahipleri,
Yahudi, Sabiî ve 
hıristiyanlarla bir tutulmuş 
ve hepsinin kurtuluşu, 
Kur’ân’da bildirilen 
rükünleriyle kâmil iman ve 
salih amel şartına bağlı 
kılınmıştır. Böylece İslâm 
dininin dâvet ve 
hidâyetinde, bütün insanlara
açık evrensel bir din olduğu 
âşikâr olmaktadır. Demek 
doğumla ilgili olan, ırk gibi 
bir din anlayışı değil, 
tahkiki bir iman esastır. 
        Yahûd: Arapçada bu 
kelime “tevbe etmek” veya 
“yahudi olmak” anlamına 
gelir. Yahut cins ismi olup 
kavmin veya boyun adıdır. 
Tekili ise Yahûdi olup o 
kavme mensup olan kişiye 
denilir.
Nasârâ: Tekili nasrânî olup, 
hıristiyanlar mânasına gelir. 
Hz. Îsâ (a.s.)’ın yaşadığı 
Nâsıra şehrine mensubiyeti 
belirtir. 
Sabiîn: Dilde “Sabie” “bir 
dinden çıkıp başka dine 
girmek” demektir. Bazı 
Tefsirler İslâm, Yahudi ve 
Hıristiyanların dışında kalan
diğer dinlerin mensupları 
diye açıklarlar. Ayrıca 
meleklere veya yıldızlara 
tapan insanlar olduğu 
söylenmiştir. Âlemin tek 
Yaratıcısına inanmakla 
birlikte, dünyanın ve 
insanların yönetiminin gök 
cisimlerine bırakıldığını 
ileri sürerler. Hz. İbrâhim 
(a.s.) bunları irşad için 
gönderilmişti. Günümüzde 
yıldız falına inanma ve 
yıldızların gücüne sığınma 
bunlardan kalmadır. 
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Bakara /63 – Ey
İsrail’in evlatları! Bir

vakit de Tevratı
uygulayacağınıza dair

sizden söz almış, sonra
bu ahdi bozduğunuz
için Dağı üzerinize

kaldırarak demiştik ki:
Size verdiğimiz Kitaba

kuvvetle sarılın ve
muhtevasını iyi

inceleyip ders alın ki
kötü akıbetten

korunasınız. [7,171;
23,20; 95,2] {KM, Çıkış

34,27} 
Dağı: Yani “Sina dağını”

(Tur-i Sinâ) 
Bakara /64 – Bundan

sonra yine yüz
çevirdiniz. Eğer

üzerinizde Allah’ın
lütuf ve merhameti

olmasaydı elbette
hüsrana uğrayanlardan

olurdunuz. 

Bakara /65 –
İçinizden sebt günü

haddi aşanları elbette
bilirsiniz. Biz böyle
yapanlara “Aşağılık

maymun olun!” dedik.
[7,163-166; 5,60] 

Bakara /66 –
Bunu, hem bu hâdiseye

şahit olanlara, hem de
sonradan gelecek olan

nesillere bir ibret ve
korunacaklara da bir

öğüt kıldık. 
Bakara /67 – Bir vakit

de Mûsâ kavmine:
“Allah, bir sığır

kesmenizi emrediyor”
demiş, onlar da: “Ay!

Sen bizimle alay mı
ediyorsun” diye cevap
vermişlerdi. Mûsâ da

“Öyle cahillere
katılmaktan Allah’a
sığınırım” demişti.
{KM, Sayılar 19,1-3;

Tesniye 21,1-3.8} 

Sûrenin adı, bu âyette
başlayan bakara kıssasından

alınmıştır. Bakara,
“bakar”ın müennesi veya
müfredidir. Bakar, manda

cinsine de şamil olmak
üzere sığır cinsinin genel

ismidir. Buna göre bakara:
erkek veya dişi sığır, yani
bir inek veya bir öküz, bir

deve veya bir tosun veyahut
bir manda olabilir. 

Bakara /68 – Bunun
üzerine Mûsâ’ya: “Peki
öyleyse rabbine yalvar

da onun ne olduğunu
bize açıklasın” dediler.
Mûsâ: “Rabbim şöyle
buyuruyor: O sığır ne

pek geçkin ne de körpe
olmayıp orta yaşta dinç

bir inek olacaktır”
Haydi size emredilen işi

yapın bakalım” dedi. 
Bakara /69 – Bu sefer

dediler ki: “Rabbine
yalvar da onun rengini

bize bildirsin” O da:
“Allah diyor ki: “O,

bakanların içini açan
parlak sarı bir inek

olacaktır” dedi. 

نةــانمة ي ةذي ة الح نح ينةا  وـن ـنة انمةـاي الحةذي ةـهة  وة النح اب ـا د واوة ة الصح ى وة يـۛصارن نفـمةنة ــي
م ـــيةـــالف وة ن خ   وف عة ر  ـــالف ىا  فةــــلة ۛصا ل ـم ـوة مف  الــلةــح ه ـــجف ه  دةــمف  ع ــر  نف ب الحن 

ذف ال  اـنة ذفـخة وة اي ﴾٦٢﴿ بح  لة خةمف  ـه ـرة ونةـزة ن ـحفــمف يةــه  وة لة مف ـه ـيفـلةـوف ف  عةــ وة
فةكمـقة ۜ خ كمــوف قةـنةا فةـعفـمف وة رة تةـم  الطح ورة اا ان ة ـمف ب كم نةاـيفـذ  وامة ة وح ق  يثةا مي

ة تةـث  ةيفـمح د ـت ـوة لح نف بةعف ۛ ذن مف م  ل كة ﴾٦٣﴿ اذف افيــكموة وا مة ةـعةـيه  لةـر  ةـ تةمفكملح ونةـق ـتح
﴾٦٤﴿ ت ه  كملةيـفـ عة الحن ل ـضفـوف لة فةـلةـفة مة حف رة ت ـك ـلة مف وة اـنف نة الفخة ينة مف م  ري س 
مفـه ـلة دف عةـوة لة ينة م  ـت ــمفـل ـقة ةذي نـفــاعف الح ا م  بفكمتةدة وف ة نةاـلفـق ـفة ت  ـمف ف ي السح

لفنةا عة ا نـة فةجة ابةــا لى ل كفهة اـدة يفـنة يةـيفـمة هة ﴾٦٥﴿ دة ةى ــن وا ق  وكم اس  رة ۛـخة ينة ـي
ذف اي ى ل  قةالة وة م ـقةـــــم و سن ةـــوف نح ا اي هي ﴾٦٦﴿ مة مةــلففةـاخةـوة ا وة ع ـهة ينةةىـظةـوف ةقي تح  ل لفم 

وا  بةـــذف بةــــمف النف تةكمر  ــأف م ــية ۜـقةـح  اواـقة  رة ةى ةــــ التةال  ز  وىاۜــا  ه ـذ  نةــخ ــتح ة الحن
ع  لةـال ـقة اـنةـوا ادف ﴾٦٧﴿ ا ه ـــنة الفـــونة م ـكمالنف ال الحن  ـب و ذ   ـقةا لة ال ع  نةـيـليــجة

اـنةــنف لةـيح ــبةــي  ۜــه  امة ةـقة ية نح ةــــه  يةـــالة اي نح و ل  اي ا بةــــق  ة  لة فةــقةــهة ار ض ـرة ة بح كةــرة
ع  لةـال ــقة اـنةـوا ادف ﴾٦٨﴿ لة  ۜ بنكذوة ل كة ان  بةيفنة ذن وة اَعلووـَفافعر ۜ عة و نة امة ر  ت ؤفمة

ا  اـنةـنف لةــيح ـبةــــي  ةـاۜ  قةـهةــــوف ن ـــلةمة نح ةــــــه  يةــــــــالة اي نح اــــــق ول  اي رة ة ــــقةــــبةهة َكــَربة

﴾٦٩﴿ ۙ    فةــــففــــۛص ااء  ا    تةــــوف  ن ــــع     لةــــا ق ــرة ةـــرح   الــــس ـــــــهة يـــــا  ظ ــنح نةـــري
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

009



010

Bakara /70 – Onlar yine
dediler ki: Bizim 
adımıza Rabbine yalvar
da onun nasıl olacağını 
bize iyice bildirsin. 

Zira istenen sığır, 
bize diğerlerine benzer 
geldiğinden tereddütte 
kaldık. Ama inşaallah 
asıl istenen sığırı 
buluruz. 

Bakara /71 – Mûsâ: 
“Rabbim şöyle diyor: O
inek, ne toprağı sürmek
için çifte koşulmuş, ne 
de ekin sulamada 
çalıştırılmış olmayan, 
salma ve her kusurdan 
uzak, hiç alacası 
bulunmayan bir inek 
olacaktır.” 

Onlar: “İşte şimdi 
gerçeği tam 
anlayacağımız tarzda 
bildirdin” diyerek 
nihayet sığırı kestiler ki
az kaldı 
yapmayacaklardı. 

Tevrat bu olaya 
değinir (KM, sayılar 19,1-
3). Fakat, yahudilerin 
gereksiz sorularla işi uzatıp 
bu görevi savsaklamaya 
çalıştıklarına yer vermez. 

Bakara /72 – Hani siz 
bir adam 
öldürmüştünüz de 
peşinden katilin kim 
olduğu hakkında 
birbirinizle kavgaya 
tutuşup suçu 
üzerinizden atmıştınız. 

Halbuki Allah 
sizin gizlediğinizi 
meydana çıkaracaktı. 

Bakara /73 – Bunun 
üzerine dedik ki: 
“Kestiğiniz sığırın bir 
parçasıyla o maktûlün 
cesedine vurun” 
(Vurulunca da o 
diriliverdi.) 

İşte Allah bunu 
nasıl dirilttiyse ölüleri 
de öyle diriltir. 

Aklınızı iyice 
kullanasınız diye 
âyetlerini size gösterir. 
[2,259-260] 
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Allah Teâla inek
kesme emri ile onlarıAn
içlerine yerleşmiş sığıra

tapma geleneğini kesmek
istiyordu. Taptıkları
nesnenin âcizliğini

gösteriyordu. Ayrıca onun
parçalarından biri ile ölüye

vurulmasını emredip bir
ölüyü dirilterek mûcize

göstermek istiyordu. Bunun
topluca görülmesi için,

böyle bir merasim
düzenlendiği anlaşılıyor.

Buna benzer bir kıssa
Tevrat’da yer alır. (Tesniye,

21,1-9) 

Bakara /74 –
Sonra bunun arkasından

kalpleriniz katılaştı,
artık onlar taş gibi,

hatta ondan da katı! 

Çünkü öyle taş var
ki içinden ırmaklar

fışkırır. 

Öylesi var ki çatlar
da bağrından su kaynar.

Ve öylesi var ki
Allah’a olan tazimi

sebebiyle yukarıdan
düşüp parçalanır. 

Allah
yaptıklarınızdan

habersiz değildir. 

بزح

﴾٣﴿
Bakara /75 – Nasıl

olur onların size
güvenmelerini

beklersiniz ki onlardan
bir zümre vardı ki

Allah’ın kelamını işitip
akılları aldıktan sonra,

bile bile onu tahrif eder,
değiştirirlerdi. [3,78;

4,46; 5,13] {KM,
Yeremya, 8,8; 7,22-24} 

Bakara /76 – Onlar
iman edenlerle

karşılaştıklarında “Biz
de iman ettik” derler. 

Kendi aralarında
kaldıklarında ise: “Ne
yapıyorsunuz? derler,
Rabbinizin huzurunda

aleyhinize hüccet
edinsinler diye mi tutup

Allah’ın size açtığı
gerçeği onlara

söylüyorsunuz? 

Hiç aklınızı
kullanmıyor musunuz?”

اۜـنةــيفـلةــعة ع  لةـال ـقة بحةكة  ا ـنةـوا ادف اه ـيح نف لةـبةـي رة ۙـنةامة ة  ية نح هةــــا بةـۛشـــرة تةـقةــبةــالف اي
ةقةالة نح نحةول  ـق ـــيةه  ـ اي ابةــاي ذة ل ـقةـهة ة  لة ول ـرة ﴾٧٠﴿ نف ۛشااءة اااي ة نح ونةالحن  وة اي تةد  هف  لةم 

ۛض ا ةرف لة لف ي وة ق  ۛثۛ تةسف رف ة  الفحة يةةة م ۛسلحةمة ش  ۜ لة ا يهة نة قةال وا في ـن ئفۛت الف ۜ  ج  قح ب الفحة ير  ت ثي

ۜ ا يهة ءف ت مف في رة ساافةا دحن ذف قةتةلفت مف نةفف ﴿٧١﴾وة اي مةـفةذة بة اوة و هة ل ـففـية اد واـاكةـح  ۟ـعة ونة
لفنةا ب وه  ب بةعف فةق  ر  اۜـض ـاضف هة ﴾٧٢﴿ ۛــت كذمف تـةـت ـــنفـكماـمة ر  ج ــخفــ م وة الحن  ونة م 

﴾٧٣﴿ ي  كةذن ي ري يـالحن   ل كة ي حف وف تنى وة ية مفكمالفمة ةــ ت اان لح ل ونة مفكمهي لةعة ق  تةعف
د  ذن ل كة  فةـ بةنفـم مف كمــو ب ـل ـتف ق ـۛسـقة ة  الوف الۛشـح ـالفـكف يةـه ـعف ارة دح ـجة ةـث  مح

اـنفـم  هة ة م ــسفــقة نح اي ۜ  وة ةى ا رة ة  لةـح ـنة الفـوة ةـفةـتةـايةـمةـجة ةنف  ه ـنفـم  ر ـجح ةـهةــالف نح اي ۜ  وة ار 
ةـــية ةــشح ه ر  ج  ـخفـيةـق  فةـقح نف ۜ ــــ الفم  ااء  ة مة نح اي ا وة هة نف يةة ـلةم  شف نف خة ب ط  م  ايةهف مة اـلة مة

ونةـع ــمةــطفـــتةـــال فة ﴾٧٤﴿ ۜ ا  الحن  ا ف ــب الحن      وة  مة ا  تةـــل   عةــــغة ة ونةـل ــمةــعفـــمح
قةكمــا لة وـن ـؤف  م ـــي  يـــــانة  فةــدف كةــمف وة ونةـع ـــمةــسفــــمف   يةـــه ـــنفــــق  م ـري ال نف

ة  ي ـــــ  ث الحن  وه ــل ــــقةـــــا عةــد   مةــــعفــــنف  بةـــه   م ـــــو نةـــرح  ف ـــحةـــــمح مةــــــــــكة لة
ذةا اي ةـــلة وة وا الح ينة انمةــق  اوا وا ــن ــذي ةـــــانمةقةال  اۛ   وة اي ذةاــنح ﴾٧٥﴿ مف ية ونةـم ـلةـعفــوة ه 

لنــه ــض ــعفـبة اـقة ض  ــعفـــى بةــمف اي ا  فةـب مف ــه ـــو نةــدح  ث ـحةـــــ  الت واـال  حةـتةـمة لة خة
﴾٧٦﴿ اا جح ـي ـمف ل كميـفـلةـ عةالحن  بح دة ـنفـع  مف ب هيكمو ـحة ۜكمرة ل ونةـتةلة ـ الفةمف ق  عف
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Bakara /77 – 
Bilmiyorlar mı ki Allah 
onların gizlediklerini de
bilir, açıkladıklarını da?

Bakara /78 – Onların 
bir kısmı da ümmîdir. 
Kitap nedir bilmezler. 

Bütün bildikleri, 
kendilerine anlatılan 
birtakım kuruntu ve 
uydurmalardır. 

Onlar sadece bir 
zan içindedirler. 

Bakara /79 – Elleriyle 
kitap yazıp, biraz para 
almak için: “Bu Allah 
tarafındandır” 
diyenlerin vay haline! 

Vay o ellerinin 
yazdıklarından ötürü 
onlara! 

Vay o kazandıkları
vebal yüzünden onlara! 

Bakara /80 – Bir de 
derler ki: “Cehennem 
ateşi, sayılı birkaç gün 
dışında bize asla 
dokunmayacak” 

De ki: “Buna dair 
Allah’tan garanti mi 
aldınız? Aldıysanız ne 
âla, Allah vâdinden asla
caymaz.” 

Yoksa kesin 
bilmediğiniz şeyi mi 
Allah adına 
söylüyorsunuz? 

Bakara /81 – Hayır, 
durum hiç de öyle 
değil. 

Günah işleyip de 
günahın kendisini her 
taraftan kuşatıp 
kapladığı kimseler var 
ya!İşte onlar 
cehennemliktir. 

Hem de orada 
ebedi kalacaklardır. 
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Bakara /82 – İman
edip makbul ve güzel

işler yapanlar ise, 

İşte onlar da
cennetliktir. 

Hem de orada
ebedi kalacaklardır.

[4,124] 

Bakara /83 – Bir
vakit İsrailoğullarından

söz alıp: “Allah’dan
başkasına ibadet

etmeyin. 

Anneye babaya,
akrabaya, yetimlere,

yoksullara güzel
muamele edin, 

İnsanlara tatlı söz
söyleyin, namazı

hakkıyla eda edin,
zekâtı verin” demiştik. 

Sonra pek azınız
hariç sözünüzden

döndünüz. Hâla da yüz
çevirmektesiniz.

[17,23-26; 31,13-15] 

مفـنفـم  وة ه  ﴾٧٧﴿ لة ية لةـأةوة ة ــعف ونة أةنح ةم  اـلةـعفــ يةالحن اــي  م  مة مة رح ونة وة ونةـن ـل ـعفـي  س 
ونةـنح ـظ ــية ونةــلةــعفــونة  لة يةــيح ــأ مح  اتةاۛب ــكنــالف م  ة لح ان اي إ نف ه ــــ أةمة ة وة ةـــيح مف إ لح

يفــفة ةــل ل  ـــوة مف  ث ــيــديأةيفـتةاۛب ب ــكنـالفت ب ونة كذيـة نةـيـذيلح ة ــه  ونةـول ـق ـــيةمح ﴾٧٨﴿
مفـه ــلة ا  م ــــهن وا ب ــتةــشفــيةـــل  الحن  د ـنفــع نف ــذة ىا  ـمةــ  ثةهيـر  يـقةن يفـــ  فةلىۜ ــلي ل ـــوة

ونةـب ـس ـــكفــــية ا  ـــم  ة يفــه ـي ديــــتف  اليفـبةـــتةـــــكفمح وة اـــــمف   م ـــــه ــل   لةـــــمف   وة ة مح
قة ةـــمةــــنف تةـــــلة  واـال ـوة ةــنةا الــسح ىا  مةـنح ةا م ا أة يح ة لح ۜ    ـــعفـــــار   اي و دة ةى لفــــق د  ﴾٧٩﴿

اــهفـــعة دة ه  ة الحن ۛف  ـــــل ــــخفــــنف  ي ـلةـــدىا   فةــهفـــعة  الحن  دةـنفــع  مف ــــذف ت ـــخةـــأةتح
ن  ىـلنــبة ۛبــۛســكف مة ﴾٨٠﴿ ول ـــتةأةمف   ونةـــــلةـــعفــــا لة تةـ مةالحن لةى ـــعةونة ـق  م 

ةــال ۛــنح ار  ا طةـــئةــــيح ـۛس أةحة ـيــخة هيــب تف ـةى وة ائ ـه    فةــت ــةـيـط اـــــأةصف  كةــا  وللن ب  حة
الحة عةــانمة  نةـيــذيوة ةل وا ـم ــن وا  وة ات ـــال ـــالصح حة ﴾٨١﴿ اـيــفيمف  ـه  ونةـال ـخة هة د 

إ ذف أةخة نةاــوة ذف ﴾٨٢﴿ ا اب  الفــكة الصفـئ ـا وللن ةــجةــحة ۛ   ــنح ا ــيـفي  مف ـه ة  ال هة ۟ـخة ونة د 
اـــبة قة   اا يـيـي ايسفـني ة ـــب ـــعفــــ   لة تةلةـــرة ونة إ لح ة  د  ب  الحن ا ل ـــالفـوة يفـــوة ن ــدة ـ اـيثةمي

ي الف ذ  بنــق ــــوة الف ى ــرف الفـامنـتةــيةــ وة ق ن   ـــيــاكيـۛسـمةــى   وة واـول ـ وة انـىاـۛسـايحف
ىا   ــــــــــسفــح  ال قين ةـالوا  ـم ــــيــــوة ة كنـوا  الـوة ان ت لة ةة    ـــــــصح ۜـزح و ةة ةا س ـــلـل  نح

﴾٨٣﴿ ة تةـــــث  ةــــمح ة ــت ــيفــوة لح النفمف كمــنفــ  م لىــيـليــقةمف إ لح ونةـــر  ض ــعفـــمف م ــت ــــوة
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

011



012

Bakara /84 – Hani 
sizden, birbirinizin 
kanını dökmeyin, 
birbirinizi ülkenizden 
çıkarmayın diye söz 
almıştık, siz de bunu 
kabul etmiştiniz. 
        Buna siz de 
şahitlik edersiniz. 
Bakara /85 – Ama işte 
siz birbirinizi 
öldürüyor, bir kısmınızı
yurdunuzdan çıkarıyor, 
onlara karşı günahta ve 
zulümde birbirinizi 
destekliyorsunuz. 

Bununla beraber, 
onlar esir olarak 
gelirlerse fidyelerini 
verip onları 
kurtarıyorsunuz. 

Halbuki aslında 
onların çıkarılması size 
haram kılınmıştı. 

Ne o, Kitabın bir 
kısmına inanıp bir 
kısmını red mi 
ediyorsunuz? 

İçinizden böyle 
yapanların elde edeceği
netice, dünya hayatında
rüsvaylıktan başka bir 
şey değildir. 

Kıyamet günü ise 
en şiddetli azaba 
itilirler. 
   Allah yaptıklarınızdan
habersiz değildir. 
          Hicretten önce 
Medine’deki Yahudi 
kabilelerinden Benî 
Kurayza Evs, Benî Nadîr 
ise Hazrec ile anlaşma 
yapmışlardı. Bunlar, birbiri 
ile savaşınca Yahudi 
müttefikleri de savaşa 
katılıyor, Böylece Yahudiler
de birbiri ile savaşıyorlardı.
Fakat esir düşenler arasında
Yahudi varsa fidye alarak 
serbest bırakıyorlardı. 
Fidye almaları ayıplanınca 
“Cevaz var” demeleri 
üzerine, onlar “savaşma” 
yasağını ne yapacaksınız?” 
diye sıkıştırılıp çelişkileri 
sergileniyor. 

Bakara /86 – İşte onlar 
âhiretlerini harap 
ederek, ona mukabil 
dünya hayatına müşteri 
olmuşlardır.  
     Onun için, bunların 
cezası asla 
hafifletilmez, 
kendilerine yardım da 
edilmez. 
          Dünya, ednâ ism-i 
tafdilinin müennesi olup 
“en yakın” veya “pek 
alçak” mânasına bir sıfattır. 
Kur’ân’da geçen el-
hayatu’d-dünya aslında 
“dünya hayatı” değil, dünya
hayat, yani aşağılık ve 
alçak hayat anlamındadır. 
Veyahut bugün fiilen içinde
bulunulmak itibariyle “en 
yakın bulunan hayat” 
demek olur. 
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Bakara /87 – Biz
Mûsâ’ya kitap verdik.
Ondan sonra peşpeşe

peygamberler
gönderdik. Meryem’in

oğlu Îsâ’ya da
mûcizeler, açık deliller
verdik ve onu Ruhu’l-

Kudüs (Cebrâil) ile
destekledik. 

        Demek size her ne
zaman bir Peygamber
gelip de nefislerinizin
hoşlanmadığı bir şey

getirirse kafa tutacak,
onların kimine yalancı

deyip kimini
öldüreceksiniz ha! [5,44;

2,117; 3,47.59; 19,35] 
      Hz. Meryem, Kur’ân’da

adı geçen tek hanımdır. 
       Ruh’ul-Kudüs

hakkında: 2,253; 5,115; 16,
102. {KM, Mezmurlar

51,13; İşaya 63,10-11} 
      

   Îsâ: Süryanîce İşû’dur.
Nitekim bazı hıristiyanlar

Yesû, Frenkler Jesus derler.
Bunun ism-i mensubu

(sıfatı) olan Jezvit (Jesuite)
İsevî, diğer bir tabirle Yesûî

demek ise de Katolik
papazların özel olarak

kurdukları cemiyete has bir
isim olmuştur. 

        Meryem: Süryanî
dilinde “hizmetkâr”

demektir. Ruhu’l-kudüs:
Kelime olarak, fevkalade

temizlik, nezahet yahut
bereket ruhu veya

mukaddes ruh mânasına
gelir. Ekseri müfessirlerce
Cebrâil (a.s.) olarak tefsir

edilmektedir. 

Bakara /88 –
“Kalplerimiz

perdelidir” dediler.
Öyle değil! Kâfirlikleri
sebebiyle Allah onlara

lânet etti. 
Onun için pek az iman

ederler. [41,5; 4,155]
{KM, Tekvin 17,7;

Levililer 12,4; Tesniye,
30,6; Yeremya 9,26} 

Âyette geçen gulf,
ağlef ’in çoğuludur. Gulfe
veya gılaf ’dan “kabuklu”

yani “sünnetsiz” ya da
“kılıflı” demektir ki burada

kelime “kaşarlanmış”
mealindedir. O Yahudiler

böyle diyerek Hz.
Muhammed (a.s.) ın

dâvetine karşı kalblerinin
kapalı olduğunu ve bunları

dinlemeye, anlamaya
yanaşmak niyetinde

olmadıklarını, alay ve
küçümseme ile söylemek ve

akıllarınca iftihar etmek
istediler. 

“Sünnetsiz kalb”
tabirinin “nankör, inkârcı
kalb, Allah’a verdiği ahdi

bozan kalb” mânasına
Tevrat’da da kullanıldığını

görmekteyiz. Bazı Beni
İsrail peygamberleri

Yahudileri “sünnetsiz kalb”
taşıdıklarından ötürü acı bir

şekilde kınamışlardır.
(Tesniye 30,6; Yeremya

9,26). 

تةكمــثةا قةـيـمي ذف نةاــالخة ااءةـكمـف ـسفـمف لة مة لةكمونة د  ج ـخفـ ت مف وة ونةـر  ذف اي وة
ونةـهةـشفــتة د  يةـم مف  كمۛســف ــالنف ك ـنف د  ة القفــــــث مف ــار  ت ـــــمح النفــرة رف مفـــت ـــــــمف  وة

ة النفــــث  اــت ــــمح ء ــمف  هن ا ونةـج  ر ــخفـــ ت وةمف  كمۛســف ـونة  النفـل ــت ـــقفــ  تةؤ ل لة ﴾٨٤﴿

م ـــالف ثفـب  مف    ــ م مفكمـنفـــ م اـقىـري يـــفة ه  مفـه ـيفـلةـر  ونة   عةـــظةا هةــــتةنف د  يةار 
وةـــوة ه  نف  يةــــع ــــوة الف اي ۜ  وة ان  ى   ت ـمف  ا ۛســـــوك ــأف ت ــــــدف وة ا د  و ه ــــــارن مفـــــفة

اب ـتةـــكنـــالف م  عةــحةــم  ة اج ــمف ايخفكميـفــلةــرح ۜ  الفةــه ـرة ن ونة ب ـمف ض ــعفـبةــت ؤف م 
مفكمنـفــم  تة ر ونة ب كذــوة ۛ  فةـبةــف  ض  ا جةــعف ااء   مةــمة ل  ذن ل كةــعةــففــنف يةـــزة

دح ــالۛش ة خ  ي  ف يـايلح نفيةاۛ  زف وة   الدح  ين ية الفحة مة الفـــوة ا دح ونة رةــــة  ي ــمةــينـق ــوف لن ىــ اي
ا ةـئ ـا وللن ينةــكة الح ذي ﴾٨٥﴿ ا ـعةــالف مة ۜ  وة ا تةــعة ل ــاف ـغةـــ ب الحن ذةاب  ة ونةـل ــمةـــعفــمح

ب  اــــتةـــاشف نفـينــالفحة رة و  نخ ـب اـيةـوةة الدح  ة    فةلة ي خةـالف م  الفـرة ه  نف اـفحةف   عة ذة عة
نةا م  تةيف دف ان لةقة هيـوۛسى الفـوة د  نف بةعف نةا م  يف ة قةفح تةاۛب وة ك  ﴾٨٦﴿ ۟ ونة مف ي نفۛصر  لة ه  وة

ۜ الفق د س  ية رف يۛسى ابفنة مة نةا عي تةيف ان ل  وة ةـيح ـبةـمة الفـب الرح س  اليح نةاه  ب ـنةات  وة ر وح ـدف
ۛـــت  مف ول  ب  س  ك مف رة ااءة ا جة ك لحةمة اى ـهفــا لة تةـمةـالفـة ك م ـالنفون رفــبةـــكذــتةــــ اسفف س 

قةال  ۜـلفـنةا غ ـل و ب ـوا  ق ـوة ف  ﴾٨٧﴿ يـفةــفة ة بفــ كةاـىقـري فةــت ـذح يـــمف  وة ونةـل ــت ـقفــتة اـقىـري
﴾٨٨﴿ م ــنةــعةــلف لةـــبة ونةـن ـــؤف م ـــــا ي ـلى  مةــيـليــقةــمف  فةـــر  ه ـــففـــكمب   الحن  ه 
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Bakara /89 – Onlara, 
Allah tarafından, 
ellerindeki Tevrat’ı 
tasdik eden bir kitap 
gönderildiği zaman. 

Daha önce 
kâfirlere karşı zafer 
kazanmak için “ahir 
zaman Peygamberi 
hakkı için” diye dua 
ettikleri halde. 

Evet o tanıyıp 
bekledikleri Peygamber
kendilerine gelince, onu
inkâr ettiler. 

O sebeple, 
Allah’ın lâneti de 
kâfirlerin boynuna 
olsun. 

Yahudilerin kendi 
kitaplarındaki bilgilere 
dayanarak, yakında gelecek
bir Peygamber bekledikleri 
Medine’de meşhur idi. Şu 
söz devamlı ağızlarında idi:
“Şu putperestler biraz daha 
hükmetsinler bakalım. 
Peygamber geldiğinde 
onların hesabını göreceğiz.”
Fakat o gelince, sırf ırkçılık
sebebiyle ona düşman 
oldular. 

Bakara /90 – Ne kötü o,
karşılığında kendilerini 
sattıkları şey ki, 

Allah’ın 
kullarından dilediği 
birine kendi lütfundan 
vahiy indirmesini 
kıskanarak, 

Allah ne 
indirdiyse hepsini inkâr
ettiler de gazap üstüne 
gazaba uğradılar! 

Kâfirler için zelil 
ve perişan eden bir azap
da vardır. 
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Bakara /91 –
Onlara: “Allah’ın

indirdiği bu Kur’ân’a
da iman edin” denildiği

vakit: 

“Biz sadece bize
indirilene inanırız”

derler. 

Kur’ân, ellerindeki
Tevratı tasdik eden hak

kitap olmasına rağmen, 

kendi
kitaplarından başkasını
inkâr ederler.Onlara de

ki: “Size gönderilen
Tevrat’a inanma

iddianızda samimi
iseniz, 

peki ne diye daha
önce, Allahın nebîlerini
öldürüyordunuz? [61,6]

Bakara /92 – Mûsâ
size en açık delil ve

mûcizelerle geldi de,
sonra kalkıp, onun

yokluğunda buzağıyı
tanrı edindiniz. 

Siz öyle
zalimlersiniz işte! 

Bakara /93 – Bir
zaman: “Size

verdiğimiz kitaba
kuvvetle sarılın ve onu

dinleyin” diye Tur’u
(Dağı) tepenize kaldırıp
sizden kesin söz aldık. 

Onlar: “Dinledik
ve fakat isyan ettik”

dediler. 

Çünkü kâfirlikleri
sebebiyle buzağıya

tapma sevgisi iliklerine
işlemişti. 

De ki: “Eğer
mümin iseniz, imanınız

size ne kötü şey
emrediyor!” 

ا ه ـجة ق  ل ــۛصـــم   الحن   د ــنفـنف ع ـــا  ب  م ــتةــــكن  مفـــاءة ا مةـدح  ۙـه ـعةـمة مف لة اــوة ة مح
ا اءةـجة كة ةـلةـونة  عةـح ــت ـففـتةـسفـل  يةـبفـنف قةـوا م ـان ـوة ينة ـى الح واۛ ـفةكفذي ةـلةـفة ر  اـمح

وا ــفةـكفوا ــرة ف ـــا عةـمة يـــــاف ــكةــــ الفى ــلةـعةالحن  ة  ــنةــعفــلةــ فة هي ــب ر  نةــري مفــه 
اــۛسـئفــب  اــــتةــــاشف  مة وف ا ــب   رة واـــــف ـــــكذيـةمف   النف  ــــه ــۛســــف ــــ النف هي ر  ﴾٨٩﴿

نف لةــــال ىـلنــهي   عةـــل ــضفــــنف فةـ م الحن  زح  لة   ـــنةـــــا  النف  ي ـيىـــغفــــبةالحن    زة اــــب  ا مة
ۛ   فةـبةــنف  ع ـۛشااء    م ـــية اــــاد  هي ۜــۛضـــى  غةـلنــب    عةـــۛضـــغةـــا ؤ ن  ب ـبة ب  نفــمة

ذةا    اي واـن ــــمف  انم ــه ـــلة  يلةـقيوة ﴾٩٠﴿ يـــكةاف ــــلفـوة ل  ين ـهيـــذةاب     م ـــنة   عةـري
لة ــــــالنف ا ا نفـن  ب ـــؤف م ــــوا  ن ــال ــ قةالحن   زة ا لة  عةــمة ونةكذ يـةنةا وةـلةيفـز  ر  ف  اـب  اــمة

وة الفحة ه  ه  وة ااءة رة قـۛصـقح   م ـوة ا مةـا ل ـىدح  ۜ  ـه ـعةـمة ل ونةــت ـقفــل مة تةــفة  لفــــق  مف اـــب  مة
لة ادف ــقةــوة اءةــجة ﴾٩١﴿ نف اـــــب ــــال نف ـبفـنف قةـم الحن  اءة   ـية ينةـنيــؤف م ـــمف م ــت ـــنفكمل  اي

ى ب  ةـــا ت  ث ـنةــيح ـــبةـــالفـم وسن ة اتح هيــعفــنف بةــلة م ــجفـع ــم  الفـــذف ت ــخةـــمح د  مفكم
ذف ال خة اي نةـوة فةكمثةاقـةـيـمي ا ـذف رة قـةـنةا فةـعفـمف وة م كموف ﴾٩٢﴿ نف ال ونةــال ـمف ظةــت ــوة م 

اـــخ  تةـذ وا مة اسفـق ــمف  ب كما ـنةــيفـــا ان ة   وة ة واۜ  قةــمةـوح نةاـعفــم ـوا ۛســال ـع  ۜ الطح ورة
ۜـــه  مف عة ا شفـنةـيفـۛصــوة لة  ــع ــــم  الفـــه ــــــو ب ـل ـــــي ق ـوا  فيــر  ب ــا وة ر كمـــب جف فف

﴾٩٣﴿ اـــب مف كمر  ــأفم ــ يةاـمةــۛسـئفـب  لفـق  ي هي ا نـ ـ اي نف كممة ينةـكممف اي ني ؤف م  ت مف م  نف
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Bakara /94 – De ki: 
Eğer Allah katında 
âhiret yurdu (cennet) 
bütün insanlar içinde 
yalnız size ait ise ve bu 
iddianızda samimi 
iseniz haydi ölümü 
istesenize! [62,6-8; 
19,75; 3,61] 

Bakara /95 – Fakat 
elleriyle yaptıkları işler 
ortada iken, ölümü asla 
istemezler. 
Allah o zalimleri pek 
iyi bilir. 

Bakara /96 – İnsanlar 
içinde dünya hayatına 
en hırslı olanların onlar 
olduğunu görürsün.
      Hatta bu hırsta 
müşriklerden bile daha 
ileridirler. 
       Onlardan her biri 
bin yıl yaşamak ister. 
Fakat uzun ömür onu 
cezadan uzaklaştıracak 
değildir. 
      Allah, onların bütün
yaptıklarını görür. 

“Âhiret sırf bizimdir” 
demek, öldükten sonra 
herkes ya mahvolup yok 
olacak, sadece biz 
kalacağız; ya da herkes 
cehenneme gidecek, 
yalnızca biz cennete 
gideceğiz ve orada biz 
mutlu olacağız” demek 
olur. Ölümden sonra böyle 
ebedi bir mutluluğun yalnız
kendilerine ait olduğuna 
cidden inanmış olanların, 
zahmetler, elemler ve 
kederlerle dolu olan şu üç - 
beş günlük dünya hayatına 
sımsıkı sarılmalarının hiçbir
anlamı yoktur. Bu 
düşüncede olanların bir an 
önce ölümü temenni 
etmeleri gerekirken, onlar 
asla istemezler. Zira âhiret 
için hazırladıkları şeyler 
zulümler, cürümler, 
cinayetlerdir. Yani bunlar 
zaten sabıkalı kimselerdir. 
O kirli ellerin neler 
yaptığını, âhirete ne yüzle 
varacaklarını vicdanları 
duyar da dünya cennetinden
vazgeçmezler, ölümü 
isteyemezler. Allah o 
zalimleri bilmez mi 
sanıyorlar ki, âhiret yurdu 
bizimdir, diyorlar. Oysa 
Allah bütün zalimleri bilir. 

Bu ruh hali, kaçınılmaz 
olarak iki sebebin birinden 
ayrı değildir. Ya bunlar: 
“Âhiret sırf bizimdir” 
derken, bunun yalan 
olduğunu bilerek 
söylüyorlar. Böylece âhirete
asla inanmıyorlar demektir. 
Ya da bunların maksadı 
gerçek âhiret olmayıp 
bekledikleri dünyevî bir 
gelecektir. Gerçekten 
yahudiler son devirlerde 
âhiret kavramını tahrif ve 
tevil ederek şu ideale sahip 
olmuşlardır: Kendilerine 
vaad edildiğini ileri 
sürdükleri kutsal 
topraklarda devlet 
kurduktan sonra, bütün 
dünyayı istila edecekler, 
dünyanın tek devleti 
olacaklardır. 
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Bakara /97 – De ki:
“Kim Cebrâil’e düşman

ise iyi bilsin ki, bu
Kur’ân’ı daha önceki

kitapları tasdik etmek,
inananlar için bir rehber

ve müjde olmak üzere,
Allah’ın izniyle senin
kalbine o indirmiştir.

[4,150-151; 19,64;
66,4] {KM, Daniel

8,16-26; 9,21-27. Luka,
1,26-37} 

Bakara /98 – Kim
Allah’a, meleklerine,
resullerine, Cebrâile,
Mikâil’e düşman ise,
iyi bilsin ki Allah da

kâfirlerin düşmanıdır. 

Peygamber Efendimiz
(a.s.) Medineye hicret

buyurduklarında Fedek
yahudilerinin bilginlerinden

Abdullah ibn Sûriya,
münazara için bir grupla

geldi. Sorduğu dört müşkil
soruya doğru cevaplar
aldıktan sonra; vahiy
getiren meleği sorup

“Cebrâil” cevabını alınca
“O bizim düşmanımızdır, o

savaş ve şiddet getirir,
bizim elçi meleğimiz

Mikâil’dir ki o müjde,
bereket, ucuzluk getirir.

Eğer sana o gelseydi iman
ederdik.” Bu uzun kıssa

üzerine bu âyet nazil
olmuştur. Hz. Ömer’le ilgili
başka bir nüzul sebebi daha

rivayet edilir. 

Bakara /99 – Biz
sana apaçık âyetler

indirdik. 

Onları yoldan
çıkan sapıklardan

başkası inkâr etmez. 

Bakara /100 – O
fâsıklar hem bunları

reddedecek, hem de ne
zaman bir antlaşma

yapsalar, içlerinden bir
güruh onu bozup

atıverecek öyle mi? 

Hatta sadece az bir
güruh da değil, onların

ekserisi ahit tanımaz
imansızlardır. 

Bakara /101 –
Onlara, Allah katından,

kendilerine verilen
Tevrat’ı tasdik eden bir
Peygamber gelince, O

Ehl-i kitapdan bir
kısmı, güya gerçeği hiç

bilmiyorlarmış gibi,
Allah’ın kitabını

arkalarına atarak ondan
yüz çevirdiler de
[7,157; 2,89-91] 

الحن  نف   كةــــــق  ن  خ كمـــــتف   لةـــــا  نةــلف  اي ا ر   الف ة دةـــنفـــع رة ة    ـــــــم      الدح
﴾٩٤﴿ ال  نف د ون  النحةاس  فةـۛصـخة نف ـمةـتةـةى م  ۛت اي وف ا الفمة ةو  قيـمف ۛصـت ـنفكمنح ينةـا د 

ه  البةـمةـتةـية ةوف ا قةـدىا ب ـنح مةــمة ة يـتف اليفـدح ۜ ـه ـدي الحن   مف يـعةوة ةال ـالـم  ب ـلي يـظح نةـمي لة نفــوة
لة ةـج ــتةــوة ةـرة ۛص  الــمف الحفــه ـدة نح م ــينــلنى حةــاس  عةــنح ۛ  وة ةــوة  ينةــنة الح ذي ﴾٩٥﴿

وةـــه  دح   الحةـــــوا يةــكمرة ــــالشف ةـعةــي وف ـــمف لةــــد  ه ـــــوة اــنةــۛف ۛسـاللف  ر ـمح مة ۛ    وة ة 
ةــعةـــي  ذةاب  النفـعةـنة الفــهي م ـــز ح ــحف ۜـمح الحن  رة ير  ب  وة ۟امةبةصي ل ونة مة زةــم ــب  يةعف
ا  ل ج ــــانة عةــكفنف ـلف مةـــق  ى يـبفـد  وح ةـ فة لةـري ة لةــه   نةــا  نح ب كةـلفـى قةـلنـه   عةـزح ﴾٩٦﴿

ب  ىـشفـــوة رن ا ـــــا  ل ـدح  قىـــــۛصــــ م الحن  ا ذف ن   ـــب  يفــــنة  يةـيفـــ بة مة ه ـــدة ىــــه   وة دى
ا  ـــانة   عةــنف  كةـــمة ى حن  د  وح اــــ  وة مةل  هيـــــت ــــــكفــــــئ ـــــلن ﴾٩٧﴿ نةــيـــنيــؤف  م ــم ــلفــل 

ج  يــبفــوة ميـــري ة ـــا لة  فةـكفــــــيـلة وة ةا نح وح  ل ــ عةالحن يــا ف ـكفـــلفــد  نةــري ر س  هيــل ــوة
لةقة ـــدف النفـوة اـزة لف لةـنة ية كةـيفــا اي ا يـةـنةــيح ـــات  بةـ  ان مة ۛ   وة اــر  ب ـف كذات  ةـهة لح ا اي ﴾٩٨﴿

ك  ةـالوة ا عةــلح هفـاهةـمة وا عة ه  فةــبةــدىا نةـد  يــذة ۜ بةـه ــنفــق  م ــري لفــمف ﴾٩٩﴿ ونة ق  ا س  الففة
لة اــوة اجة ة ه ـمح س ـــاءة الحن  د ــنفــع نف ــول  م ــمف رة ﴾١٠٠﴿ ي  مفـــثةر  ه ــكذال م ــلة ونةـن ـؤف

ا مةــل  مفـعةــــمة يــذة فةـبةــ نة ه  ةـق   م ـري يـنة الح اۛبۗـتةــكنــوا الفــنة  ا ون ت ـذي ق ـۛصــم  دح 
﴾١٠١﴿ ااءة ظ الحن   اۛب ـتةـــــكن رة ةــكفمف  ــو ر  ه ــه ـــوة ونةـم ـــلةـــعفـــــمف  لة يةـــه ــــاة نح

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

014



015

Bakara /102 – tuttular 
Süleyman’ın 
hükümranlığı hakkında 
şeytanların 
uydurdukları sözlere 
tâbi oldular. 

Halbuki Süleyman
küfre gitmemişti. Fakat 
asıl o şeytanlar küfre 
gittiler. 

Halka sihiri ve 
Babilde Hârut ve Mârut
adlı iki meleğe indirilen
şeyleri öğretiyorlardı. 

Oysa o ikisi: “Biz 
sırf imtihan için 
gönderildik, sakın kâfir 
olma!” demedikçe hiç 
kimseye sihir 
öğretmezlerdi. 

İşte bunlardan 
koca ile karısının 
arasını açacak şeyler 
öğreniyorlardı. 

Fakat Allah’ın izni
olmadıkça onlar 
bununla hiç kimseye 
zarar veremezlerdi. 

Onlar kendilerine 
zarar getirip fayda 
vermeyen şeyler 
öğreniyorlardı. 

Büyüye müşteri 
olan kimsenin âhiretten 
nasibi olmadığını pek 
iyi biliyorlardı. 

Karşılığında kendi
varlıklarını sattıkları 
şey ne kötü! Keşke 
bunu anlasalardı! 

Yahudiler dünya 
ülkelerine dağılıp 
parçalanınca (özellikle 
Babil esareti sırasında) 
büyü kabilinden şeyleri 
öğrendiler. Bu sihiri de Hz. 
Süleyman (a.s.)a bağladılar.
Allah’ın kitabından 
uzaklaştılar. Kur’ân Hz. 
Süleyman (a.s.)’ın, sadece 
büyüden değil, Tevrattaki 
diğer bazı isnatlardan da 
beri olduğunu bildirir. 
Büyüden başlıca 
maksatları, karı kocayı 
ayırmaktı. Bu da onların 
ahlâkça ne derece 
düştüklerini gösterir.
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Bakara /103 –
Şayet onlar iman edip
sihir gibi haramlardan

sakınmış olsalardı,
Allah katından

kendilerine verilecek
mükâfatlar elbette

haklarında daha hayırlı
olurdu. 

 Keşke bunu
bilselerdi! 

Bakara /104 – Ey
iman edenler! (Siz,

onların böylesi kötü
etkilerine karşı uyanık
olun, mesela) “Râina”

demeyin, “Unzurna”
deyin ve dinleyip itaat

edin. 

Kâfirler için acı
veren bir azap vardır.

[4,46] 

Bu âyetten itibaren,
müminler yahudilerin

kurdukları tuzaklara karşı
uyarılıyorlar. Onlar Hz.
Peygamber’e görünüşte

saygı gösterseler de, daima
onun bir açığını yakalamak

için pusuda bekliyorlardı.
Kaypak, müphem kelimeler

kullanıyorlardı. Mesela:
Müslümanlar, Efendimize:

“Bizi gözet, himmet et”
anlamında râina derlerdi.

Buna benzer raina kelimesi
İbranîcede hakaret ifade
eder. Bunu fırsat bilerek,

ağızlarını eğip bükerek, bu
kelime ile Hz. Peygamber’e

hitap ederlerdi. Âyet,
onların maskelerini

indiriyor. 

Bakara /105 –
Gerek Ehl-i kitaptan
gerek müşriklerden

olsun, kâfirler, 

rabbinizden size
herhangi bir hayır
indirilmesini arzu

etmezler. 

Fakat Allah
rahmetini dilediğine

seçip ihsan eder. 

Allah büyük lütuf
sahibidir. 

ةـل وا الــتفــاتةـمة مةـمنـيفـلةـك   س ـلفـى م ـلنـين   عةـاطيـيةـشح ۛ وة رةـفةـكفا ـنة ة اتح واـوة ـبةع 
لن ةكنوة ة الشح  ينةـيةا طيـنح

وا  ي ـفةـكف ونة الـلح ـعةـر  ةـم  ۗـحفـسح ـا ۛس الـنح رة لةيف ن ـس  من
مةـــبةا ب ــن   ب ــيفــكفلةــمةــى الفـلةــ لة  عةز ــــا نف ار و ۛتۜ وة مة ار وۛت  وة اـلة  هة ا مة اـوة

ةــتحنى يةــد  حةـ الحةنفـم  نح ا  اي ا نةــق ولة ۜكذتـةنةة   فةلة  ـتفـن   ف ـحفــمة رف ف  لح ــي  ان ـعة مة
ۜ ـــج  اهي مة ونةـيةتةـفة وة لحةم  ا مةـه ـنفـم   عة رح  ق ونة  ب ـــا ي ـمة زة وفـمةــنة الفـيفــهي بةــفة ء   وة رف

ة ــــ الحةنف ـــم هي ــــنة  ب ـــيا رحيــۛضاــب  لح ۜ  ا  ذف ن   ــب  د  اي ةـــعةـــتةـــيةوة الحن  ونةـم ــلح مفــه 
لة يةـــه  رح ـــض ـــية لةـه ـع ــفةـــنفــــمف وة ۜ  وة يــتةـن  اشفــمةــوا لةـم ـل ـــدف عةــقةـــمف ه ـرن اــمة
نخ ـــ ف  ه  ــلة ة   م ــــي الف لةـــــنف  خةـــرة ق     وة ا ب ــــا ۛشـۛس  مةـــئفــــب ــــلة وف اـــرة هي اـمة

لة ةـــــوة واــن ــــمف انمةـــه ــــوف النح ﴾١٠٢﴿ نف ۜ  لةــه ـــۛســف ــــال ونةــــم ــــلةــعفـــوا يةــان ــكفوفـــمف
ا لةــقةـــتحة ۜ  لةــيفــ خةالحن د  ــنفــع   نفــم ة  ــث و بةــمةــوف ۟ـم ــلةــعفــــيةوا ـــان ـكفوف ــر  ونة ا وة

ا ةـهةــال يح  اـية يــا الح ول ـــــوالة تةـن ــنة انمةـذي اع ـق  ق ـنةــوا رة اــرف نةــظ ـــــوا انفـول ـا وة ﴾١٠٣﴿

دح ــــايةـمة ة وة يـالح نةــذي ﴾١٠٤﴿ ا سف ل ـع ـمةــوة يـــا ف ــكفــلفـواۜ  وة م ـــيـذةا ب  الليــــنة عةـري
لة الفـــتةــــكنـــل  الفـــ الهفنفــــم  ة لةــنةــنة النف ي ــيــر  كيــشفــم ــا ب  وة زح واكف ر  فة

بح نف ـــر   م ــيفـــنف  خةـــــم  ۜكمــــــرة صح ــــــتةـــــخفــــــيةالحن     وة مف مفكمـيفـــلةــعة
﴾١٠٥﴿ ۜ وة ــۛشاـــــنف يةــــهي  مةـــت ـــمةــرة حفـــــب  م ـيـــظيــــعةـــل  الفـضفــفةــ ذ والفالحن اء 
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Bakara /106 – Biz, daha
hayırlısını veya 
benzerini getirmedikçe,
herhangi bir âyetin 
hükmünü neshetmez 
veya ertelemeyiz. 

Allah’ın herşeye 
kadir olduğunu bilmez 
misin?  [16, 101; 22,52]

Hem nesheden, hem 
de neshedilen âyetler, 
Kur’ân metni olma 
bakımından eşit 
değerdedirler. Daha hayırlı 
olma, o hükmü 
uygulayanların elde 
edecekleri sevap 
yönündendir. 

Nesh: Dilde nakil 
veya izale anlamındadır. 
Istılahta: “Şariin, şer’î bir 
hükmü, daha sonraki şer’î 
bir delille kaldırması” dır. 
Allah Teâla insanlığı 
Cahiliye anarşisinden 
İslâma çıkarırken köprü 
konumundaki sahâbe 
neslini eğitmede neshi bir 
metod olarak kullanmıştır. 
Geçiş döneminin, muayyen 
bir vakit için yapılmış bazı 
istisnalar ihtiva etmesi 
kaçınılmazdır. Esasen nesh,
bir yönü ile, vahyin bölüm 
bölüm indirilmesinin bir 
tezahürüdür. Biz insanlara 
göre değiştirme görünen 
durum, Allah Teâla 
bakımından nihaî hükmü 
beyan etmedir. Ancak bize, 
ilk hükmün sona ereceği 
vakit bildirilmediğinden, 
sınırlı ilmimiz, bu işi 
yürürlükten kaldırma 
sanmaktadır. Allah, 
mahlûkatı yaratmadan önce
nâsihi de mensûhu da bilir. 
Fakat yüce hikmetiyle, 
mensûh olan ilk hükmün, 
muayyen bir vakitte sona 
erecek bir hikmet ve 
maslahat (işlev) ile sınırlı 
olduğunu da bilmektedir. 
Neshe bir misal verelim: 
Miras paylarındaki nihaî 
hüküm (4,11-12) gelmeden 
önce, anne ve baba gibi 
yakınlara vasiyetle mal 
bırakma farz kılınmıştı 
(2,180). Neshin çok az 
örneği vardır. İtikadî bir 
konu değil, ilmî bir 
değerlendirmedir. 

Bakara /107 – Bilmez 
misin ki göklerin ve 
yerin hükümranlığı 
Allah’ındır. 

Sizin O’ndan 
başka ne bir hâminiz, 
ne de bir yardımcınız 
yoktur. 

Bakara /108 – Yoksa siz
daha önce Mûsâ’dan 
istendiği gibi 
Resulünüzden de olur 
olmaz şeyler istemek, 
onu sorguya çekmek mi
istiyorsunuz? 

Kim imana bedel 
inkârı alırsa, artık doğru
yoldan sapmış olur. 
[4,153] 
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Bakara /109 – Sırf
nefislerinden ileri gelen

bir kıskançlık
sebebiyle, Ehl-i

kitaptan birçok kimse,
gerçek kendilerine ayan

beyan belli olduktan
sonra, sizi imanınızdan
uzaklaştırıp kâfir haline

çevirmek isterler. 

Allah bu husustaki
emrini bildirinceye

kadar affedin ve
hoşgörün. 

Şüphesiz Allah her
şeye kadirdir. [3,186] 

بزح

﴾٤﴿
Bakara /110 –

Namazı hakkıyla eda
edin, zekâtı verin. 

Dünyada hayır olarak
ne yapıp gönderirseniz,

mutlaka onun
mükâfatını âhirette

Allah katında
bulursunuz. 

Zira Allah işlediğiniz
her şeyi görmektedir. 

Bakara /111 – Bir de:
“Yahudi veya hıristiyan

olanlardan başkası
cennete asla giremez”

dediler. Bu onların
kendi kuruntuları... Sen

de ki: “İddianızda
doğruysaız haydi

delilinizi ortaya
koyun.” [5,18] 

Bakara /112 – Hayır, iş
öyle değil! Kim halis

olarak kendisini Allah’a
teslim edip güzel

davranışlarda bulunursa
Rabbinin nezdinde

onun mükafatı
olacaktır. Onlar ne

korkuya mâruz kalacak
ve ne de üzüntü

duyacaklardır. [3,20;
4,142] 

Cibril hadisi diye meşhur
olan ve Cebrâil (a.s.) ın

İslâmı mükemmel bir
özetlemesini ihtiva eden
hadîs-i şerîfe göre İhsan:

“Senin Allah’ı
görüyormuşcasına O’na

ibadet etmendir. Çünkü sen
O’nu göremiyorsan da O
seni görüyor” Burada bu

anlamda veya geniş mânası
ile ihsan (iyilik yapmak, iyi

davranışlarda bulunmak)
kasdedilebilir. 

يةــۛسـنفــــــنة نف ان هةـنفــالوف ن  ة  ــخف م  اـنفـر   م ـيفـــخةـــأفت  ب ـا  نةـس  اۜـهةــل ــثفــم  الوفا ـهة اــمة
ةــلةــعفــــــمف تةـــــاللة مف النح ﴾١٠٦﴿ لنى لةمفـعفـمف تةــاللة ة عة ة الحن ء  قةــلح  ۛشــكم النح ير ــيف دي

ةــك  الـلفــــه  م ـــلة مةـمنــــسح ۜ  وة ةرف ض  الف ا ت    وة نف د  ون ـمف  م كمــــــا لةــوة ة الحن
ونة النف تةــالمف ت  يد  ولةــةـسفـــري س  مفكمل وا رة ﴾١٠٧﴿ ل ـم الحن   لة نةـنف وة يـــيح  وة ر ـصي

ى م ـس  ة ل  الفـبفـنف  قةـئ لة م وسن نف يةتةبةدح مة ۜ وة دفكمــل  ان  فةقة يمة ي رة ب الف فف اـكف مة
ل  الف نف الهف ير  م  ثي ة كة دح مفكمتةاب  لةوف يةر  دح ونـةكنوة ﴾١٠٨﴿ يل  بي ة ااءة السح ة ۛسوة ۛضلح

ي اراىۛ  حةــــكممف كمـــا  ن ـمةـــاي ة مفــه ــس ــف ــد  النفــنفــنف ع ــۛسدىا م ــفح د ـنف بةــم  عف
ا تةبةيحةنة لةه  ۛ  فةــحةــم  الفـمة اصفــاعفـقح  وا وة وا حةــفةـف  يةـــأفت ــى يةـتحنــح  د ــنف بةـم  عف

ال قي وا الــيـوة ةـم  وةةـلنـصح ﴾١٠٩﴿ ۜـب الحن   هي ر  ة عة اةمف ة الحن نح ء  قةـلح  ۛشــكمى ـلنـ اي ير ـيف دي
ة  كنـال مةـزح ۜ  وة ة نفـدح   م ــــقةـــــــا ت ــوةة ر ـــيفــنف خةــمف م كمس ــــف ـــــــــــوا ل  ان ت  واــوة

﴾١١٠﴿ وه ـج ــــتة دة ــع  د  ۜ نف ة الحن  نح ة    اي ا  تةــ ب   الحن ر ـــيــصيــــــونة  بةـل ــــمةـــــعفــــــمة
ةــجةـــلة الفـــدف خ ـــــنف يةــوالةـل  ة مةــنح لح ۜىـــــ نة الوفودىاــــانة ه ــكف نفـــةة اي ۛصارن قة اــوة

ۜ  ق ــه ــيح ــان ــالمة هةــوا ب ــات ـلف هةــمف نف ـــكمـــا نةــرف قيـمف ۛصـت ـنفــكممف اي نةـيـا د  لفكةــت 
حن   ه  ـــهةــــمة   وة جفــلةـــنف السفـــ مة ى ــلنــــبة ه  ل  اــلةـــن    فةــس ــحفـوة   م ـــــوة ه  ﴾١١١﴿

﴾١١٢﴿ ه ـالجف بح دةــنفــع   ر  لة خةهي  ــ رة ف  عةـــ وة لة ه ــه ـيفــلةـوف ۟ــزة ن ـــحفــمف يةـــمف  وة ونة
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Bakara /113 – 
Yahudiler: 
“Hıristiyanlar hakikî bir
din üzere değil.” 

Hıristiyanlar ise: 
“Yahudiler hakikî bir 
din üzere değil” dediler.

Halbuki her iki 
topluluk da Kitabı 
(Tevrat ve İncîl’i) 
okumaktalar. 

Dini bilmeyenler 
de onlarınkine benzer 
sözler söylediler. 

Allah, kıyamet 
günü anlaşamadıkları 
hususlarda hükmünü 
verecektir. [22,17; 
34,26; 2,62] 

Bilmeyenlerden 
maksat: Arap 
müşrikleri, putperestler,
dinsizler olup bunlar 
da, Yahudiliğe, 
Hıristiyanlığa, Semâvî 
dinlere karşı “hiçbir 
hakikate istinad etmez, 
aslı yoktur” dediler. 

Bakara /114 – 
Allah’ın mescidlerinde 
Allah’ın adının 
anılmasını engelleyip 
oraların ıssız ve harap 
hale gelmesine 
çalışanlardan daha 
zalim kim olabilir? 

Bunlar oralara 
ancak korka korka 
girebilirler. 

Onlar için 
dünyada zillet, âhirette 
ise müthiş bir azap 
vardır. [9,17-18-28] 

Bakara /115 – Doğu da 
Batı da Allah’ındır. 

Hangi tarafa 
dönerseniz, orada 
Allah’a itaat ve ibadet 
ciheti vardır. 

Muhakkak ki 
Allah’ın lütfu ve 
rahmeti geniştir, ilmi 
her şeyi kuşatır. 
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Bakara /116 – Bir
de: “Allah evlat edindi”

dediler. 

Hâşa! O böyle
şeylerden münezzehtir. 

Bilakis göklerde
ve yerde ne varsa hepsi

O’nun mahlûkudur. 

Hepsi O’nun
emrine boyun

eğmektedir. [19,88;
112,1-4; 13,15] {KM,

Tekvin 6,2.4; Eyup 1,6;
Mezmurlar 2,7. Luka
3,38; Matta 26,63; 5,

44-45; Luka 6,35} 

Bakara /117 – O,
gökleri ve yeri yoktan

varedendir. 

Bir şeyi yaratmak
isteyince sadece “ol!”
der, oluverir. [36,82;

16,40; 54,50] 

Bakara /118 –
Gerçeği bilmeyenler

dediler ki: “Allah
bizimle konuşmalı veya

bize mûcize
gösterilmeli değil

miydi?” 

Onlardan
öncekiler de buna

benzer sözler
söylemişlerdi. 

Kalbleri nasıl da
birbirine benziyor! 

Gerçekleri iyice
bilmek isteyenler için

delilleri apaçık
gösterdik. [74;52;
6,124; 51,52-53] 

Bakara /119 – Biz
seni sırf Kur’ân’la

müjdelemen ve
uyarman için gerçeğin

ta kendisi olarak
gönderdik. 

Yoksa sen
cehennemliklerden

ötürü sorguya çekilecek
değilsin. [3,20; 88,22;

50,45] 

Onun hak
peygamber olduğunun

en bariz delili, kendi
şahsîyetidir. Mekkeliler,

hayatı boyunca, onun
ahlâkını biliyorlardı.

İnsanlara bile hiç yalan
söylemeyen bu faziletli

ve dine bağlı insanın,
uydurduğu birtakım
sözleri Allah’a mal

etmesi aklın alacağı bir
şey değildir. 

ود  ةـۛست  الـيفـلة الفيةه  ى عةـۛصـنح ء   ىـلنـارن قةالة ۛشيف ةـال ت ــوة ىــنح ۛصارن قةالة ت ـوة
مف يةتفل ونة الف الفيةه ود  ه  ۙ  وة ء  لنى ۛشيف ينةكف تةاۛبۜكنعة ةذي ل كة قةالة الح ذن ۛست ـلةيف

ل ــلة قةـثفـونة م ـم ـلةـعفـية ۛ ـه ـوف مف يةـنةـيفـم  بةكمحفــ يةفةالحن  مف اـه  يمة ة  في مة ين مة الفق  وف لة
مة ةــم  م ـلةـنف الظفـوة ۛساج ـنةــمة نفـمح الحن دة ـعة مة ﴾١١٣﴿ ونةـف ـل ـتةـخفــه  يةـيـوافيــان ــكف

يـــكفذفــي  ى ـهةـرة في ۛسعن ه  وة م  يا اسف اب ــخة في اـرة لن اۜ  ا ول ا ـئ ـهة مفـه ـانة لةـكفكة مة النف
اــدف خ ـية اائ ـل و هة ة خة لح ۜ  لةـيـفيــا اي نفــمف ف ــه ــنة لةــا خ ـيةـي الدح  ي  وة يـمف ف ـه ــزف النف

حن  ل  الف وة ق   وة ر  شف ب ـمةـالفمة ر  لح واـ فة غف ا ت وة اةيفنةمة ﴾١١٤﴿ ذةاب  ة  عة رة نخ  يم  الف ظي عة
ةواــال ـوة قة ﴿١١٥﴾ الحن ذةـخةــــ اتح جفـــثةـــفة ة وة ۜ ه  ـــــمح ة الحن  نح ة  اي اس الحن م ـــيـليـــع  عةـــوة

ا نةـبفـس  ا ـلف  لةــه ۜ   بةــــحة ة ي ـف  ه  مة ۜ ـمنــالسح ض  ة رف الف ا ت  وة ه ــلح  لةــكموة لة ۙـوة داى
ةــع  الـدي يــبة اي ذةا  قةــمنــسح ۜ  وة ةرف ض  الف ا ت   وة ى  المفــوة ا رىاـضن ﴾١١٦﴿ ونةــت ــان ـقة

قة ةــوة يـالة  الح ونةـم ـلةـعفــية نة لةـذي ﴾١١٧﴿ ةــفة نح ايةـا  ون ـكمــيةــنف  فةـــكمه   ـــول   لةـق ـمة
يةـيــأف تيــــالوف تة الحن  ا ـنةـم ـــــلح كفيـ  اا  ان ةـكة قةــذن ل ــــكف ة ۜ  ـــــنة ينةــالة الح ذي وف لةـــلة
ۜ  تةــه ـــوف ل ــــلة قةــثفــــمف م ــه ــل ـــبفـــقة ۜ  قةــو ب ـل ــتف  ق ـــهةــــــا بةـۛشــــمف مف دفـــه  نفــم 

ا ة نح قح ـــحةـــالفـــاكة ب ــنةــلفــاالرف ۛســاي ﴾١١٨﴿ ةـــبة ةــــيح نيةــنح م  ي ــقةــــات  ل ــاالف ونةــن ـــوق ــــوف
﴾١١٩﴿ نةــيـشيــبة يـــــرىا  وة لة ت ــذي اب   الفــــنف  الصفـــةل   عةـسفـــراىۙ  وة يم ــجةــحة حي
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Bakara /120 – Ne 
yahudiler ne de 
hıristiyanlar, sen 
onların dinlerine tâbi 
olmadıkça asla senden 
razı olmazlar. 

Sen de ki: 
“Allah’ın hidâyet yolu 
olan İslâm, doğru yolun
ta kendisidir. 

Sana gelen bunca 
ilimden sonra onların 
heva ve heveslerine 
uyacak olursan, 

Allah’a karşı 
hiçbir koruyucu ve 
yardımcı bulamazsın. 

Bakara /121 – 
Kendilerine verdiğimiz 
kitabı, lâyık olduğu 
şekilde okuyup 
izleyenler var ya! İşte 
onlardır onu tasdik 
edenler. 

Kim onu inkâr 
ederse, işte onlar 
hüsrana uğrayacakların 
ta kendileridir. [5,66-
68; 17,107-108; 28,52-
54] 

Abdullah İbn 
Selam (r.a.) gibi, hem 
Tevrat’ı hem de 
Kur’ân’ı ve son 
Peygamberi tasdik eden
zevat buna dahildir. 
Cafer İbn Ebi Talib 
(r.a.) beraberinde 
Habeşistandan, bir 
gemi ile gelip Ashab-ı 
sefîne denilen (32’si 
Habeşistanlı, 8’i Şam 
rahiplerinden olan) kırk
kişi de bu cümledendir. 

Bakara /122 – Ey 
İsrail’in evlatları! Size 
ihsan ettiğim nimetimi. 

Ve sizi vaktiyle 
diğer insanlara üstün 
kıldığımı hatırlayın. 

Bakara /123 – Öyle 
bir günden sakının ki, 

O gün hiçbir 
kimse bir başkasının 
yerine ödeme yapamaz,

Hiçbir kimseden 
fidye kabul edilmez 

Ve kendisine 
şefaat fayda etmez. 

Onlara yardım da 
edilmez. 
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Bakara /124 –

Şunu da hatırda tutun
ki: Bir vakit İbrâhimi

Rabbi birtakım
emirlerle sınamıştı. 

O da onları
hakkıyla yerine

getirdiğinden Rabbi
kendisine: “Seni
insanlara başkan

(İmam) yapacağım”
dedi. 

İbrâhim: “Ya
Rabbi, neslimden de

başkanlar çıkar”
deyince, Allah:

“Zalimler ahdime
(nübüvvete) nail

olamazlar” buyurdu.
[6,161; 16,120-123;

3,67-68; 37,113; 14,40;
22,78]  {KM, Tekvin
12,1; 17,11; 22,1-10;

Matta 3,9; Luka 1,73} 

Bakara /125 – Biz
Beytullâh’ı insanlara

sevap kazanmaları için
toplantı ve güven yeri

kıldık. 

Siz de Makam-ı
İbrâhim’i namazgâh
edininiz. İbrâhim ile
İsmâil’e de: “Tavaf

edenler, itikâfa girenler,
rükû ve secde edenler

için bu Evimi tertemiz
bulundurun” diye

emretmiştik. [14,35-41;
9,109; 22,26-29; 2,187,

3,97] {KM, Tekvin
17,2.23} 

İtikâf: Cemaatle
namaz kılınan bir

Mescitte ibadet niyeti
ile belirli bir zaman

kalmak demektir. 

Bakara /126 – Ve o
vakit İbrâhim: “Ya

Rabbî, burayı güvenli
bir şehir yap. 

Buranın halkından
“Allah’a ve âhiret

gününe iman edenleri
çeşit çeşit mahsullerle

rızıklandır.” dedi. 

Bunun üzerine
buyurdu ki: “Onlardan

inkâr edeni dahi
rızıklandırıp az bir

zaman hayattan nasip
aldırır, sonra da onları

cehennem azabına
sürerim. 

Orası varılacak yer
olarak ne fena bir

yerdir!”  [14,35; 27,91;
28,57; 29,67; 95,3] 

نفكة الف ى عة ضن ةـتةرف لة النح ود  وة ى حةــيةه  ةـــتة ىــتحنــۛصارن ةــعة م ــب ــتح ۜـــه ـتةـــلح مف لة نفـوة
ة ه دةى نح لةئ  الحن  اي ۜى وة وة الفه دن ة ن ــه  ۛت الهفــبةــاتح ه ــعف ااءة ي دةــعفــمف بةــوة الحةذي ق لف

ينة اللحةذي ﴾١٢٠﴿ ا كة م ـجة ل ـم الحن   نةــكة م ـالةـلفم ۙ مةـع ـنة الفـاءة لة نةـنف وة ير ــيح  وة صي
ت  وة ة ت لة قح تةاۛب  يةتفل ونةه  حة م  الفك  ۜ ـه  ن ونة ب هي م  ائ كة ي ؤف لن ۜ ا ول رف هي ف  كف نف يـة مة وة نةا تةيف ان

ايبةيةا  ني
لة اايـي رة ت ية ايسف مة وان عف ك ر  ايا اذف ةتي ت  لح مف النفعة ﴾١٢١﴿ ائ كة ب هي م  فةا وللن ۟ ه  ر ونة اس  الفخة

وا ةق  اتح ىا وة م ي لة يةوف زي س  تةجف نةفف ﴾١٢٢﴿ ك مف لةيـف النحيي عة ك مف وة لفتـ  ة لةى فةضح ينة عة الةمي الفعة
لة ي  ىا وة ـ س  ۛشيف بةل  م ـنةفف ا عةـقف هة لة تةنفـنف ل  وة مفـفةـدف لة ه  ة  وة ا عة ا ۛشفة هة ع  نف عة

ذ  اي يمةوة هي بفرن اى اي بح ه  ابفتةلن ات ـكةــب   رة ةـاةتةـ فة ل مة نحييـه ـمح ۜ  قةالة اي ة نح ﴾١٢٣﴿  ي نفۛصر و
نة
مةـكة ل ـل ــع  م ـقة اۜ ـامىـلنحةاس  اي ةـــالة وة يح ۜي قةــنف ذ رح  يــهفـنةال  عةـــالة لة يةـتي د  ا جة

ذف اي لف وة عة ةـةى ل ــثةابةــيفۛت مةـبةـنةا الفـجة اتح ىاۜ  وة ن المف ذ واــلنحةاس   وة خ  ﴾١٢٤﴿ ينة ةال مي الظح
بفــمة ام  اي يــقة عةــمة م ـرن هي ىۜى وة اــه ـۛصلح نة اـدف لن بفـااي هيــى اي يلة النفــيـرن عي من ايسف مة وة نف م 

ذف اي وة ﴾١٢٥﴿ ا بة رة اائ ـت ية ل ـيفــطةهح  ة الفـفيــلطح ةـكناـعةـينة وة كح الرح  ينة وة ود ـج ـع  السح ـفي
بف ابةـــلف هنــعةــ اجفرةبح م  ــيــرن هيـــاي ز  قف الهفـنىــدىا انم ــلةــذة ارف نةـــه  م ــلةــا وة الةـقة

الفالحن ـب مف ـه ـنفـنة  م ـنف انمةـــمة نخ ـيةـ وة م  الف ۜ قةــوف نف الةـر  مة رةكف وة فة ات  رة الثحةمة
﴾١٢٦﴿ تح ع  ة  الضفـيلى ث ـه  قةليـفةا مة ب ئفۛس الفمةـمح ةار ۜ وة ذةاب  النح لنى عة ا اي ير ـطةرح  ه  صي
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Bakara /127 – İbrâhim 
ile İsmâil Beytullah’ın 
temellerini yükseltirken
şöyle dua ediyorlardı. 

“Ey bizim Kerîm 
Rabbimiz! Yaptığımız 
bu işi kabul buyur 
bizden! 

Hakkıyla işiten ve 
bilen ancak Sen’sin.” 

Bakara /128 – Ey bizim
Yüce Rabbimiz! Bizi, 
yalnız Sana boyun eğen
müslüman kıl. 

Soyumuzdan da 
yalnız Sana teslimiyet 
gösteren bir müslüman 
ümmet yetiştir. 

Ve bizlere 
ibadetimizin yollarını 
göster, tevbelerimizi 
kabul buyur. 

Muhakkak ki 
tevbeleri en güzel 
şekilde kabul eden, çok 
merhametli olan ancak 
Sensin!” [14, 40; 25,74]

Bakara /129 – Ey bizim
Rabbimiz! Onların 
içinden öyle bir resûl 
gönder ki; 

Kendilerine Senin 
âyetlerini okusun, 
onlara Kitabı ve 
hikmeti öğretsin 

Ve onları tertemiz 
kılsın. 

Muhakkak ki azîz 
sensin, hakîm sensin! 
(Üstün kudret, tam 
hüküm ve hikmet 
sahibisin!) 

Hz. İbrâhim 
(a.s.)’a bu duayı 
yaptıran Cenab-ı Allah, 
Hz. Muhammed (a.s.)’ı 
yaratıp Peygamber 
yapmakla onu kabul 
etmiştir. Vermek 
isteyince, istemeyi 
ilham etmiştir. 
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Bakara /130 –
Kendini bilmeyen

ahmaktan başka kim
İbrâhim’in dininden

yüz çevirir ki? 

Biz onu dünyada
nübüvvetle müşerref

kılıp seçtik. O âhirette
de sâlihlerden olacaktır.

Bakara /131 –
Rabbi ona: “Kendini
canı gönülden Hakka
teslim et!” deyince o

derhal: “Teslim oldum,
âlemlerin Rabbine”

demişti. [6,79; 16,120-
122; 11,7] 

Bakara /132 – Bu
dini İbrâhim kendi

evlatlarına vasiyet ettiği
gibi Yâkub da böyle

yaptı ve: “Evlatlarım!
dedi, Allah sizin için bu

dini seçti. 

Sakın
müslümanlıktan başka

bir din üzere ölmeyin.”
[21,72; 3,33-34] 

İsrailoğulları Hz.
Yâkub (a.s.)’ın

neslinden
geldiklerinden,

özellikle onun adı
zikrediliyor. Tevrat’ta

Hz. Yâkub’un vefatı
anlatılırken onun bu son

isteği yer almaz. Fakat
Talmud ayrıntılı bir

şekilde anlatır.
(Mevdudî, Tefhim) 

Bakara /133 – Ne
o, yoksa siz ölüm

Yâkub’a gelip
çattığında, o evlatlarına:

“Benim ölümümden
sonra kime ibadet

edeceksiniz?”
dediğinde siz orada mı

bulunuyordunuz? 

Onlar cevaben
şöyle demişlerdi:

“Senin İlahına, senin
ataların İbrâhim, İsmâil

ve İshakın İlahı olan
Tek İlaha kulluk ederiz 

Ve biz ancak O’na
teslim olan

müslümanlarız.” {KM,
Tekvin 49,1; 48,15} 

Bakara /134 – İşte
onlar bir ümmetti, geldi

geçti... 

Onların kazandığı
kendilerine, sizin

kazandığınız da sizedir. 

Siz onların
işlediklerinden sorguya

çekilmezsiniz. 

فةــية بفع  ــرف يم ـاي هي  رن
اع ـقةــالف ۜ الفبةيفت  نةــم  دةــوة يل  عي من ايسف ةنةا وة بح ةــقةــ تةرة ةاۜلفـبح نح ذف م  اي وة

ةنةا بح اجفرة نفـم كة وةـن  لةـيفـمةـل ـسفـنةا م ـلفـعةــوة ﴾١٢٧﴿ نحةكة يع  النفۛت اي مي يم  السحة لي الفعة
ة اــت ــيح ةـنة نةـ لة ةىــمةــل ـسفــةى م ـــا ا مح الر  ت ـنةــكفـــنةا س ــا مةـكة  وة ۛـنةـــيفــلةــبف عةــــا وة ا ذ رح 

ةنةا بح ابفرة س ـــه ـيــفي ثفــعةـــوة مفـه ـنفــم ولىــمف رة ﴾١٢٨﴿ نحةكة اب  النفۛت اي ةوحة يم  التح حي الرحة
لةيف يةات ـه ـعة ي ـمف ان الف تةاۛبــكنم  الفـه ـم ـلح ـعةـكة وة ي ــكذح ــ وة ةة وة يــمة كحي ۜــه ـزة مف يةتفل وا

نف ية مة غةب ـوة نفـنف م ـعة رف مة ة يمة ايلح هي بفرن ةة  اي لح ﴾١٢٩﴿ نحةكة يز  النفۛت اي زي ۟ الفعة يم  كي الفحة
لةـففـنة د ـۛسه ۜ  وة نةاه  ف ي ال قة يف طةفة نفـاصف ةـيةـدح  نح اي نخ ــه  ف ـاۛ وة ة  ــي الف نةـم ــلةرة هة ۛسف 

ذف قة ا ه ـــالة لةــاي بح ه  ۙ رة ل مف ت  قةالة السف لةمف بح  السف ينة ل رة الةمي الفعة ﴾١٣٠﴿ ال  ة ينةـحيــالصح
صحن وة ااـوة يم   ى ب هة هي بفرن يةـنيـ بةاي ۜ يةابةـق ـعفـيه  وة ةـن ــوب  نح ة اي ة يح ىـفنـطةـاصف الحن ﴾١٣١﴿

﴾١٣٢﴿ يـال م كمــــلة و ت ــــــلة تةــنة  فةــدحي النفــــم  ة   وة لح ة   اي ل ــــمف م ــت ــــنح ونةــــسف م 
ذف حةـــهةـــمف  ش ــت ـــنفــكم ااءة اي ۙ ـــمةـــۛب  الف وـق ـــعفــــرة  يةـــۛضـــدة ذف قة وف ت  الةـاي المف

ونة   م ـــب ــــعفـــا  تةـمة ۜي    قةال وا نةـــعفــنف  بةــد  لند  ـــب ــــعفـــدي كةـــهةـــاي ه ــيــنيـبةـــل 
ا بة بف كةــا ئ ـان يمةــاي هي لنقةــــحنــــلة وة ايسفـــيـــعيــمنــسف اي وة رن اح ـهىـــ اي ۛـــا وة دىا لن اي هةـــوة

ةـلفــت  ۛ لةــلةــدف خةــة  قةـكة ا مح تفــبةـۛســكف اا مةـهةــتف ﴾١٣٣﴿ ن  لةه  م  نةحف ونةـل ـسفـوة م 
﴾١٣٤﴿ لة ا كمــوة لة ت ــت ـبفــۛســكفمف مة ۛ  وة ل ــسفــمف ا ــونة عةـــة ة مةــان وا يةــكفمح ونةـل ـعف
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Bakara /135 – Bir de: 
“Yahudi veya hıristiyan
olun ki doğru yolu 
bulasınız” dediler. 

De ki: “Biz bütün 
batıl dinlerden 
uzaklaşmış olarak 
İbrâhim’in dinine tâbi 
oluruz. 

O hiçbir zaman 
müşriklerden olmadı.” 

Bakara /136 – Deyiniz 
ki: “Biz Allah’a, bize 
indirilen Kur’ân’a, 

Keza İbrâhim’e, 
İsmâil’e, İshak’a, 
Yâkub’a ve onun 
torunlarına indirilene 

Ve  yine Mûsâya, 
Îsâ’ya, 

Hülasa bütün 
peygamberlere Rab’leri
tarafından verilen 
kitaplara iman ettik. 

Onlar arasında 
asla bir ayrım 
yapmayız. 

Biz yalnız O’na 
teslim olan 
müslümanlarız.” 
[4,150; 2,285] {KM, 
Tekvin 56 ve 59. 
bölümler; Yuşa 3,12} 

Bakara /137 – Eğer 
onlar da sizin iman 
ettiğiniz gibi iman 
ederlerse doğru yolu 
bulmuş olurlar. 

Yok 
yüzçevirirlerse, mutlaka
size karşı bir ayrılık ve 
düşmanlık içindedirler. 

Bu takdirde ise 
onların hakkından 
gelmek için Allah sana 
yeter. O hakkıyla işitir 
ve bilir. 
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Bakara /138 – Siz
Allah’ın verdiği rengi

alınız. 

Allah’ın
boyasından daha güzel

boyası olan kimdir? 

“Biz ancak O’na
ibadet ederiz” deyiniz. 

Bakara /139 –
Allah hem bizim

Rabbimiz, hem de sizin
Rabbiniz olduğu halde, 

Siz bizimle Allah
hakkında mı münakaşa

ediyorsunuz? 
Bizim yaptıklarımızın

karşılığı bize, sizin
yaptıklarınızınki ise

size ait. 

Biz tam bir
samimiyetle yalnız

O’na bağlıyız. [10,41;
3,20; 3,67-68] 

Bakara /140 –
Yoksa Siz İbrâhim,

İsmâil, İshak ve
Yâkub’un ve onun

evlatlarının yahudi veya
hıristiyan olduklarını

mı söylüyorsunuz? 

De ki: Siz mi daha
iyi bileceksiniz yoksa

Allah mı? 

Allah’ın, Kitabı
vasıtasıyla kendisine

ulaştırdığı hakikati
saklayandan daha zalim

kim olabilir? 

Allah
yaptıklarınızdan

habersiz değildir. [3,67]

Yahudilik özel
âyinleri ve düzenlemeleri
ile M.Ö. dördüncü asırda

şekillenmiştir. Hıristiyanlık
Hz. Îsâ’nın dünyadan

ayrılıp göğe
yükseltilmesinden çok

sonra şekillenmiştir.
Dolayısıyla bu tarihlerden

önce yaşamış olan
peygamberlerin, tarihî

olarak bu dinlere mensup
olmaları mümkün değildir.
Hal böyle olunca Kur’ân,

Allah nezdinde makbul
olmak için, Allah’ın bütün
peygamberleri tarafından

bildirilen ve bütün çağlarda
yaşayan iyi insanların

uyduğu evrensel yolu kabul
etmelerinin gerekli

olduğunu vurguluyor. 

Bakara /141 – İşte
onlar bir ümmetti geldi

geçti... 
Onların kazandığı
kendilerine, sizin

kazandığınız da sizedir. 

Siz onların
işlediklerinden sorguya

çekilmezsiniz. 

بف هيــاي يمةـرن قة ىــودىا الوف نةـوا ه ـون كمواـال ـوة واۜـــتةــهفــــتة ۛصارن ةــم  لفــلف بةــ ق  د  ةةـــلح
اـق  ةاـــــانمة واـول  اا ا نفالحن  ـ ب نح مة لةــــوة ز  ﴾١٣٥﴿ يـحة مةـني ىاۜ وة نة اـف ينة كةانة م  كي ر  شف الفم 

ا مة ا ز ـا ا نفـوة لن بفى ـلة اي يةـحنـلة وة ايسفـيـعيـمنـمة وة ايسفـيـرن هيـاي وۛبـق ـعفـقة وة لة اـنةــيفــاي
ا مة ت ية م ـوة ىـا ا ون ي وسن عي ىـوة ا سن مة ت ـوة نفـا ا ون يح ونة م  ةب  ۛية النح مف بح ه  ةسف رة الف اط ـبةـوة

ثفل ـن وا ب ـفةا نف انمة م  ﴾١٣٦﴿ ق  بةـلة ن  رح  ونةـفة ل م  ن  لةه  م سف نةحف مف  وة ه  نف د  م  يفنة الحة
ۛــش  اق  قة ا اۛ ــتةــد  اهفــقةــهي فةـمف ب ــت ــنفــا انمةـمة وف نف دة اي ةــتة وة اــوة لح ةــفة وف نح اــا  يـمف فيــه  مة
ۛةةـغةـبفـص  ﴿١٣٧﴾ الحن  وة  الحن ۛ م ـه ـــكفـيــفيـــكذــيةـــۛســفة ه  ة وة يـالسح ۜـيـليـعةــع  الفــمي م 

﴾١٣٨﴿ مة ةى   ــ ص الحن نة ـــــم  ن ــۛســ الحفنفــــوة غة نةبف ونةـــــا ب ـــعةه  ـــــ لةن ــــحفــــوة د 
اـالت  و نة اـحة بح  ا ـنةـــــــــوة   رة بح ـــــ الحن   وة ه يـنةا ف ـجح  رة ۛ    كمــــــــــ وة لةمف اــوة اــنة لفــق 

﴾١٣٩﴿ لةـنةــا ل ـمةــالعف ا ل ــمف العفكمــا وة ۛكمـــمة نة مف ن ــ وة ۙـــل ـــخفـــم ه  ــــ لةحف ونة ص 
و ل ــــتة ةـق  نح بف ونة اي هيــــاي يةـــحنـــسف اي لة وةــيـعيـــمنــسف اي مة وةـيــرن و ۛبـعفــــقة وة ق  المف

ۜ الحن  ة الف  اطةـبةــسف وة
نةـوا ه ـان ــكف ۜى ق ــــودىا الوف النفلفــــۛصارن م  الم ــلةـــالعف مفــت ـــــءة

الحن  ةـــم  م ـــلةـــالظفنف ــوة مة ۜ  نةـــــه  م  دةـــنفـــا دة ةى ع ـهةـــمة ۛشـــتةـــكف نفــمح مةالحن  اـوة
ة  قةدفـت  ة ۛ لة لفكة ا مح لةتف اـخة ا مة ۛسبةتفــكفهة ﴾١٤٠﴿ ا ف ــب  اـــل  عةـــغة ة ل ونةـمةـــعفـــتة مح

﴾١٤١﴿ لة ۛ ــت ــبفـۛســكفاـمة مفكمـــوة لة مف اــــل ونة عةـــةـسفــت  وة ة ۟ــمةــعفـوا يةـان ـكف مح ل ونة
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الجزء

﴾٢﴿
Bakara /142 – Akılsız 
insanlar: “Bu 
müslümanları daha 
önce yöneldikleri 
kıbleden çeviren sebep 
nedir?” diyecekler. 

De ki: “Doğu da Batı 
da Allah’ındır. O 
dilediği kimseyi doğru 
yola yöneltir. {KM, 
Tekvin 2,8; Çıkış 26,22; 
Hezekiel 47,1. Luka 1,78} 
      Hicretten on yedi ay 
kadar sonra kıble, 
Kudüs’teki Mescid-i 
Aksâ’dan Mekke’deki 
Kâbe’ye çevirildi. Vahiy, 
Hz. Peygamber öğle 
namazında iken geldi. İlk 
iki rekatı Kudüs’e, son iki 
rekatı da namaz esnasında 
dönerek Mekke’ye doğru 
kıldırdı. Kıbleteyn (iki 
kıbleli) Mescidi, 
günümüzde Medine’de 
mevcuttur. Âyetin son 
kısmı, kıble yönünün, 
Allah’ın sadece o tarafta 
olduğu mânasına 
gelmediğini kesin bir tarzda
belirtmektedir. 
 Bakara /143 – Ve işte 
böylece Biz sizi örnek 
bir ümmet kıldık ki 
insanlar nezdinde 
Hakk’ın şahitleri 
olasınız ve Peygamber 
de sizin hakkınızda 
şahit olsun. 
      Senin arzulayıp da 
şu anda yöneldiğin 
Kâbeyi kıble 
yapmamızın sebebi, sırf
Peygamberin izinden 
gidenlerle ondan ayrılıp
gerisin geriye 
dönecekleri meydana 
çıkarmaktır. 
         Gerçi bu oldukça 
ağır bir iştir. Ancak 
Allah’ın doğru yola 
erdirdiği kimseler için 
mesele teşkil etmez. 
           Allah imanınızı 
zayi edecek değildir. 
          Çünkü Allah 
insanlara karşı pek 
şefkatlidir, çok 
merhametlidir. [17,82; 
41,44; 4,115] 
       Müslümanlar, Allah’ın
hidâyetine tâbi olarak örnek
ümmet haline geldiler. 
Kıblenin değiştirilmesi, 
önderliğin 
İsrailoğullarından alınıp 
İslâm’a verilmesini 
simgeliyordu. Allah Teâla 
âhirette peygamberlerin 
hakkı tebliğ ettiklerini 
belgelemelerini isteyeceği 
gibi, ümmetten de 
peygamberlerinden 
aldıklarını değiştirmeden 
tebliğ edip etmediklerinin 
hesabını soracaktır. 
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Bir hadiste Hz.
Peygamber (a.s.) şöyle

buyurmuştur: “Siz
Allah’ın yeryüzündeki

şahitlerisiniz, neye
şahitlik ederseniz

gerekli olur.”
Müminler, Allah’ı

görüyorcasına yaşamak,
hal ve davranışları ile

insanlara Allah’ı
tanıtma görevindedirler.

Öyle ki, onları gören,
Allah’ı hatırlamalıdır. 

“Ümmetim dalalet
üzerinde ittifak etmez”

hadisi icmâ delilinin
esas kaynağıdır. 

Bakara /144 –
Elbette ilahi buyruğu
bekleyerek yüzünün

semada aranıp
durduğunu görüyoruz. 

Artık müsterih ol,
işte memnun olacağın

kıbleye seni
yöneltiyoruz. 

Haydi çevir
yüzünü Mescid-i
Harâm’a doğru! 

Siz de ey
müminler, nerede

olursanız olunuz çevirin
yüzünüzü oraya doğru! 

Kendilerine kitap
verilmiş olanlar, kıbleyi

çevirmenin gerçekten
Rab’leri tarafından
olduğunu bilirler. 

Allah onların
yaptıklarından habersiz

değildir. 

{KM, Yuhanna 4,21} 

Bakara /145 –
Kendilerine kitap

verilmiş olanlara her
türlü delili de getirsen

onlar senin kıblene
yönelmezler. 

Sen de onların
kıblesine dönecek

değilsin. 

Zaten onların da
bazısı bazısının

kıblesine yönelmez
ki!... 

Faraza, sana gelen
bunca ilimden sonra

onların keyiflerine
uyacak olursan, 

Bilmiş ol ki, o
takdirde sen de

zalimlerden olursun.
[10,96-97] 

ااء   ــــفةـالسح  نة النحةاس هة لحنـمة    م  م ـه ـت ــلةــبفــق نف ــــمف    عةـــه ــيــاوة ل  وـق ـيةـۛس
اۜ   ق ـان ـكف هة لةيف حن  لفـوا عة ۜ  ية ل  ب  ر  غف الفمة ق   وة ر  شف ي مةـالفمة دي نف يةۛشااء ـهف ي ةتي الح

لفنةاذنـكفوة  عة ةكم ل كة  جة ىاــمف  ا مح ۛسط ةى  وة ﴾١٤٢﴿ لن يـرة اط ـى ص ـاي تةقي م ـ  م سف
ااءة  عةـهةــوا  ش ـــن  يـةالنحةاس  لةىــدة ول   عةــكم وة س  مفكميـفــلةـونة  الرحة ك ـل  وـتـة

اجة مة ةةة ــلةـبفــق ــ الفنةاـلفــعةــــوة ة ل ـيفـلةـعة ۛتــنفــك  يـتيــالح لح اا اي نفـعفـنةـهة لةمة مة يدىاۜ ۛشهي
س  ةـولة م ـالرحة لنى عةـل ـقةـنفــنف  يةـمح نف ـيفـبةـق ـب   عة اي ۜ  وة ةىكفـانةتف لةـكفه  يرة بي ـع  ةب  يةتح
لةى ة عة يـالح ىـنة هةـذي مة الحن ۜ   دة يـيــضيــي ــــل  الحن انة ـكف اـوة ا نةــعة اي ۜكمـــمة مف ة لح اي

ى تةــدف نةــقة جفـلح ـقةـرن ه كة ف يـۛب وة ﴾١٤٣﴿ ة نح ة اي ةـب  الحن حيـاس  لةـالنح ؤ نف  رة م ـيـرة
ۛشطفرة اۛء    فة ا مة ة ةـيةــوة لح ــن ـلةـالسح ضنــــتة  ةىـلةـبفـق  كة ـنح ا   ــيــرف لح   وة جفــ فةهة كةـهةـوة
ۜ ه  رة ۛشطف يف حة ۜ  وة ام  رة د  الفحة ج  سف مفــك ـو هةــوا  و  ج ـوة لح ـفة مفـت ــنفـكما ـث  مةـالفمة
بح  ۜـه ـرة مف ت وا  الف ةذي ينة   ا ون ة  الح نح اي ةــلةــعفــيةــتةاۛب لةــكنــوة ونة  النح نفــــقح  م ــحةـه  الفـم 

لة ةـيفـالتة نفـئ ــوة يـۛت الح ت واـذي نة  ا ون ﴾١٤٤﴿ مة ا يةـل   عةــاف ـغةـــب  الحن ا ـوة ة ل ونةــمةــعفــمح
ية لح ـكمب  اتةـان اـتةـلةـبفـوا ق ـع ــب ـة   مة مة ۛ   وة ۛع  ــتةابـ ــۛت ب ـاالنفـكة مف لةتةه  بف ق  تةاۛبـكنـالف

ۜ  ـعفــبة   ةةـلةــبفــق  ع  ــابـ ــتةـمف  ب ـه ـض ـعفــبة لةض  ة ن ــئ ــوة مفـاتح ه  ااءة وة ۛت  الهف بةعف مة اـوة
﴾١٤٥﴿ كة ااءة اجة د   مة عف نف بـة نة   م  ۢ م  يـنة ـمي ةا لـ  ــنة الـظح ـم  ذىا لـة نحةكة اي ــلفـم ۙ  اي ــع  الف
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Bakara /146 – 
Kendilerine kitap 
vermiş olduğumuz 
kimseler, onu 
(Muhammed’i) tıpkı 
evlatlarını tanıdıkları 
gibi tanırlar. 
    Böyle iken, onlardan 
bir kısmı, bile bile 
gerçeği gizler. 

Bakara /147 – Hak ve 
gerçek olan, Rabbinden
gelendir, bunda hiç 
tereddüdün olmasın. 
     Resûlullaha hitaben 
“Hiç tereddüdün olmasın” 
hitabı tehyic kabilindendir. 
Yoksa, bundan, onun 
tereddüt ettiği mânasının 
çıkarılması doğru değildir. 
İnsanın bir arkadaşına 
te’kid gayesiyle, o hiç 
endişe ve merak etmese 
de:” Hiç endişen olmasın, 
hiç merak etme, ben 
hallederim, o iş tamamdır!”
kabîlinden söz söylemesi, 
belagat bakımından yerinde
bir iştir. 

Bakara /148 – Herkesin
yöneldiği bir cihet 
vardır, 

Haydin öyleyse 
hep hayırlara koşun, 
yarışın. 

Nerede olursanız 
olunuz, Allah hepinizi 
bir araya getirir. 

Şüphesiz ki Allah 
her şeye kadirdir. 

Bu âyet-i kerîme 
Kur’ân’ın müslümanların 
şahsîyetlerini nasıl 
geliştirdiğini, esasta 
birleşme ve fazilette 
yarışma kaydı ile, her bir 
ferdin değişik bir görüş 
ortaya koyabileceğini, 
bunun müminlerin birliğini 
ve uyumunu bozma yerine 
daha da güçlendirmesi 
gerektiğini ifade 
etmektedir. Vallahu A’lem. 

Bakara /149 – Her 
nereden yola çıkarsan 
çık, 

Sen yüzünü 
Mescid-i Haram 
tarafına döndür. 

Şüphesiz ki böyle 
yapmak, Rabbin 
tarafından gelen 
gerçektir. 
Allah yaptıklarınızdan 
habersiz değildir. 
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Bakara /150 – Her
nereden yola çıkarsan

çık, sen yüzünü
Mescid-i Haram

tarafına çevir. 
      Ve siz de ey

müminler! Her nerede
olursanız yüzünüzü

oraya doğru çevirin ki 
      Halk aleyhinizde

kullanacak bir delil
bulamasın. 

      Yalnız onlardan
haksızlık edenler başka!

Siz de onlardan
değil, Ben’den çekinin
ve o tarafa yönelin ki 

Size olan
nimetlerimi

tamamlayayım 

Ve böylece siz de
doğru yolu tutmuş

olasınız. 

Bakara /151 –
Nitekim, size

âyetlerimizi okuması, 

Sizi tertemiz hale
getirmesi, size Kitap ve

hikmeti 

Ve bilmediğiniz
nice şeyleri öğretmesi
için sizden birini elçi

gönderdik. [3,164;
14,28-29; 62,2] 

Bakara /152 –
Öyleyse siz Beni

zikredin ki Ben de sizi
anayım. 

Şükredin Bana,
sakın nankörlük

etmeyin. 

Bakara /153 – Ey
iman edenler! Sabır

göstererek ve namazı
vesile kılarak Allah’tan

yardım dileyin. 

Muhakkak ki
Allah sabredenlerle

bareberdir. 

“Namaz müminin
miracıdır.” Rûhun

huzuru, bedenin
temizliği ve intizama

girmesi, ruhî ve bedenî
her vazifenin, dünya ve

âhiretle ilgili her türlü
mükemmelliği, gerek
ferdî gerek toplumsal
özellikleri ihtiva eden

namaz ile sağlanır. Hz.
Peygamberin tavsifi ile

“Dinin direği” olan
namaz, imanı besler,
kulu Rabbine bağlar.

Sonsuz elemleri ve
emelleri olan âciz

insanı, her şeye kadir
olan Rabbinin

dergâhına ulaştırır. 

ىا يق م  الف نةاه  تةيف ينة ان ةذي ف ونةه  تةاۛبكناللح ر  اكف يةعف ة فةريمة نح اي ۜ  وة مف ه  ااءة ف ونة البفنة ر  يةعف
قح  نف اللفحة بح كة م  ة رة ك ونةنح فةلة تـة ﴾١٤٦﴿ مف ه  نف ونةـلة م  ت م  كف ة يـة قح ونة الفحة لةم  مف يةعف ه  وة

جفـــك ـــوة ل  ا فةـيـوة لحيـوة م ـة   ه ـهةـلح   و  واــــــب ــــتةــا سفـهة ق  ﴾١٤٧﴿ نة ۟ م  ينة تةري مف الفم 
ة الحن ۜ اليفــيفـخةــالف ا تـةـرة ات  يـــجة الحن  م كمــأف ت  ب ـوا يةـون ـكمنة مة ةـمي نح ىاۜ  اي ع

م  جفـيفث   خةـنف حةــوة هةكةـۛت  فةـرة جف لح   وة وة ﴾١٤٨﴿ ء قةـلح  ۛشـى ك ـلنـعة يـيف ر ـدي
الحن  ج ـمةــرة الفــطفـۛش ۜ ـــحةـد  الفــسف ام  ة    رة نح اي بح  نفـــقح  م ــحةـلفـلةه  ـــوة ۜـرة ا   كة مة  وة

م  هةكةـنف حةــوة جف لح  وة ۛت  فةوة جف رة يفث  خة ﴾١٤٩﴿ ا تةــل  عةــاف ـغةــب  ة ل ونةـمةــعفــمح
ۜ ــحةـد  الفـج ـسفـمةـالف ام  حةرة ا ـيفــ وة ت ــكمث  مة لح وا و ج و هةمف ـنف مفكمـفةوة ۛشطفرة

ة يـة ةـمف ح كمـيفـلةـنحةاس  عةـلـونة ل كمل ئةلح ةـجح ة الح لح يـة ۗ  اي واــلةــنة ظةـذي م  ۙ ه  رة ۛشطف
ه ـۛشـخفـلة تةـفة ا خفـوف ة  ن ــي  وة ل   ت ـوف نيـۛشـمف وة ي عةـمةـعفـمح مفكميـفـلةــتي ه مف نف م 

اـكف ا ۛس مة يــالرف نـفكملفنةا  في ولى م  مفكممف رة س  ﴾١٥٠﴿ ةـعةـوة لة ۙـتةـهفـمف تةكمـلح ونة د 
يةكمـيفـلةـعة كحيـا  وة ي ـنةــات ـمف  ان تةا ۛبـكنــم   الفكمـم ـلح ـعةـمف  وة ي كمـيــزة تفل واـية

يـكمفةاذف  و ناي ر  ﴾١٥١﴿ ا لفح  لح م كذوة ةة وة ي عة الةمف تـةكممة ۜكممف مة ونة لةم  و ن وا تةعف
ا ةـــا اليح ـية ا الح ينةـهة ذي ﴾١٥٢﴿ اشفمفكمرفــكمالذف وا  ليـكمــ وة ۟ـف كذي وة لة تـةـر  ر ون 

﴾١٥٣﴿ ةـالـوا ب ـن ـيـعيـتةـوا اسفـن ـانمة الــصح ر  وة لنـبف ة ةـصح نح ۜ  اي ةوة  اب ــ مة الحن ة ينةـعة الصح ري
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Bakara /154 – Allah 
yolunda öldürülenler 
hakkında “ölü” 
demeyin. 

Bilakis, onlar 
diridirler, fakat siz 
bunun farkında 
değilsiniz. 

Bakara /155 – Biz 
mutlaka sizi biraz 
korku ile, biraz açlık 
ile, yahut mala, cana 
veya ürünlere gelecek 
noksanlıkla deneriz. 

Sen sabredenleri 
müjdele! 

Bakara /156 – Sabırlılar
o kimselerdir ki 
başlarına musîbet 
geldiğinde, 

“Biz Allah’a âidiz 
ve vakti geldiğinde 
elbette O’na döneceğiz”
derler. 

Böyle demeye, bu 
âyetten alınan bir 
kelime ile istirca’ denir.
Bu âyet, İslâm 
ümmetine Allah’ın 
büyük lütuflarındandır. 
Özellikle musîbet ve 
sıkıntı hallerinde “Biz 
Allah’a âidiz” diyerek 
mümin malını, canını, 
her şeyini Allah’a 
teslim etmekte, bütün 
kâinatın O’nun 
yaratıkları olduklarını, 
O’nun kendi mülkünde 
dilediği işi yapmasının 
yerinde olduğunu 
hatırlar. Kendisini o 
muazzam kuvvet 
kaynağına bağlayarak, 
kazandığı güçle 
musibetlerin üstesinden
gelir. 

Bakara /157 – İşte 
Rab’leri tarafından bol 
mağfiret ve rahmete 
mazhar olanlar onlardır.

Hidâyete erenler 
de ancak onlardır. 
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Bakara /158 – Safa
ile Merve Allah’ın

belirlediği
nişanelerdendir. 

Kim hac veya
umre niyetiyle Kâbe’yi

ziyaret ederse oraları
tavaf etmesinde bir beis

yoktur. 

Her kim de, farz
olmadığı halde

gönlünden koparak bir
hayır işlerse, mükâfatını

görür. 

Zira Allah şükrün
karşılığını verir. O, az

amele çok mükâfat
veren ve her şeyi

bilendir. [4,40] 

Müşrikler de Safa
ile Merve arasında sa’y

ederlerdi. Müşriklerin
bunu yapmaları, bu iki

tepeyi Allah’ın şeâiri
olmaktan çıkarmaz. 

Bakara /159 –
İnsanlar için biz kitapta

açıkladıktan sonra,
indirmiş olduğumuz

aşikâr delilleri ve
hidâyeti gizleyenler var

ya! 
İşte onlara Allah lânet

ettiği gibi, 

Lânet edebilecek
herkes de lânet eder. 

Bakara /160 –
Ancak onlardan tevbe
edip hallerini düzelten

ve gerçekleri
açıklayanlara gelince:

Ben onların tevbelerini
kabul ederim. 

Zira tevbeleri kabul
eden, çok merhametli

olan Ben’im. 
Bakara /161 – İnkâr

edenler ve inkârcı
olarak da ölenler var

ya! 

İşte Allah’ın,
meleklerinin ve bütün

insanların lâneti hep
onların üstünedir. 

Bakara /162 –
Onlar bu lânet içinde
ebedî olarak kalırlar. 

Onların azapları
hafifletilmeyeceği gibi, 

Kendilerine yeni bir
mühlet de verilmez. 

Bakara /163 –
Hepinizin İlahı tek

İlahtır. 

Ondan başka tanrı
yoktur. O, rahmandır,

rahîmdir. {KM, Tesniye
4,35; İşaya 43,10-11} 

ول وا ل ــتة يل  ـتةـقفـنف ي ـمةـق  ي ۛسبي لنــ المفالحن ل  في ااء  وة ية ۜ بةلف الحف ات  نفكنوة لة وة
ة نـح ل وة لةنةبف ص كموة نةقف الفج وع  وة ف  وة وف نة الفخة م  ء  مف ب ۛشيف ﴾١٥٤﴿ ع ر ونةلة  تةشف

ينة اللحةذي ﴾١٥٥﴿ نة ةمف م  ةنفـالف الف ال  وة ةـوة الثح بةـف س  وة ۜ وة رة ات  اب ـمة ة ر  الصح ۙـشح  ينة ري
﴾١٥٦﴿ اا الۛصا بة ذة اـة ۙ  قةـبةــيــصيـمف م ــه ــتفــــاي ةـال  نح حن ا ـوا اي ا ل  ة نح اي لةـوة اج ــيفــا اي ۜـــه  رة ع ونة

نف  ات  م  مف ۛصلةوة ه  لةيف مفعة بح ه  ة رة مة حف رة ائ كة  وة لن ا ول ونةـتةـهفـم ـم  الفـ ه وة د  ائ كة ا وللن
اائ ر  نف ۛشعة ةة م  وة رف الفمة ا وة فة ة ة الصح نح ۛ اي نف الحن  ة الفبةيفۛت الو  فةمة جح رة حة تةمة اعف ﴾١٥٧﴿

ةــه  النف يةــيفـــلةــنةا حة عةــج  ۛف ب ــطح ة اۜ ــه ـــوح مةمة عة خةــطةــ تةنفـــوة ة ةـرىاۙ  فةـيفــوح ا نح لةـفة
نحة ة اي يـالح اا النفـــــــت كذ يـةنةــذي ونة مة نةاــــلف زةـــــم  ﴾١٥٨﴿ ة يـــر   عةــــــكنا ــ ۛشالحن م ــلي

الفـيح ـــبةــــالف ى  م ــه ــــنةا ت   وة ةـــا  بةـد  مةــعفـــنف  بةـــدن ةاه    ل ــيح نحةاس  ف يــلـنح نةـــم 
﴾١٥٩﴿ اـــــكنــــالف لن ۙ  ا ول يةالحن  م  ــه ــن ــعةـــلفـــكة يةــئ ـتةا ب  ة ع ـن ـلفعةـوة م  اللح ۙـن ــه  ونة

ة يـالح بةــلةــوا وة الصفـاب ـنة تةـذي وا وة ةـــح  اـفةن وا  ـــــيح ۛـه ــيفــلةـوب  عةـالت  كة ـئ ـا وللن مف ة ايلح
ة ة الح نح يـاي ا ت ـــفةـــــكف نةـذي مة وا وة ه ـر  مفـــوا وة ﴾١٦٠﴿ نة ال ةـ الاـوة ة حيــتح اب  الرح م ـيـوحة

ائ كة عة لن مف لةـا ول ه  ا لف الحن  ة ـنةـعفــلةيف اــمةـوة الــكفــئ ــلن ةـة وة ۙـعيـمةـاس  الجفـنح ينة ار ـكم ة فح
﴾١٦٢﴿ لة ذةاب  وة م  الفعة ه  نف فحةف  عة اۛ لة ي خة يهة ينة في ال دي مف ي  خة ظةر ونةـنفـه  ﴾١٦١﴿

﴾١٦٣﴿ لن لنكمـه ــوة اي ا ح ــمف اي لنــه   وة ا  اي ۛ  لة ة ه ـد  لح ة حفــهة اي ة حيـمنـوة الرح ۟ـيـن  الرح م 
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Bakara /164 – Göklerin 
ve yerin yaratılışında, 
gece ile gündüzün 
sürelerinin 
değişmesinde, insanlara
fayda sağlamak üzere 
denizlerde gemilerin 
süzülüşünde, Allah’ın 
gökten indirip 
kendisiyle ölmüş yeri 
canlandırdığı 
yağmurda, 

Ve yeryüzünde 
hayat verip yaydığı 
canlılarda, rüzgarların 
yönlerini değiştirip 
durmasında, gökle yer 
arasında emre hazır 
bulutların duruşunda, 

Elbette aklını 
çalıştıran kimseler için 
Allah’ın varlığına ve 
birliğine nice deliller 
vardır. 

Müşrikler Hz. 
Mûsa ve Hz. Îsâ (a.s.)’a
verilen mûcizeleri 
öğrenip o kabilden 
olarak Safa tepesinin 
altın olmasını mûcize 
olarak istediler. Allah 
Teâla: “İstersen 
yaparım, fakat iman 
etmezlerse, hiç 
görülmedik şekilde 
azap gönderirim” 
deyince Efendimiz: “O 
halde benimle halkımı 
başbaşa bırak, onları 
yavaş yavaş dine dâvet 
edeyim” demesi üzerine
bu âyet indirildi. 
Demek ki bu âyette 
bildirilen gerçekler Safa
tepesinin altın olması 
gibi harikalardan daha 
önemlidir. Bu, Kur’ânın
din konusunda insan 
fikrini ne güzel 
eğittiğini göstermeye 
kâfidir. 

Bakara /165 – Öyle 
insanlar vardır ki 
Allah’tan başkasını 
Allah’a denk tutar, tıpkı
Allah’ı severcesine 
onları severler. 

Müminlerin 
Allah’a olan sevgileri 
ise her şeyden daha ileri
ve daha kuvvetlidir. 

O, böyle yaparak 
kendilerine 
zulmedenler, azabı 
gördükleri zaman 
anlayacakları gibi, 
bütün kuvvet ve 
kudretin yalnız Allah’a 
ait olup, Allah’ın 
azabının pek şiddetli 
olduğunu, keşke 
şimdiden bilselerdi! 
[89,25,26; 6,165] 
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Bu âyet, ulûhiyyetin
en önemli hususiyetlerinden

birinin muhabbet yani
sevilmek olduğunu gösterir.
Bundan dolayıdır ki Kur’ân

ıstılahında insan, daha çok
“kul” vasfıyla anılır.

Kulluk, kendisine kul
olunan varlığa karşı

beslenen sevginin en ileri
derecesini ifade eder. Bu

âyet gösteriyor ki, Allah’tan
başka her hangi bir şeyi

veya kimseyi Allah’ı
severcesine seven kimse,
Allah’tan başka nid (yani

O’na denk tutmuş),
sayılmaktadır. Bu, sevgide

ortak yapmaktır, yoksa
yaratma ve Rab olma

vasfında denk saymak
değildir. el-Vedûd Allah’ın

güzel isimlerinden olup
“Yaratıklarını çok seven ve

onlar tarafından çok
sevilen” demektir. 

Bakara /166 – İşte
önderler kendilerini
izleyenlerden uzak

durdular, 

Azabı gördüler ve
aralarındaki her türlü

bağ kesildi. 

Bakara /167 –
Bunun üzerine o tâbi

olanlar şöyle dediler: 

“Ah ne olurdu,
elimize bir fırsat geçse
de onların bizden uzak

durdukları gibi, 

Biz de onları bir
reddetseydik! 

İşte Allah Teâla
onlara, bütün

yaptıklarını, en şiddetli
pişmanlıklar halinde

gösterecektir. 

Onların o ateşten
çıkacakları da yoktur.
[25,23; 14,18; 24,39;
23,99; 26,102; 32,12;

39, 58; 42,44] 

Bakara /168 – Ey
insanlar! Yeryüzünde

olan bütün
nimetlerimden helâl hoş
olmak şartı ile yeyiniz; 

Fakat şeytanın
peşinden gitmeyiniz. 

Çünkü o sizin
besbelli düşmanınızdır. 

Bakara /169 – O
sizi hep çirkin işler ve

hayasızlık yapmaya 

Bir de Allah
hakkında bilmediğiniz

şeyleri iddia etmeye
teşvik eder. 

ي خة ةـق  الــلفـــفي ا ت   وةـمنـسح ةرف ض  وة اخف الف ةـت ـ وة ف   الح ار ـيفـلة ةهة النح ل   وة انَن

الحن  ي تة ةتي لفك  الح الفف  ي ف ــوة ري ا يةـر  ب ـحفـبةـي الفـجف اا النفـفةـنفـمة مة ةاۛس وة لةـع  النح زة
بة ةـــوة ثح انة ــم  مة ة اــ م  ء اـالسح يةاب ــــاء  فةـنف  مة ۛضــاةحف ةرف اـهةــوف ت ـــدة مةــعفــ بة ه  الف

ةــكمنف ــم  ا ابح تةــلح  دة يــصفــة     وة السحةـف  الـري يةاح  وة اب  الفـرح  ۛسـحة ر ـم  ة خح اــيـفي هة
نةــوة م  ﴾١٦٤﴿ ةـالنة ـيفـــبة اـسح نية  ء امة ةرف ض   لة ا لف م   يةـقةــــات   ل ـوة ونةـل ـق ـعفـــوف

ۜ الحن  ةـال ذ   م ــاس  مةـنح ادىا ي ــ النف الحن نف د  ون ـنف يةتحةخ  بح ـح ــكف مفـه ـو نةـبح ـح ـــدة
ذف اي ة الح يـــوة اــنة  انمةـذي ىا ــــدح  ح ــوا  الۛشـن  ۜ   بح حن  لةل  يةـــوة ةــــوف ى الح يـــرة اواــلةـــنة  ظةـذي م 

ة الفـعةـالف ا ۛبۙ النح ةة ــق ــــذة ة حن وح ة ل  النح ىاۙ وة يع مي ة   جة ي الحن ذةاب ـعةــالف د ـۛشدي نةــية وف رة
ذف تة ةـبةـاي ينة اتح  رح ةذي ة نةــوا م ـع ــب ـال الح يـالح ة نةـذي الـع ـبةـــاتح رة ا وا وة ذةاۛبــعةــالف  و  ﴾١٦٥﴿

ة قةالة الح يـوة ة نةـذي ة لةـع وا لةـبةــاتح اـنةـوف النح ﴾١٦٦﴿ تة ةـقةــوة ة سفــه ــتف ب ـعةـطح بةاب ــم  الف
الحن  ة ةى  فةــكف ة ال م ـبةـتةــنةــرح اتةـــكفمف  ـه ـنفـرح ا  م ـبةـــمة ؤ ن ة ةــرح ل ـــكفاۜ  ـنح يــكة ي ـذن م ــه ـري
﴾١٦٧﴿ الةــالعف ات   عةـه ــمة ۛسرة مف ب ـلةـمف حة ا ه  مة ۜ  وة مف ه  ينة  م ـيف ار جي ۟ نةــخة ةار  النح

ا النحةاس  ـاليح  اف ـل وا م ـكمهة ة ةرف ض  ي ـمح ـالف تةــيح ــلة لى طـةــحة لة ىا   وة ةــب واـب ـتح ع  ا اـية
ة نح ايةــاي مفكمر ــأفم ــمة ﴾١٦٨﴿ ةـخ  نح ۜ  اي يفطةان  ة ات  الشح ين كمه  لةـط وة بي وح  م  د  مف عة

﴾١٦٩﴿ الفـالـب  وء  وة ا النف تةــحفـــفةــسح  و ل ـــۛشااء  وة ونةالحن  لةى ــوا عةـق  لةم  الة تةعف  مة
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Bakara /170 – Onlara: 
“Gelin Allah’ın 
indirdiği buyruklara 
tâbi olun!” 
denildiğinde: 

“Hayır, biz 
babalarımızı ne 
durumda bulduysak ona
uyarız” derler. 

Babaları bir şeye 
akıl erdirememiş ve 
doğruyu bulamamış 
olsalar da mı onlara 
uyacaklar? 

Bakara /171 – 
İnkârcıları hakka 
çağıranın durumu, tıpkı 
bağırıp çağırmadan 
başka bir şey işitmeyen 
hayvanlara haykıran 
kimsenin durumu 
gibidir. 

Sağır, dilsiz ve 
kördür onlar. Bundan 
ötürü akıllarını kullanıp
gerçeği anlayamazlar. 

Bakara /172 – Ey iman 
edenler! Size kısmet 
ettiğimiz rızıkların 
temiz ve helâlinden 
yeyiniz. 

Eğer yalnız 
Allah’a ibadet 
ediyorsanız, O’na 
şükrediniz. 

Bakara /173 – O size 
leşi, kanı, domuz etini 
ve Allah’tan başkası 
adına kesilen hayvanın 
etini haram kıldı. 

Kim mecbur 
kalırsa başkasının 
hakkına tecavüz 
etmemek ve zaruret 
miktarını geçmemek 
şartıyla bunlardan 
yemesinde günah 
yoktur. Allah gafurdur, 
rahim’dir: (Günahları 
çok çok affeder, 
merhameti ve ihsanı 
boldur). [5,3; 6,145; 
16,115] {KM, 
Resullerin işleri 15,19-
20} 
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Bakara /174 –
Allah’ın indirdiği

kitaptan bir şey gizleyip
onu birkaç paraya

satanlar var ya! 

İşte onlar
karınlarına ateşten

başka bir şey
doldurmazlar. Kıyamet

günü Allah onlarla
konuşmaz ve onları

temize çıkarmaz. 

Onlara son derece
acı bir azap vardır. 

Bakara /175 – İşte
onlar hidâyeti bırakıp

dalaleti, mağfireti
bırakıp azabı satın

almışlardır. 

Bunlar ateşe karşı
ne kadar da dayanıklı

imişler! 

Bakara /176 –
Böyle olacaktır: Çünkü
Allah kitabı gerçek bir

gaye ile hak olarak
indirmiştir. 

Ve kitap hakkında
ihtilafa dalanlar haktan

pek uzağa
düşmüşlerdir. 

Bi’l-hakki:
Hakkıyla, hak ile, hak

olarak demektir. Burada
bâ’ edatı konusunda:
mülâbese, musahebe

veya sebebiyye olmak
üzere birkaç ihtimal

vardır. Mülabese
olursa: hakka mülabis,

yani “haklı olarak”,
“hak olarak iniş” veya

“kitabın tam hakkı
verilerek” demek olur.

Sebebiye olursa: “bu
hak sebebiyle, hakkı

açıklamak için veya hak
hikmeti ile” demek olur

ki, yerine göre bu
mânalardan biri tercih

olunur. 

ااالنفـلة لةـيـقي ةب ع وا  مة م  اتح ةـلف  نـةـــوا  بةـال ـ قة الحن  زة لةـه  اااللفـب ـــتح نةاـــيفــفةـــع  مة ذةا وة اي
ا بة نةــان اـــكفوف ــاۜ   الوة لةــاءة اـىـــيفـونة   ۛشـل ـق ـعفــمف   لة  يةـــا ؤ ل ه ــا نة   ان بة ه ــيفـــلةـــعة

مة ينة ل  ـثةـوة وا كف الحةذي ر  ةـثةـمةـكففة ي يةـل  الح ق ـع ـنفـذي ﴾١٧٠﴿ ونةـتةـهفـ يةوة لة د 
مفــه ــفة ا لة يةـب  اـمةـسفــمة ة   د عة لح ن ـع     اي ۜ  ص ـاءى  وة ااءى ي ـمفــم    ع ــكذمح   بـ ـدة

ا ا  ـال يح  اـية ة هة يـالح بةات ــيح ــنف  طةــوا م ـل ـــكمن وا ـــــ ان مة نةـذي ﴾١٧١﴿ ل ونةــق ــعفــ ية لة
﴾١٧٢﴿ زة قف ارة اشفكما ـنةــــــمة وا ـــكمـــمف  وة حن ر  ةـت ـنفــكم  اينف ل  يح ونةـب ـعفــاه   تةـمف اي د 

مة عةـحة ة ة ب ـك م  الفـلةيفـرح لح اا ا ه  مة ير  وة زي نف مة الفخ  لةحف مة وة ة الدح تةةة وة يف ر ـهي ل ـمة يف غة ا نحةمة اي
ة  غةـــط ـاضف ن ــمةـــفة بةـــيفــرح عةـرة لة ثفــــا د   فةـاغ    وة ا اي ۜـــيفـــلةـــمة عةــــلة ة  ه  نح اي ۛ الحن 

ة ة الح نح يــــاي اا النفــــت ـــــكذنة  يـةــذي و نة  مة زة لةــــم  ﴾١٧٣﴿ ة  حيـــــغةالحن و ر  رة م ــيــف 
يةـــكنـــنة الفــــم  ىا  قةـــمةــــهي ثةــــر  و نة ب ـــتةـــشفـــتةاب  وة يـــن ۙــــلي ا  لى كةـئ ـا وللن الحن 
ة الـه ـــو ن ـط ــــي   ب ــل ونة  فيـــكمأف  ــية لح ةـمف   اي م ـه ـــم ــلح كفارة    وة لة    يـ ـنح اـمة

ائ كة لن ا ول ﴾١٧٤﴿ مة  الفـــيةالحن   مةـق ــوف كحيـين لة  ي زة ذةاب ــه ــيــة   وة لةه مف عة ۛ  وة م ـيـاللي مف
اـتةـاشف و  لةةة ب الف رة لة ذةاۛبـالضحة الفعة ى وة بةرة ه دن االصف ا ۛ فةمة ة  رة ف  غف مف ب الفمة ه  ينة الحةذي

ل كة ب  ة ــذن ة اةنح لة الفـــــنةالحن ة ۜ  وة ـــحةـــالفــۛب  ب  تةاـــكنـــزح ةقح نح اي ﴾١٧٥﴿ ةار ــــعة لةى النح
﴾١٧٦﴿ ة يــالح وا  ف ي الفــلةـتةـ اخف  نةـذي ي  ش ــاب   لةـتةــكنـــف  اق     بةــــفي ۟ـيـعيــقة د 
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Bakara /177 – 
Takvâ, yüzlerinizi 
doğuya ya da batıya 
doğru çevirme değildir. 
   Lâkin takvâ Allah’a, 
âhiret gününe, 
meleklere, kitaplara, 
peygamberlere iman 
eden, 
  Sevdiği malını Allah’ı 
hoşnud etmek için 
    Yakınlara, yetimlere, 
yoksullara, yolda kalan 
gariplere, isteyenlere ve
boyunduruk altında 
bulunup hürriyetine 
kavuşmak isteyen köle 
ve esirlere veren,  
    Namazı hakkıyla ifa 
edip zekâtı veren, 
     Sözleştiği zaman 
sözlerinde duran, 
     Hele hele sıkıntı ve 
hastalık hallerinde, 
     Savaşın şiddetleri 
esnasında sabreden 
kimselerin 
davranışlarıdır. 
      İşte onlardır 
imanlarında samimi 
olanlar 
     Ve işte onlardır her 
türlü fenalıktan korunan
takvâlılar! [2,285; 4,136; 
22,37; 76,8-9; 3,92; 41,7; 
13,20] 

Bu bir tek âyet 
İslâmın başlıca inanç 
(akaid), ibadet ve ahlâk 
esaslarını toplamaktadır. 
Buna işaret olarak Hz. 
Peygamber (a.s.m): “Kim 
bu âyete göre hareket 
ederse imanını kemale 
erdirmiş olur” buyurmuştur.

Bakara /178 – Ey 
iman edenler! 
Öldürülen kimseler 
hakkında size kısas farz
kılındı. 

Hür hür ile, köle 
köle ile, dişi dişi ile 
kısas olunur. 

Ama kim, 
maktûlün velisi 
tarafından affedilirse 
kısas düşer. 

Bundan sonra, 
diyeti ona güzel bir 
şekilde ve tam olarak 
ödemek gerekir. 

Bu esneklik 
Rabbiniz tarafından bir 
kolaylık ve lütuftur. 

Artık kim bundan 
sonra karşıdakinin 
hakkına tecavüz ederse,

Ona son derece acı
bir azap vardır. {KM, 
Levililer 24,19-21; I 
Samuel 15,33. Matta 5,38-
39}
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Bakara /179 – Ey
akıl sahipleri! Kısasta

sizin için hayat vardır. 

Böylece
korunmayı

umabilirsiniz.  

بزح

﴾٢﴿
Kısas hayat

hakkının ve canı
korumanın gereğidir.
Gerçi kısasın kendisi,
cezayı hakketmiş bir

hayatı yok etmedir, ama
aynı zamanda haksız

yere hayatı yok etmeye
karşı, hayatın en büyük

müeyyidesidir. Kısas
gibi caydırıcı bir

hüküm, toplum ve kişi
hayatının garantisidir.

Böylece dünya
hayatınızı olduğu gibi

âhiret hayatınızı da
korursunuz. 

Bakara /180 –
Sizden öleceğini

anlayan biriniz, geriye
mal bırakacaksa; 

Anası, babası ve
akrabaları için, münasip

bir tarzda vasiyet
etmesi size farz kılındı. 

Bu, haksızlık
yapmaktan korunan

takvâlılar üzerine
borçtur. [2,240; 4,7-

13.176] 

Bu farz, 4,11-12
de miras paylarını kesin
olarak bildiren hükümle

neshedilmiştir. 

Bakara /181 – Kim
bu vasiyeti işittikten

sonra değiştirirse, artık
vebali değiştirenlerin

boynunadır. 

Şüphesiz Allah her
şeyi hakkıyla işitir ve

bilir. 

ة النف ت ــب ــالف لح ــــرح الفكمــو هةـوا و  ج ـوة ق   وة ر  شف ب ـمةـمف   ق بةلة الفمة ر  غف ۛسـيفــلة
ة مةـــب ــــالف الفالحن ـ ب نة ــــنف  انمةـــرح نخ ـيةــ  وة الفـــوف م  الف اـمةــــر   وة ة كفـئ ــلن ةكنــوة لن نح

انتةى ۛ وة نة يحي ةب  النح هي ذةو ي وة بح  لنى ح  الة عة بنـالفق  الفمة الفـرف ىـيةـى وة تةامن الف تةاب ـكنـوة
ابف ةـوة اـنة السح ة السح يل  وة لنوةةـبي ة القةامة الصح ۛ وة قةاب  ف ي الرح  ينة وة ائ لي ينة ۛساكي الفمة وة

كنـال ة الفــزح ۛ  وة ذةاعةــد  ه ـهفـعةـب  ونة ـوف ـم ـوةة الــاهةـمف  اي واۛ   وة ةـد  يـاب ـصح نةـري انتةى وة
ةــبةــالف الضح ااء ـــأف ۛسااء  وة ة حي رح اـبةـنة الفــيـ وة لن ۜ ا ول ةـئ ــأفس  ينة ۛصـكة الح ق ـذي واۜـدة ف ي

ا ةـااليح ـية االح ن وا ـهة ينة انمة م كميـفـلةـۛب عةـت ـكمذي ﴾١٧٧﴿ ا ا ول لن ةق ونةم  ـكة ه ـئ ـوة تح الفم 
ۜى ف ي الف نفثنى ب الف نفثن د  وة بف د  ب الفعة بف الفعة رح  وة رح  ب الفح  تفلنۜى اللفح  الفقة ۛصاص  الفق 

ية ي ع ف  نف الخي ء   فةـه  ۛشــلةه   م  لةـعفـمةـالفـاع   ب ـبةـات حـيف ااء  اي الدة ه ـيفـر وف   وة نف فةمة
يف  م  في ل كة تةخف بح نف ـذن حفمفكمرة رة ة ۜ فةـ وة ن  اعفــمة ى  بةـمة دةــتةدن عف ۜ ۛسان  ب ا حف

لة ااا ولل يـالفق  يـمف  ف كمـوة وة   ية ين ۛصاص  حة ﴾١٧٨﴿ يم  ذةا ب ـه  عةـلةـل كة فة ذن اللي
لةيـف ك ت ۛب دة كمعة ۛضرة الحة ذةاحة م كممف اي ﴾١٧٩﴿ ة لفبةا ة ب  الف لح ونة مفكملةعة ةق  تةتح

ۛ ف  ت  اينف تة وف ال ـالفمة ةة  ل لفوة يح ص  رىاۛ اللفوة يف كة خة ةقفـرة الف يفن   وة ينة ــدة بي عفـب الف رة وـمة ر 
لةـنف بةـمةـفة ة ا ۛسم ـعفــه   بةـدح ه ـدة  مة ثفم  ا اي ا ةمة نح ه  فةا  عة ﴾١٨٠﴿ ا عةـحة ى ۜـقح ينة ةقي تح لةى الفم 

﴾١٨١﴿ ةــعة ينة  ي ــلةى الح ة ـــــونةـدح  ل ــــــبةـــذي نح ة  ه ۜ   اي يـــ عةع ـيـميـــــــۛس  الحن ۜــــــــــــلي م 
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Bakara /182 – Vasiyet 
edenin hataya düşüp 
haksızlığa kaymasından

Veya günaha 
girmesinden endişe 
edip ilgililerin arasını 
bulan kimse, hiçbir 
vebale girmez. Allah 
çok affedicidir, 
merhamet ve ihsanı 
boldur. 

Bakara /183 – Ey iman 
edenler! Sizden 
öncekilere farz kılındığı
gibi oruç tutmak size de
farz kılındı. 

Böylece umulur ki
fenalıklardan 
korunursunuz. 

Orucun sayısız 
hikmetleri vardır: 
Allah’ın, kâinatın 
Rabbi olduğu 
gerçeğinin daha geniş 
çapta anlaşılmasını 
sağlar. İnsanın rûhunu 
kötü etkilerden, 
hırslardan korur. 
Bedenine iyi bir perhiz 
olarak zararlı maddeleri
atmasına vesile olur. 
İnsanlara açların ve 
fakirlerin sıkıntılarını 
tattırarak toplumdaki 
dengesizlikleri 
gidermeye katkıda 
bulunur, Haramlardan 
uzaklaşmaya vesile 
olarak, kişinin ebedî 
hayatını korur. Hülasa 
bütün bu gayeleri 
Kur’ân, korunma 
(ittika) kelimesiyle 
özetlemiş olmaktadır. 

Bakara /184 – 
Oruç sayılı günlerdedir.

Sizden her kim o 
günlerde hasta veya 
yolcu olursa, 
tutamadığı günler 
sayısınca başka 
günlerde oruç tutar. 

Oruç 
tutamayanlara fidye 
gerekir. 

Fidye bir fakiri 
doyuracak miktardır. 

Her kim de, kendi 
hayrına olarak fidye 
miktarını artırırsa bu, 
kendisi hakkında 
elbette daha hayırlıdır. 

Bununla beraber, 
eğer işin gerçeğini 
bilirseniz, oruç 
tutmanız sizin için daha
hayırlıdır. 
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Bakara /185 – O
sayılı günler, ramazan

ayıdır. 

O ramazan ayı ki
insanlığa bir rehber

olan, onları doğru yola
götüren 

Ve hakkı batıldan
ayıran en açık ve parlak

delilleri ihtiva eden
Kur’ân o ayda indirildi.

Artık sizden kim
Ramazan ayının hilâlini

görürse, o gün oruç
tutsun. 

Hasta veya yolcu
olan, tutamadığı günler

sayısınca, başka
günlerde oruç tutar. 

Allah sizin
hakkınızda kolaylık

ister, zorluk istemez. 

Oruç günlerini
tamamlamanızı, size

doğru yolu
gösterdiğinden ötürü

Allah’ı tazim etmenizi
ister. 

Şükredesiniz diye
bu kolaylığı gösterir.
[2,200; 62,11] {KM,

Tesniye 9,9.18; I
Krallar 19, 8.Matta 4,2}

Bakara /186 –
Kullarım Beni senden

soracak olurlarsa,
bilsinler ki Ben pek
yakınım. Bana dua

edenin duasına icabet
ederim. 

Öyleyse onlar da
dâvetime icabet ve

Bana hakkıyle inanıp
tasdik etsinler ki doğru

yolda yürüyerek
selâmete ersinler. 

اـنةـو ص   جةــ م   نفـــم اۛف   ـخة مفـه ـنةـيفــلةحة   بةــاةصفــ  فةمااـــثف اي وف   الفا نفـمةـفة
ا اــــــــا اليح ـية هة ﴾١٨٢﴿ ثفــفة ا اي ة ـــيفــــلةـــــمة    عةـــــلة نح ۜ    اي ةه  حيـف ــــ   غة الحن ۟ـــــور  رة يم 

لةيـفكموا ـن ـانمة يةا م  كمت ۛب عة ا ـــكفم  الصح   لةىــ عة ۛبــت ـــكممة
ة يـالح نةـذي ينة الحةذي

ة ۜ فةـعفـ مةماااـاليح ودةات  انةـكفنف ـمةـــد  ﴾١٨٣﴿ نف ةـ لةمفكمل ـبفــقة م  لح ۙكمعة ونة ةق  مف تةتح
لنى ۛسـمة ر  فةـري يضاا الوف عة ةـع ـفة نف اليح ة  م  ة ۜ  وةـام  ا خةـدح ينة لةىـعةرة ةذي الح نـف مفكمم 
يةــه  ف ـــنة ام   م ــة  طةـــدف ۜ  فةــيـكيــسفــعة ة عة خةـطةــنف تةــمةــن  وةـه ــرىا فةــيفــوح وـي  يق  طي

﴾١٨٤﴿ النف تةـر  لةـيفـخة وا خةـــه ۜ  وة و م  نف كمـــر  لةـيفــص  ونةــلةـعفـمف  تةــت ـــنفــكممف اي م 
مة ة  انةـۛضـــرة ـــالح لة  فيــــي  ا نفذي انن  ــق ــالفه  ـــيـز  ى ل ـــــ ه رف ةــــلـدى اس ـنح ر ــهفـــۛش

ى  ـــــــه ـــــــــالف نةــــم  رف قةدن الفف  ۛ ــوة دة  م ـنف ۛشـمةـ فةان  م كمـنفــه  بة ات ـنةـــــيح ــــوة
ه ۜ  مف مة فةلفيةص  يـــــانة مةـكفنف ــ وة ة ة ـــع ـــر  فةـفةـــلنى ۛســــا الوف عةـىضـــري دح رة هف ة الشح

ة ۜ  ي ــــــا م  ا خةـال يح يــــــــرة يــــرة  وة لة  ي ــسفـي ــم   الفكمــــــب الحن   د   ــري د ـري نفـــــم 
ة ةة    وة ل ــــــع ـــــل وا الفـــم ـــكذــت ـــرة     وة ل ــسفــع ــــالف واــبح ـــكفــت ـــدح ر  م كمــــــب 

ذةاوة   اي ﴾١٨٥﴿ ة لةكمــي دنـهة اـمة لنىـــ عةالحن ةــعةـــــمف  وة ر ونةــكمـــــشفــــــمف تةكمــلح
يـــــكة ع ـلة نحييــي   فةـنحيـعة بةادي يـقة ا  ۜ  ا جيـري ةة الــب   دةعفــيــب  اع  ـوة ة ذةادح اي اةـۛس

﴾١٨٦﴿ ۙ  فة ان  يب وا ليــيةـلفـدةعة تةجي لفـسف ةـعةـي لةـوا بيـن ـؤف  م ـي ـي  وة ش ــمف يةـه ـلح وــرف نة د 
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Bakara /187 – (Ey 
kocalar), oruç 
tuttuğunuz günlerin 
gecelerinde, eşlerinize 
yaklaşmak size helâl 
kılındı. 

Eşleriniz sizin 
elbiseleriniz, siz de 
eşlerinizin 
elbiselerisiniz. 

Allah nefsinize 
güvenemeyeceğinizi 
bildiği için yüzünüze 
bakıp, size bu lütufta 
bulundu. 

Artık bundan 
böyle onlara yaklaşıp 
Allah’ın sizin için 
takdir buyurduğu neslin
arayışı içinde olun. 

Şafak vakti, günün
ağarması gecenin 
karanlığından 
farkedilinceye kadar 
yeyin için. 

Sonra gece 
girinceye kadar orucu 
tamamlayın. 

Mescidlerde 
itikâfta bulunduğunuz 
sırada eşlerinize 
yaklaşmayın. 

Bunlar Allah’ın 
yasak sınırlarıdır, sakın 
o hudutlara 
yaklaşmayın. 

İşte böylece Allah 
insanlara, zararlardan 
sakınıp korunmaları 
için âyetlerini iyice 
açıklar. 
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Bakara /188 – Bir
de, birbirinizin

mallarını haksız
yollarla yemeyin. 

Halkın
mallarından bir kısmını,

bile bile haksız yere
yemek için, mal

dâvasıyla rüşvetlerle
hâkimlere koşmayın. 

Bakara /189 –
Sana hilâlleri sorarlar.
De ki: Onlar insanlar

için; özellikle hac için
vakit ölçüleridir. 

Evlere arka
taraftan girmeniz fazilet

değildir. 

Asıl fazilet,
haramlardan sakınan

insanın gösterdiği
fazilettir. 

Öyleyse evlere
kapılardan girin. 

Allah’a karşı
gelmekten sakının ki

umduğunuza
kavuşasınız. [6,96;

10,5; 17,12] 

Bakara /190 –
Sizinle savaşanlarla siz

de Allah yolunda
savaşın. 

Fakat haksız yere
saldırmayın. 

Muhakkak ki
Allah haddi aşanları

sevmez. [9,36] 

فةـام  الـيةـصح ـةة الـلةـيفـمف لةكمــلة ة لنى ن ــرح ۜ  ه كمــۛساا ئ ـث  اي ة ل ــمف بةاس ــنح ة لح ا ح 
النف ل مةـه ــاس  لةـبةــمف ل ــت ـــوة ۜ عة ة ة الحن  نح ونةــا ن ـتةـخفـمف تةـت ــنفــكممف كمــالنح مفكمــلة

ا  عةــــمف   وة عةكمـيفــلةـــتةاۛب  عةــــفة ۛ    فةالفكمــنفـــفة نةــنـــــمف مفكمۛسـف ــالنف
ابفــه  ة وة واـتةــنح اشفــكممف    وةكمــلةالحن  ۛب ــتةـكفا ـ مة غ  ب ـــل وا وة واـــرة وـــــاش ــبة ر 

ةـبةـتةــية ةبفكمـنة لةـيح يفط  الف ةسف  نةـــم   ض ـيةـم  الفخة يفط   الف نةـالفخة د   م  وة تحنى حة
ة  الت ــــث  وا الص حـــــمح لةـيةـمح  ةـــامة  اي لة ت ــيفــــى الح ۛ   وة و ه ـــبةا ش ـــــل  ةـر  نح ر  ـجفـفةـالف

الحن  النف ۙ  ف ـــــكنا ــ  عةمفــــت ـــــوة ۛساج ـــــي الفــف ونة ۜ   ت ـــــمة ود ــــــكة  ح ـلفـــــد  د 
ب ــقفــتة اۜ  ـرة ية  الحن  ن ــيح ــبةــذن ل كة   ي ـــكفوهة ةــعةــ  لةنحةاس ــلــل  هي ـــات ـان مفــه ـــلح لةــفة

لة اواالمفـكمأفــتة وة الةــل  نـةكمــوة ت كممف  بةيف ل   وة ل واـــمف  ب الفبةاط  دف ﴾١٨٧﴿ ةــية ونةـق ـــتح
لة ةام   ل ـح ــى الفـاي ىا ــل وا  فةـــكمأف ــتةـــكح يق نف ري ال  ـالمف م  م ـــالف ثفـ  ب النحةاس  وة ااــب  هة

ةه ـية ن  الف ل ونةكة  عة ـة ةـسف ۜـلح ية مةـ  ق   ة  اقيـلف  ه  يت ـوة ﴾١٨٨﴿ نف ال لةـــ تةمفـت ـوة ۟ـعف و نة م 
الف لةـحةــوة ۜ    وة اــنف ظ ـوۛت  م ـي ـب ــوا  الفـأف ت ـاةنف تةـرح   ب ـب ـالف ۛسـيفـجح ور  هة ه  ل لنحةاس 

ة الحن لن ة الفكنــوة ة مةـب ـنح ةـرح أفت وا الفب ـن  اتح ۛى  وة اب ـــالبف نفـم  ي وۛت ـقن ا  ــوة ة هة اتح واـــوة ق 
ي  ۛســــــا ت ـوة قة ﴿١٨٩﴾ الحن ل ـيـبيـــــل وا   في ةــــعةـــلة ح ونةـــــــــل ـــففــــــمف ت كملح

﴾١٩٠﴿ ة ات ل و نـةـالح ينة ي قة ةكمذي نح واۜ  اي تةد  لة تةعف ةمف وة ينة الحن تةدي عف بح  الفم     لة ي ح 
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Bakara /191 – Onları 
nerede yakalarsanız 
öldürün. 

Sizi çıkardıkları 
yerden siz de onları 
çıkarın. 
   Dinden döndürmek 
için işkence yapmak, 
adam öldürmekten 
beterdir. 
  Yalnız, onlar, Mescid-i
Haram’ın yanında 
sizinle savaşmadıkça, 
siz de onlarla orada 
savaşmayın, 

Fakat sizi 
öldürmeye kalkışırlarsa
siz de onlarla savaşın. 

İşte kâfirlerin 
cezası böyledir. [48,24]

Fitne: Dilde, 
yabancı maddelerden 
arıtmak için altını ateşe 
sokmaktır. Sınama, 
imtihan etme, işkence, 
ayrıca musibet, belâ, 
günah, fesat mânalarına
gelebilir. Şirki ve 
dinsizliği yaymak, 
dinden döndürmek, 
Allah’ın haramlarını 
çiğnemek, asayişi 
bozmak, vatandan 
çıkarmak birer fitnedir. 
Bu âyette: hak dinden 
döndürmek için işkence
etmek mânasınadır. 

Mekke müşrikleri,
ashabdan bazılarına 
hürmetli aylarda 
işkence etmişler, onlar 
da dayanıp şehid 
olmuşlardı. Bu âyet, 
böyle bir işkencenin, 
hürmetli aylara riayet 
edip etmemeden daha 
mühim olduğu 
gerekçesiyle, işkenceyi 
durdurmak için savaş 
ilanına cevaz vermiştir. 
Nüzul sebebi özel ise 
de, söz fitnenin 
mahiyetinin, 
öldürmenin mahiyeti ile
karşılaştırılmasını ifade
ettiğinden, hüküm 
geneldir. 

Bakara /192 – Şayet 
onlar vazgeçerlerse siz 
de vazgeçin. Zira Allah 
çok affedicidir, 
merhamet ve ihsanı 
boldur. 

Bakara /193 – Bu 
işkence ortadan kalkıp 
din ve itaat yalnız 
Allah’a mahsus 
oluncaya kadar onlarla 
savaşın. 

Eğer inkârdan ve 
tecavüzden 
vazgeçerlerse, bilin ki 
zalimlerden başkasına 
düşmanlık yoktur. 
[16,126; 42,40] 
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Bakara /194 –
Hürmetli ay, hürmetli

aya bedeldir. 
Hürmetler karşılıklıdır.

O halde kim size
saldırırsa siz de

aynısıyla karşılık verin.

Allah’a karşı gelmekten
sakının ve bilin ki Allah

bu sakınanlarla
beraberdir. 

Bakara /195 – Allah
yolunda malınızı

harcayın da, kendi
ellerinizle kendinizi

tehlikeye atmayın ve
hep güzel davranın. 

Çünkü Allah güzel
hareket edenleri sever. 

Bakara /196 – Haccı da,
umreyi de Allah rızası

için tamamlayın. 

Eğer engellenecek
olursanız, o durumda

kolayınıza gelen bir
kurban gönderin. 

Kurbanlık, yerine
varıncaya kadar

başınızı tıraş etmeyin. 

Aranızda hasta,
yahut başından rahatsız

olan varsa, ona fidye
olarak; oruç tutmak,

sadaka vermek, yahut
kurban kesmek gerekir. 

Hastalık veya yol
emniyeti olmaması gibi

sebeplerle haccınızın
engellenmesinden emin

olduğunuz zaman ise, 

Her kim hacca kadar
umre yaparak sevap

kazanmak isterse, onun
da kolayına gelen bir

kurban kesmesi gerekir.

Kurbanlık temin
edemeyen kimse, üç

gün hacda yedi gün de
döndüğünüz zaman

memleketinde olmak
üzere tam on gün oruç

tutar. 

Bunlar, ailesi Mescid-i
Haram’da oturmayanlar

içindir. 

Allah’a karşı gelmekten
sakının ve Allah’ın

cezasının çetin
olduğunu iyi bilin. 

Hac: şartlarına
sahib olan müslümanın,

ömründe bir defa hac
aylarında ihrama girip
kurban bayramı Arefe

günü Arafatta vakfe
yapıp, sonra Kâbe’yi

ziyaret etmesidir. Umre
ise Kâbe’yi, hac ayları

dışında, sünnet
kabilinden ziyaret

etmektir. 

تفنةة  الفف  وة مف ت ل وه  اقف يفث  وة و حة ت م  فف مفثةق  مف ه  ج وه  ر  الخف نف وة يفث    م  رة حة مفــج وك  الخف
ۛ يه  في نة الۛشدح  ۛ م  تفل  لة الفقة مف وة ات ل وه  دة ت قة نف د  ع  ج  سف ام  الفمة رة تحنى الفحة ات ل وك مف حة ي قة

ا فةا ن  وف ة انفتةهة فةا نح ﴾١٩١﴿ ۜل و ـت ـفةا نف قةاتةل وك مف فةاقف مف ل كة ه  ااء  كةذن زة ينة جة ري اف  الفكة
ين  ك ونة الدحي يـة تفنةة  وة ك ونة ف  تحنى لة تـة قةات ل وه مف حة وة ﴾١٩٢﴿ ة يم  الحن حي ور  رة ف  غة

ر  هف ة ام  اللشح رة ر  الفحة هف ة ب الشح ﴾١٩٣﴿ ۜ حن  ا فةا ن  ل  وف انة فةلة انفتةهة وة دف لةى ع  عة ينة ايلحة ةال مي الظح
ا مة ام  رة ات  الفحة مة ر  الفح  ۜ وة ن  ق ۛصاص  ى فةمة تةدن ك مف اعف لةيـف ه  عة لةيف واعة تةد  ل  فةاعف ثف ب م 
﴾١٩٤﴿ ى تةدن ك مف   اعف لةيـف واعة ةق  اتح ة وة اعفالحن اـــــلةــــ  وة ة  واـم  ة النح ينةـم ــعة الفــ مةالحن ةقي تح
ة نح اي النفف  ي ۛسـوة وا في يـق  لةالحن ل  ـبي وا  وة يـك مف ت لفق  لةىب اةيفدي ۛ   اي ل كةة  ةهف  التح
 ۛ ن وا س  الحف وة

وا الت مح  ة وة جح ةة الفحة رة مف الفع  ۜ  وة حن  ت ـا حف ا نفـفة ل  رف ا مف ـص  فةمة ﴾١٩٥﴿ ة  الحن
بح  ينة ي ح  ني س  حف الفم 

ۜ ةه  لح ح  مة ۛ ي  دف نة الفهة تةيفۛسرة م  تحنىاسف ؤ نۛسك مف حة وا ر  ل ق  لة تةحف ل غة    وة ي  يةبف دف الفهة
ا  الذىى   يضاا الوف ب هي ري ك مف  مة نـف نفكةانة  م  يةام   م  نف  ص  يةة  م  دف هي   فةف  أفس  رة نف فةمة

ا فةمة ةعة تح نف تةمة ت مف   فةمة نف اا الم  ك ۛ  فةا ذة قةة  الوف ن س  لةى  الوف ۛصدة ة  اي رة جح  ب الفع مف الفحة
ة  عة ۛسبف وة تةيفۛسرة نة اسف ۛ م  ي  دف نف  الفهة يةام  لةمف فةمة دف فةص  ة  يةج  ةام  ف يـلنثةـث جح   ة  اليح الفحة
ي ر  اض  حة ة  كة ۛشرة ۜ  ت لفكة عة ت مف عف جة ذةا رة نف لةمف يةـاي ل كة ل مة لةة ۜ  ذن ل ه   ك نفــام  الهف
﴾١٩٦﴿ د  ج  سف ۜ الفمة ام  رة واالفحة ةق  اتح ة وة ة    الحن اوا  النح لةم  اعف ةوة ۟ الحن اب  قة يد  الفع  ۛشدي
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Bakara /197 – Hac 
mâlum aylardadır. 

Kim o aylarda 
haccı ifaya azmederse 
bilsin ki hac esnasında 

Ne cinsel 
yaklaşma, ne günah 
sayılan davranışlarda 
bulunma, ne de tartışma
ve sürtüşme yoktur. 

Siz hayır olarak 
her ne yaparsanız, 
Allah mutlaka onu bilir.

Azıklanınız ve 
biliniz ki azığın en 
hayırlısı takvâdır, 
haramlardan 
korunmadır. 

Öyleyse Bana 
karşı gelmekten 
korunun ey akıl 
sahipleri! [22,25; 9,36] 

Bakara /198 – Hac 
mevsiminde ticaret 
yaparak, Rabbinizden 
size gelecek kâr ve 
yarar taleb etmenizde 
size bir vebal yoktur. 

Arafat’ta vakfeden
ayrılıp sel gibi 
Müzdelife’ye doğru 
akın ettiğinizde, 
Meş’ar-ı Haram’da 
Allah’ı zikredin. 

O size nasıl 
güzelce hidâyet ettiyse, 
siz de öyle güzel bir 
şekilde O’nu zikredin. 

Bilirsiniz ki, 
O’nun yol 
göstermesinden önce 
siz yolu şaşırmış 
kimselerdendiniz. 
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Arefe günü
vakfeden sonra güneş

batınca Arafat’tan
Müzdelife’ye doğru
akın edilir. Meş’ar-ı

Haram
Müzdelife’dedir.

Müzdelife’de akşam ve
yatsı namazları birlikte

kılınır. Gece orada
geçirilerek, bayramın

birinci günü sabah
namazının peşinden

Mina’ya doğru hareket
edilir, orada kurban
kesilip, Kâbe tavaf
edilerek ihramdan

çıkılır. 

Bakara /199 –
Sonra, insanların sel

gibi aktığı yerden siz de
akın edin ve Allah’dan

af dileyin. Çünkü Allah
çok affedicidir,

merhamet ve ihsanı
boldur. 

Bakara /200 – Hac
ibadetlerinizi

tamamlayınca, vaktiyle
atalarınızı anıp onlarla

öğündüğünüz gibi. 

Hatta daha fazla,
daha hürmetle Allah’ı

anın. 

Bazı kimseler: “Ey
Yüce Rabbimiz, bize

vereceğini bu dünyada
ver!” derler. 

Bunların âhirette
nasipleri yoktur. 

Haccı
tamamlayınca araplar

Mina’da toplanıp,
bilhassa atalarının

yaptıkları işleri
anlatarak övünmeyi

âdet edinmişlerdi. Bu
âyet ona bedel Allah’ı

zikredip O’nun
hidâyetini anlamak,

onun eserlerini
tefekkür, nimetlerine
şükür etmeye teşvik

ediyor. 

Bakara /201 –
Bazıları da, “Ey bizim
kerim Rabbimiz! Bize

bu dünyada da iyilik ve
güzellik ver, âhirette de

iyilik ve güzellik ver, 

Ve bizi cehennem
ateşinden koru” derler.

[22,72] 

Bakara /202 – İşte
bunlar kazandıkları

şeylerin hayır ve
bereketlerini fazlasıyla

görürler. 
Allah hesabı çok çabuk

görür. 

ةــحةـالف جح ۛ    فةــل و مةــعفـــر   مةــه ـــجح   الشفــحةــاللف ۛض   فيــنف   فةــمةـــات  ةــه ـــيـرة نح
فة لة  ف ـــرة لة ج ــۛث  وة وقة  وة الة ـس  ا تةـحةـ الف  يـف   دة مة ۜ    وة ل واـعةــففــــجح لةــفة
ة  د وا   فةـــــــــــوة تة الحن ۜ ه  ــمفـــلةـــعفـــــر  يةـيفـــخة ة خةـــــزة وح ا د ــال رةـــــيفـــــا  نح ة زح نفـم 

مفكميـفــلةـعة ۛس ـيفــــلة ﴾١٩٧﴿ ةــال ةــقفـــتح اتح ى    وة اــــــون ة لف اا ولل يـق ون    ية ب  بةاـــالف
نفــم  وا  فةـتةـبفــــح   النف تة اـنةـج  بح نفـلى م ـضفــغ  ۜ  كم رة اا  ال فةـــفةمف مفــــت ـــضفـــا  ذة

ة  ر  واــــــكمفةات   فةاذف  ر  الفـشفـمةـدة  الفــنفـع  الحن اذف ـحةـعة ام     وة رة
و ه ـــكم ر  رة عة
نةــم ـــلة ا هةــــــكف ۛ   وة اي نف كمــــدن يـــــمة هيـــــــل ـــــبفــــــــقة نف ـــــمف  م ــــت ــــنفــــكممف

ة  الفيــــث  وا   م ــيــمح ةـا ۛض  الـث    الفةـــيفــنف   حةـــض  ا س ـنح ﴾١٩٨﴿ اـال ة نةـيـا لحيـضح
ا  ذةاــفة ﴾١٩٩﴿ ا  سف ۜ   ر  وا  ــف ــــغفـتةــــــــوة ة ة   الحن نح ة  اي و ر  رة حيـــــــــ غةالحن م ـيــف 
مفكمءة  وا   كةك مف فةا ذف ك ر  نةا س  ت مف مة ةقةۛضيف ااكمر  ـــــــكذذ  ـــــــكف الحن بة مف  ان

ة اـرة بح اــنة ة    ذ ــــالوف    الۛش ةــنة   الـم ـــرىاۜ      فةـــكذدح ول ـــــــــنف    يةــــا س    مةـنح ق 
﴾٢٠٠﴿ ت  ن  خ ـيةـدح   نفـا   ف ي  الـنةــان ا لةه    ف ي  الف لة  ق  نف ــرة ة    م ـــــــا    وة مة خة
وة  ف ي م  بحةول   ـق ــنف يةـــمف  مةـه ــنفــوة اـرة ت اـنة ةىــنةــۛســا  حةـيةـــدح  نفــال ف ي ا  ـنةـــ   ان

ائ كة  لة مفـه ــــــا وللن ﴾٢٠١﴿ ن خ  ة   حةــالف ا ۛب ـــــا   عةـنةـةى   وة ق ــنةــۛســرة ةــ ال ذة ار ــنح
﴾٢٠٢﴿ يـــنة ا   ــب    م ــصي ة يـــۛسالحن    واۜ      وة ـب ـۛسـكفمح ۛسا ب ـــح ــــع    الفـري
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Bakara /203 – O sayılı 
günlerde tekbir 
getirerek Allah’ı 
zikredin. 

Kim acele edip iki
günde dönerse ona 
vebal yoktur. 

Kim geri kalırsa, 
günahlardan korunduğu
takdirde, ona da vebal 
yok. 

Allah’a karşı 
gelmekten korunun ve 
bilin ki 

Hepiniz neticede 
diriltilip O’nun 
huzurunda 
toplanacaksınız. 

بزح

﴾٣﴿
Sayılı günler: 

teşrik günleridir. 
Teşrik: yüksek sesle 
tekbir almaktır. Bu 
günler, kurban 
bayramının Arefe günü 
sabahından 4. günü 
ikindi vaktine kadardır. 
(9-13 Zilhicce) Sadece 
bayramın 2,3 ve 4. 
günleri olarak da tefsir 
edilmiştir. 

Bakara /204 – 
İnsanlardan öylesi 
vardır ki dünya 
hayatına dair sözleri 
senin hoşuna gider. 
    Üstelik sözünün 
özüne uyduğuna Allah’ı
da şahit gösterir. 

Halbuki gerçekte 
o düşmanların en 
yamanıdır. 

Bakara /205 – Senin 
yanından ayrılınca, 
ülkede fesat çıkarmaya 
çalışır, 
    Ürünleri ve nesilleri 
mahvetmek için 
uğraşır. 
     Allah, elbette fesadı 
(bozgunculuğu) 
sevmez. 
Bu âyette ülkenin 
istikbalinin en önemli 
iki rüknüne dikkat 
çekilmektedir. Maddî 
hayatın, ekonomik 
hayatın esası ürün, 
manevî hayatın esası 
ise yeni nesillerin iyi 
yetiştirilip eğitilmesidir
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Bakara /206 – O
adama: “Allah’tan kork

da fesat çıkarma!”
denildiğinde, 

Kendini benlik ve
gurur kaplar ve bu, onu

daha fazla günaha
sürükler. 

Böylesinin
hakkından cehennem

gelir. 

Gerçekten ne fena
yataktır o cehennem! 

Bakara /207 –
İnsanlardan öylesi de

vardır ki Allah’ın
rızasını kazanmak için

kendini feda eder. 

Allah da kullarına
pek merhametlidir. 

Bakara /208 – Ey
iman edenler! Hepiniz

toptan barış ve selamete
girin de şeytanın

adımlarını izlemeyin. 

Çünkü o, sizin
aranızı açan belli bir

düşmandır. 

Bakara /209 –
Eğer size bunca

gerçekler, açık deliller
geldikten sonra haktan

ayrılırsanız, 

İyi bilin ki: Allah
son derece güçlü ve

onurlu, tam hüküm ve
hikmet sahibidir. 

Bakara /210 –
Şeytanın peşinden

gidenler ne bekliyorlar?

Onlar akılları sıra,
buluttan gölgelikler

içinde Allah’ın ve
meleklerin gelip, 

Haklarındaki
hükmün verilmesini,

işlerinin
bitirilivermesini mi

bekliyorlar? 

Bütün işler ve
hükümler Allah’a aittir.

(O insanların keyfine
göre iş yapmaz, Kendi
bildiğini işler). {KM,

Çıkış 19,18; 34,5;
Tesniye 4,12} 

وا كم ة ر  ةـ فايالحن ۜ   فةــعفـام  مةـي  اليح و دةات  ةـعةـنف تةـمةـــد  يفن ـي  يةـلة  فيـجح مة وف اذف وة
ة ۜىـقنـاتح ثفـــفة ا   اي ۛ   وة مةـيفـلةــمة عةــلة ةــ تة نف ــه  ثفــرة  فةــاةخح ا  اي ۙ ــيفــلةــمة عةـلة ن ـمةـل    ه 

نة م  نف النحةاس  وة مة ﴾٢٠٣﴿ ة اتح ة وا  ـق ــــوة اعفالحن ةـوة اوا النـح ونةكملةم  ۛشر  ه  ت حف لةيف مف اي
وة ه  وة ل ه  ف ي ب كة قةوف ج  وة  ي عف ين د  الفحة ه  ي شف نفيةا وة ة الدح  ي اـلنى مةـ عة الحن ۙـلفــقة  في هي ب 

ى ف ــى ۛسـوة لحنـــ تة وة اي ذةا ض   ل ـعن ةرف دةـي ــي  الف س  فف ﴾٢٠٤﴿ ۛصام ـــخ ـــــ الف دح ــال لة
﴾٢٠٥﴿ ي ــيـفي ا  وة ال رف ۛث ــحةــكة الفـل ـهفـــهة ۜـنحةسفـوة بح   الف الحن وة  لة ۛسادةـ لة ي ح  فة
م ــــثف اي ذةا   قي ةـــــلة  لةــــــيــوة ة ق   ـــــه    ا تح ة ة    ب ـــع ــــه   الفـــــذة تفـــــ  الخة الحن الف ـزح

م  ةـال نةـــوة يـشفــية نفـمة ا س ـنح ري ﴾٢٠٦﴿ ب ه  جةـفةحة ةـهةـسف ۜ ـنح لة م  ئفۛسـ وة اد ـهةـم ـالف ب 
﴾٢٠٧﴿ ۛسـنة اــت ــه  ابفـفف ۜ      ات   ـرف ۛضـاءة مةـغة ؤ نف   ب الحن    وة  الحن  اد ـبةــــع ـــالفــ رة
ة ةى ــــفح ا ةـهةـــــااليح ــية ينة   انمةــا  الح ـ    م  ــــلفـــسح ـي الـوا    ف ـل ــــــوا    ا دف خ ـن ـــــذي اـكـ

مفكمــــلة ةـــــوة لة   تة وا     خ ــــب ــــــتح ا ت    الــــط ــــــع  ةــوة ۜ ــــــيفـــــشح ة طةان  نح ه ــــ  اي
لةــــفة اـد     مةـــعفـــــنف   بةــــمف    م ـــــت ــــــــلفـا   نف   زة ﴾٢٠٨﴿ ن ـيـــبيـــد  وح    م ـــــــعة

﴾٢٠٩﴿ ااءة تـف نةا ت   فةـبةــم  الفكمجة ة  ـاعفـيح  اوا   النح ة لةم  يـــ  عة الحن يـــــز  حةـزي م ــكي
م  النف  يةـــظ ــــنفــــلف  يةـــهة ا ة لح اـالف نةـل   م ـلةـي ظ ـفيالحن   م   ــه ــــيةــأفت ــر ونة   اي مة غة
﴾٢١٠﴿ الف ائ ــوة لن ق ــكفـــمة ة مفـــة   وة ية الف لةـض  اي ۜ   وة جةـــ ت    الحن ى  ـر  ۟ـــع  الف  م ــرف ور 
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Bakara /211 – Sor 
İsrailoğullarına, onlara 
nice açık belgeler 
verdik! 
     Her kim, Allah’ın 
kendisine lütfetmiş 
olduğu nimeti 
değiştirirse, iyice bilsin 
ki Allah’ın cezası pek 
şiddetlidir. [14,28]
 
Bakara /212 – Kâfirlere
dünya hayatı süslü 
gösterildi; Bu yüzden 
iman edenlerle 
eğlenirler. 
      Halbuki Allah’a 
karşı gelmekten 
sakınanlar, kıyamet 
günü öbürlerinin 
üstündedir. 
      Allah dilediğine 
hesapsız nimetler verir. 

 Bakara /213 – Bütün 
insanlar bir tek ümmet 
teşkil ediyorlardı. 

Aralarında 
ihtilaflar başlayınca, 
Allah onlara içlerinden 
müjdeleyici ve uyarıcı  
olarak peygamberler 
gönderdi. 

Onların 
beraberinde, insanlar 
arasında hükmetmek 
için, kitap ve hikmeti 
gönderdi ki, ihtilaf 
ettikleri konularda 
aralarında hükmetsin. 

Halbuki, o 
meselelerde 
anlaşmazlığa düşenler, 
kendilerine apaçık 
âyetlerimiz geldikten 
sonra, 

Sırf aralarındaki 
haset yüzünden ihtilafa 
düşen Ehl-i kitaptan 
başkası değildi. 

Allah da, onların 
hakkında ihtilaf 
ettikleri gerçeği, Kendi 
izni ile bu iman 
edenlere bildirdi. 

Öyle ya, Allah 
dilediğini doğru yola 
eriştirir. [10,19] 

İnsanlar dünyaya 
geldikleri ilk andan itibaren
dinsiz ve toplumsuz 
yaşamış değildirler. Allah 
insan toplumlarını irşad 
edecek peygamberler ve 
kitaplar göndermiş, fakat 
zamanın geçmesiyle 
insanlar ihtilafa düşünce 
yeni peygamberler 
görevlendirmiştir. Neticede,
çeşitli milletlere anlatılan 
hakikat tekrar anlaşılmaz 
olunca, bütün milletlere, 
bütün insanlığa hakkı 
anlatacak, hepsini 
“müşterek hak söze” (Ali 
İmran, 64) dâvet edecek 
son Peygamberin zuhur 
ettiğini bu âyet 
bildirmektedir. 
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Bakara /214 –
Yoksa siz, daha önce

geçmiş ümmetlerin
başlarına gelen

durumlara mâruz
kalmadan cennete

gireceğinizi mi
sandınız? 

Onlar öyle ezici
mihnetlere, öyle
zorluklara dûçar

oldular, öyle şiddetle
sarsıldılar ki, 

Peygamber ile
yanındaki müminler
bile “Allah’ın vaad

ettiği yardım ne zaman
yetişecek?” diyecek

duruma geldiler. 

İyi bilin ki
Allah’ın yardımı

yakındır. 

Bu âyet, ilahi
terbiye metodunu

açıklamaktadır.
Allah’ın rızası ve

cenneti ucuz değildir.
Gayret, sabır ve sebat

imtihanlarından
geçmek, böylece pişip

bir kıvama ermek
gerekir. Allah bu

dünyaya sa’y (çalışma)
kanununu koymuştur,
atalete ve gevşemeye
yer yoktur. İşlemeyen
demir pas tutar çürür,
işleyen demir ışıldar.

Dünya rahat yeri değil,
hizmet yeridir. Mükâfat

yurdu ise âhirettir.
Rahat yeri olsaydı

Allah en seçkin kulları
olan Peygamberlerini
burada rahat ettirirdi.

Âyet başta Asr-ı
saadetteki ashab olarak,
kıyamete kadar gelecek

müminlerin
himmetlerini

kamçılamaktadır. 

Bakara /215 –
Sana Allah yolunda

kimlere ve ne
harcayacaklarını

sorarlar. 

De ki: İnfak
edeceğiniz mal anne

baba, akrabalar,
yetimler, yoksullar ve
yolda kalmış gariplere

gidecektir. 

Hayır olarak daha
ne yaparsanız Allah

muhakkak onu bilir. 

لةـــبة اايـي رة اي ايسف تةكف ني نف مفـنةا ه ـيفـمف ان مة م  ۜ  وة نةة  يةة  بةيح  لف ن ــان ةةـعفــنف ي بةدح  مة ۛسلف
يح  نةـــز  ﴾٢١١﴿ تفـــعفــــنف بةـــم الحن   ااءة ا جة ة ـــه  فةـــد  مة ة ا نح يــ ۛشالحن اب ـع ــد  الفـدي قة

وا الفكف ر  نفيةاـفة وة  الدح  ين نة حة ر ونة م  خة يةسف ينة وة ةذي الح ن واۢ  وة ينة انمة ةذي الح ينةـل  ةذي لح
مة الفــمف يةـه ـوف قةـــفة ۜ  ـمةـينـق ــوف ز ق الحن  وةة  نفيةرف ر يةۛشااء    مة يف ۛسا ب غة ب  ح  اـقةــاتحة وف
ةـانة الــكف ةـنح اح ــــاس  ا مح ةى فةــــةى  وة ةـ ال الحن ۛثـعةــــبةـــدة رينةـنة م ـيحيـب ـنح بةشح  ﴾٢١٢﴿

ا يمة في نف م  ينة  ــوة ري قح  ذ  تةاۛب ب الفحة م  الفك  ه  عة لة مة النفزة نةكمل يةحف وة النحةاس  مة بةيف
د ــعفـــبة تة وا  فيــلةــاخف ۜ  ـيـف  ا اخف ه  مة ةـيـۛف  فيــــلةــــتةــوة الح ة لح ت ـه  اي ينة ا ون نفـــوه  م ـذي
اـمةــل  م   الف تفه  ااءة اجة نةـيح ــبةــمة ىا بةيف ي ۛ   فةـه ـنةات  بةغف ىـهةــمف ةالحن  دة ينةـ الح واـن ــانمة ذي

اط  وا في تةلةف  نة ه ـيــاخف قح  ب ــ الفم  ن ــحة ذف ۜ ــا  يـــية الحن وةهي دي نف يةۛشااء  هف لنى مة رة اي ص 
ةةة نح ل وا  الفجة خ  ت مف النف تةدف بف س  ا ية  المف حة ة لةمح ثةل ـمف مةكمـأفت ـوة ﴾٢١٣﴿ م ـيـتةقيـسفـم 

اــلةـخة ۜ  مةكمل ـبفـقة نفــم  وف ةـمف ل واـأفۛساـبةـم   الفـه ـتفـسح لفز  ز  ااء  وة ة رح ة الضح اء  وة ينة الحةذي
 يةق ولة

ول  س  ينة الرحة ةذي الح ن وا وة ه  انمة عة تنى مة ر  مة ۜ  نةصف ة نة الحن  نح ا اي رةـــصفــــــــاللة تحنى حة
ۜ ــق ــف ـــنفـــاذةا ي ـكة مةـو نةـل ــةـسفـية اا النفــ  ق  ونة مفـت ـقفـفةـلف مة ﴾٢١٤﴿ يــقةالحن    ب ـري

ال ـل ـ فة  ر ـيفــخة يفـلفوة ة قفــدة الف بيــن    وة ىـتةـــيةــ وة الف نة ـيـرة ۛساكي ا من الفمة ن ـيـوة نفـــم 
﴾٢١٥﴿ ابف بيــوة ة مةـيـن  السح ۜ  وة نف ل و ــعةــففــاتةــل  فةـيفــ خةم  ة  ـــر  ة ا نح م ـيــليــهي عةـــب  الحن
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Bakara /216 – 
Hoşlanmasanız da 
savaş size farz kılındı. 

Olur ki 
hoşlanmadığınız bir şey
sizin için hayırlı olur. 

Olur ki sevip arzu 
ettiğiniz bir şey sizin 
için şerli olur. 

Gerçeği Allah 
bilir, siz bilmezsiniz. 

Bakara /217 – Sana 
hürmetli ayı ve bu ayda
savaşmanın hükmünü 
sorarlar. 

De ki: “O ayda 
savaşmak büyük bir 
günahtır. 

Fakat insanları 
Allah yolundan 
engellemek, 

Allah’ı inkâr 
etmek, 

Mescid-i Haram’ı 
ziyareti yasaklamak, 

O mescidin 
cemaatini yani 
müslümanları oradan 
çıkarmak ise, 

Allah nazarında 
daha büyük günahtır. 

Dinden 
döndürmek için 
işkence, öldürmekten 
beterdir. 

Kâfirler, 
ellerinden gelse, sizi 
dininizden 
döndürünceye kadar 
sizinle savaşmaktan 
geri durmazlar. 

Sizden her kim 
dininden döner ve 
kâfirlikte devam ederek
ölürse, işte onların 
dünyada da, 

Âhirette de 
yaptıkları boşa gider. 

Bunlar 
cehennemlik olup orada
ebedî kalacaklardır. 
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Bakara /218 –
Onlar ki iman ettiler, 

Sonra hicret ettiler

Ve onlar ki Allah
yolunda cihad ettiler... 

İşte onlar Allah’ın
rahmetlerini umarlar. 

Allah çok
affedicidir, merhamet

ve ihsanı boldur. 

Bakara /219 –
Sana şarap ve kumar

hakkındaki hükmü
sorarlar. 

De ki: İkisinde de
hem büyük günah, hem

de insanlara bazı
menfaatler vardır. 

Fakat günahları
faydalarından daha

çoktur. 

Bir de senden ne
infak edeceklerini

sorarlar. 

De ki:
İhtiyacınızdan artanı

harcayın. 

Böylece Allah size
âyetlerini açıklıyor ki

dünya ve âhiret
hakkında düşünesiniz.
[5,90,91; 4,43] {KM,

Tekvin 27,28; Tesniye
11,14; Sayılar 28,14} 

Sarhoş edici
içkilerle kumar
hakkında açık

yasaklama bu âyetle
başlamıştır. Daha sonra
sarhoşken namaz kılma

yasaklanmış (4,43),
nihaî olarak da kayıtsız

olarak haram
kılınmıştır. (5,90,91) 

لةيـف وةكمعة ه  تةال  وة ه  لةــك  م  الفق  اىكمرف سن عة ۛ  وة ىاكذتـة النف مف ـ وا ۛشيف ه  رة ك ت ۛب
الحن وة ه  عةكمـر  لةـيفـخة وةـوة ۛ  وة اـمف ه ــىـيفـوا ۛشـبح ـح ـى النف ت ـسن ۜكموة ۛشرح  لةـا وة مف

ل ونةـسفـية ةـال ن ـــكة عةــة الفـشح ر  ام ــحةــهف رة ﴾٢١٦﴿ نف لةم  ـعفــية ال تة مفـت ــــ وة ۟ــ لة ونة لةم  عف
الحن  ۜـيـفي  ال ـتةــق  ۜ   وة ۛصـيــبيـــكفه  ــيــال   فيـتةـــلف  ق ـــق     ه  ل ـيـبيـنف ۛســـعة دح  ـــر 
نفدة ع  الفـففــكموة ج ـمةــر  ب هي  وة الفــسف ايخفــحةـد  ام   وة ا ج  الهفــرة ر ــبةــكذه  الـنفـهي م ـل ــرة

الف لة يةــتفــقةـــنة الفـ  م ر ــبةــكذالة  ـنةـــتفـــف ــوة ۜ  وة ال ــل  مفكمـــل ونةـات ـقةـونة  ي ـزة ۛ الحن 
دح و ــية يـمف عةكمر  تةكمن ــنف  دي مةـطةا ع ـمف  اين  اسف تةـية نف ــواۜ   وة د  دفــرف تحنىـحة

يــعة ه   تف ـم ـيةـــفة هي ـــن ـــنف دي اــر   فةــاف ـكفوة ـــوة تفـطةـب ـكة   حةـئ ـا وللن نـف مفكمم 
ن خ ــدح  نفـال يـف  مف  ــه ـــل  الف اــيةا   وة لن ا ول ۛ   وة ة  ةــاب  الــحةــكة  الصفـئ ـرة ۛـنح ار  اـالعف مة

ة الحة نح ينة  انمةــاي ة   واـن ـذي الح يـوة واــاجةـنة   هةـذي ر  ﴾٢١٧﴿ اـيـفي مف  ــه  ال  هة ونةــــــخة د 
ۜ الحن  جة وا  فيـــاهةـوة ۙ  ل ـيـبيــۛس يـد  االحن  ج ـــــكة   يةــئ ـــ  ا وللن حف ونة ـــرف ۛتــمةــــرة

الفـمفـالفخة  ن ـكة عةـل ونةــةـسفـية ۜـس ـيفـــمةــر   وة ر  ﴾٢١٨﴿ حيــف ــغةالحن   وة م ـيـور   رة
اــه ـيــفي ا ثف مة مة ر ـيـبيــكف م ــــاي ةـلــع  ل ــاف ـنةـــ وة ثفـنح اي اــه ــم ــاس    وة ر ــبةـــكذا الـمة لفــــق 
اۜ   وة يةــه ــع ــففـنة اذةا ي ـل و نةــةــــسفــمة ۜ   ق ـق ـف ــنفــــكة   مة ۜـففـــعةـــل  الفــــونة وة نفــم 

﴾٢١٩﴿ ن م كملة  الحن  ن ــيح ــــبةـــكة    ي ـذن ل ــــــكف  الف
ة لح ۙــفةـتةـتة مفكميةات  لةعة ةر ونة كح
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Bakara /220 – Sana 
yetimler hakkında da 
soru sorarlar. 

De ki: Onların 
gerek kendilerini, gerek
mallarını iyileştirip 
geliştirmek, elbette 
hayırlı bir iştir. 

Eğer onlara sahip 
çıkmak için 
kendileriyle beraber 
oturmak isterseniz bu 
da mümkündür; Zira 
onlar sizin 
kardeşlerinizdir. 

Allah kimin 
iyileştirme gayesi 
güttüğünü, kimin de işi 
bozmayı düşündüğünü 
pek iyi bilir. 

Şayet Allah 
dileseydi sizi zora 
koşardı. Muhakkak ki 
Allah üstün kudret, tam
hüküm ve hikmet 
sahibidir. 

Bakara /221 – Müşrik 
kadınlar iman 
etmedikçe onlarla 
evlenmeyin. 

Mümin bir cariye, 
çok hoşunuza giden 
müşrik bir kadından 
daha hayırlıdır. 

Mümin kadınları 
da, onlar iman 
etmedikçe, müşriklere 
nikâhlamayınız; 

Mümin bir köle 
hoşunuza giden bir 
müşrikten daha 
hayırlıdır. 

Müşrikler sizi 
cehenneme dâvet 
ederler. Allah ise sizi 
kendi izniyle, cennete 
ve mağfirete dâvet eder

ve üzerinde 
düşünüp gerekli dersi 
alsınlar diye âyetlerini 
insanlara açıklar. [2,96;
5,5; 60,10] {KM, Çıkış 
9,12; Tesniye 7,3-4} 

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2-Bakara Süresi Yaprak 07B Cüz 02 Süre 02 Sayfa 034

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٢﴿ َبَقَرِة وَرةو الع سو ﴾٢﴿ 34

Bakara /222 – Bir
de sana kadınların ay

halini sorarlar.
    De ki: Bu, bir

rahatsızlıktır, Onun
için, âdet sırasında

kadınlardan geri durun
ve onlar temizleninceye

kadar, kendilerine
cinsel yaklaşmada

bulunmayın. 
   Temizlendikten sonra,

Allah’ın izin verdiği
şekilde onlara yaklaşın.

Allah tövbe ile
kendisine dönenleri

sever, temizlenenleri de
sever. {KM, Levililer

15,19-30; Hezekiel 18,6} 

Cahiliye Arapları ve
yahudileri âdet gören

kadınlarla birlikte durmaz,
beraber yemek bile

yemezlerdi. Hıristiyanlar
ise ay haline hiç önem

vermez, cinsel ilişkide bile
bulunurlar. İslâm istikamet

ve itidali gösteriyor. Bir
nevi hastalık olan o

durumda, cinsel ilişkiden
kadınları uzak tutup

istirahat ettirir. Namaz ve
oruçla yükümlü tutmaz. 

Bakara /223 –
Eşleriniz sizin nesil

yetiştiren tarlanızdır.
Tarlanıza dilediğiniz

şekilde varın. 
   Kendiniz için ilerisini

düşünerek hazırlık
yapın. 

   Allah’ın haram kıldığı
şeylerden korunun ve

O’nun huzuruna
varacağınızı iyi bilin.

(Ey Resulüm)!
Mü’minleri müjdele! 

   Sadece şehvet gidermeyi
değil, iyi yetişmiş, hayırlı

evlat sahibi olmayı
hedefleyin. Âyet, soyu

devam ettirmenin yanında,
çocukları iyi yetiştirmek

için birçok zorluklara
katlanılacağını da
hatırlatmaktadır. 

Bakara /224 – Bir
de Allah adına yemin
ederek, iyilik etmeye,

günahlardan uzak
durmaya ve insanların

arasını düzeltmeye
O’nun adını engel

yapmayın. 

Allah hakkıyla
işitir ve bilir. [24,22;

5,89] {KM, Çıkış 20,7;
Tesniye 5,11} 

Kasden veya
istemeyerek kasdî

olmaksızın ağızdan çıkan
yeminler, meşrû görevlere
engel yapılamaz. Nitekim

Hz. Peygamber (a.s.) şöyle
buyurmuştur: “Bir kimse

bir şey hakkında yemin
eder de sonra ona aykırı
davranmayı daha hayırlı

görürse, o hayırlı şeyi
yapsın ve yemininden ötürü

keffaret versin.” 

ۜى ن  الفيةتةامن ل ونةكة عة ـة يةسف ۜ  وة ة  رة نخ  الف نفيةا وة ۜ الدح  ر  يف ح  لةه مف خة لة ف ي ق لف ايصف
ال ـت  اـا خفــفة ط و ه مفـخة ۜ وةكمنـ  وة لةم ـيةالحن  مف دة م  عف س  فف ۜـالفم  ل ح  صف نة الفم  اينف وة

﴾٢٢٠﴿ لة ة عفالحن  وف ۛشااءة ـــــــوة ة  كمــتةـــــنةــــــ  لة نح ۜ   اي ة مف يــ عةالحن م ــيـكيــز  حةــزي
ر كنتةنـف شف واالفم   ح 

تحنىـكف م  ات  حة ةمةـي ؤف لة ۜ   وة ة م ـة   م ـنح نفـر  م ــيفــة   خةـنةـؤف لة وة
لة العفــوة ت كمـتفـبةـجةـوف لة ۛ  وة يـنفـمف كي ر  شف وا الفم  ح  ۜ نةـك  ن وا م  تحنى ي ؤف حة ة ــكفر ـشفـم 
ن  ؤفم  ر  م ـخة  م  لةـشفـنف م ـيف ك   وة العفــر  بـةـوف ائ كمجة لن ۜ  ا ول ع ـكة يةـمف ونةـدف د  بف لةعة وة

ۛ  ـال ةار  اـيةالحن   وة نح لةـدف ع  ةـجةـالف ىـوا اي الفـنح ة   ب ـف ـغفـمةـة    وة ن ـرة ذف ي ـا  ۛ  وة ن ـي حــبةـهي لة ىـاي
ية ل ـسفـوة ۜــمةـالف ن ـعة كة ـونةــة يض  حي ﴾٢٢١﴿ يةات هي ل لنحةاس   ةه مف  ان لح ة لةعة كح ۟ــيةتةذة ر ونة

الذىۙى   فةـه  ل وا الـتةـاعفـوة يـي  الفـۛسااءة  ف ـنح ـز  حي تةــمة لة ۙ   وة ب ـقفـض  ةـوه ـرة نح ق لف
ۛ   فةـه ـطفـية نة ذةا  تةــرف نةــطةـا  رف ة ة   م ـه   فةأفت و  هح م كمرة ــث  المةــيفـنف حةــنح تحنى حة

﴾٢٢٢﴿ ة    الحن ۜ       نح ةاي ةـال بح ـح ــ   ي  الحن ا  بيـتح ة يـتةطةـم ـبح  الفـح ــنة   وة ي ـيـوح ري نةـهح 
ثةـــ  حةفةأف ت وا مف   كمـــرف ث  لةـــمف  حةكمؤ ل  نحنكمـــرف مف ـت ــئفـــى  ش ــمف  ال ۛسااـن 
ةنف واـــم  ةكمس ـف ــ ل  اتح ۜ  وة ة  وا ـق ـمف اعفالحن ةـــلةـوة اوا النح ق ـمف  م كمـــم  ۜـلة وه  دح ــوة قة

لة ل واـجفـتة وة ة  عة ان  الحن ةيفمة ۛضةى ل  رف تةبةرح وا النف مفكمع  ﴾٢٢٣﴿ ينة ر وة بةشح  ني م  ؤف الفم 
﴾٢٢٤﴿ تة ةـــوة ت ـق ــتح وا  بةـل ـصفـوا    وة ةــيفــح  ۜ   وة ـنة النح م ـيـليــع  عةــيـميــۛس  الحن اس 
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Bakara /225 – Allah 
sizi yeminlerinizdeki 
yanılmadan dolayı 
kınamaz, fakat 
kalplerinizle 
kasdettiğiniz 
yeminlerden dolayı 
sorumlu tutar. Allah 
çok affedicidir, cezayı 
çabuklaştırmaz (tövbe 
için fırsat tanır). 

Bakara /226 – Eşlerine 
yaklaşmamaya yemin 
eden kocaların, dört ay 
bekleme hakkı vardır. 

Şayet kocaları bu 
süre bitmeden eşlerine 
dönerlerse bunda 
mahzur yoktur. Çünkü 
Allah çok affedicidir, 
merhamet ve ihsanı 
boldur. 

Cahiliye arap 
erkekleri, kadınları 
sıkıştırmak için 
yaklaşmamaya yemin eder 
ve süresiz olarak perişan 
vaziyette bırakırlardı. Buna 
îla denir. Kur’ân îlanın 
azamî süresini dört ay 
olarak sınırlandırdı. Bu süre
içinde birleşme kapılarını 
açtı: erkek keffâret vererek 
eşine dönebilir. Fakat 
dönmemeye kararlı ise, dört
ay sonunda eşini serbest 
bırakmak zorundadır. 

Bakara /227 – Yok eğer
boşanmaya 
azmederlerse, bilsinler 
ki Allah her şeyi 
hakkiyla işitir ve bilir. 

Bakara /228 – 
Boşanmış kadınlar 
kendilerini tutup yeni 
bir nikâh yapmadan 
önce üç âdet 
beklesinler. 
    Allah’a ve âhirete 
iman ediyorlarsa, kendi
rahimlerinde Allah’ın 
önceki evlilikten 
yaratmış olduğu çocuğu
veya hayızı gizlemeleri 
onlara helâl olmaz. 
   Kocaları gerçekten 
barışmak istiyorlarsa, 
bu iddet müddeti içinde
onları tekrar almaya 
başkalarından daha çok
hak sahibidirler. 
   Erkeklerin hanımları 
üzerinde bulunan 
hakları gibi, hanımların
da kocaları üzerinde 
meşrû çerçevede 
hakları vardır. 
   Şu kadar ki erkeklerin
onların üzerindeki 
hakları bir derece daha 
fazladır. 
    Unutmayın ki Allah 
üstün kudret, tam 
hüküm ve hikmet 
sahibidir. [4,34; 65,1-4] 
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Bakara /229 –
Boşama hakkı iki

defadır. 
Bundan sonra

yapılması gereken ya
meşrû tarzda güzelce

birlikte yaşama yahut,
eşini güzellikle

salıvermedir. 
Ey kocalar, boşama

sırasında eşinize daha
önce vermiş olduğunuz
mehirden herhangi bir

miktar geri almanız size
asla helâl olmaz; 

Fakat Allah’ın koyduğu
hudutlarda

durmayacaklarından
endişe etmeleri hali

bunun dışındadır. 
Şayet siz de onlar gibi,

onların Allah’ın
koyduğu hudutlarda

duramayacaklarından
(evlilik hukukuna riayet

edemeyeceklerinden)
endişe ederseniz, bu

durumda kadının,
ayrılmak için meşrû

çerçevede hakkından
bir şey vermesinde, her

ikisi için de bir vebal
yoktur. 

İşte bunlar
Allah’ın tayin ettiği

sınırlardır ki sakın
onları aşmayasınız, Her

kim Allah’ın
hudutlarını aşarsa işte

onlar zalimlerin ta
kendileridir. 

Kadının mal karşılığı
ayrılma talebinde

bulunmasına hul’ veya
muhala’a denir. Cemile,

kocası Sabit b. Kays’ı
sevemiyordu. Hz.

Peygambere gelip: “Vallahi
dininde, ahlâkında bir

kusurunu görmüyorum.
Ancak İslâm’dan sonra

küfre dönmek
istemiyorum” deyip

ayrılma talep etmişti. Bu
âyetin inmesi üzerine,

kocasından mehir olarak
aldığı bahçeyi geri verip

hul’ olmuştu. {KM, Tekvin
21,14; Tesniye 24,1;

Levililer 22,13. Matta 5,32;
1,19; I Korintos. 7,10-11} 

Bakara /230 –
Eğer koca eşini ikinci
talaktan sonra üçüncü

defa boşarsa, artık
başka bir kocaya varıp

ondan boşanmadıkça, o
kadın ilk kocasına helâl

olmaz. 
Ama bu ikinci kocası

kendi rızasıyla onu
boşar ve kadın ile ilk

kocası Allah’ın
koyduğu evlilik

hukukunu yerine
getireceklerine

inanırlarsa, nikâhla bir
araya gelmelerinde bir

günah yoktur. 
İşte bunlar Allah’ın

belirlediği hudutlardır
ki bilmek isteyenler
için O bunları beyan

buyurmaktadır. 

ذ ك م ؤني  و الحن  اخ  ةغف ي  ب اللح ان ك مف فاي  اليفمة
لن ذ  نفكنوة ا مفكمي ؤةاخ  كةۛسبةتف ب مة لة
يـل  ةذي ل ـــنة ي ـلح مفـه ــۛساائ ــنف ن ـــونة م ـؤف ﴾٢٢٥﴿ ـ  ۜ وةكمق ل وب م ـيـليـور  حةـف ـغةالحن  مف

اينف وا وة م  زة عة ﴾٢٢٦﴿ بح ــتة بةـرة ۛـه ـة  الشفـعةـص  الرف اـفة ر  ةـاؤ ن فةـا نف فة ة ا نح ور  الحن ف  يم  غة حي رة
ات  ةقة طةلح الفم  نة  وة بحةصف ة يةتةرة نح ه  ثةلنثةةة ب اةنفف س  ﴾٢٢٧﴿ قة لة  الطحـة

ة نح ة فةا  يم  الحن لي يع  عة ۛسمي
لة  وة

لح   يةح 
ة نح  لةه 

نة النف ت مف كف ا يـة لةقة مة ام ـفاي  الحن   خة حة ةـه ــي الرف نف  نح ةكماي نح ۜ اوء  ق ر 
ية  لحن ب ا الف نخ ـوة م  الف ب ـوف ۜ وة ولةـر  ةـع  ه ـقح  ب ـالحة ت ه نح دح  ل كةـرة ي ذن ة في نف نح اي ةــؤف م ـــي  نح

ىاۜ ح لة ة ايصف نح لةه  ثفل  وة ي م  ة الحةذي نح ه  لةيف ر وف   عة عف ال  ب الفمة جة ل لرح  ة وة نح ه  لةيف عة اوا اد  الرة
ق  لة ۛساك  اللطحـة تةان   فةا مف ة رح ر وف  مة عف ب مة ﴾٢٢٨﴿ جة يز  حةـعةالحن  ة ۜ  وةــدةرة ۟ـكيـزي يم 

يح  ري لح ـب  تةسف يةح  لة ۜ وة ۛسان  اا النف مفكملة ا حف ة مح ة تةأفخ ذ وا م  نح وه  ت م  تةيف ىا ان ـ ۛشيف الوف
اـخةـــــية ي ـافة ة اــــيـقيـــااللح ودةــح  مة ةـت ــففــــا نف  خ ــ فة الحن ۜ د  اـيـقيــي  مف  اللح مة النف ا ة لح اي

الحن  و دة ــح  ۙد  اـ فةالحن  مة ه  لةيف نةاحة عة يلة ج  ااففـ في تف ب ـتةـمة ۜ  ت ـدة ود ـــلفكة  ح ـهي د 
﴾٢٢٩﴿ تةــفة وهةـتةـعفـلة مةـد  ةـتةعةـنف يةـاۛ وة ودةــح  دح اـفة الحن د  لن ونةـال م ـه   ئ كةـا ول ةال م  ظح

ةـطة ا  فةـقةـلح لح ــ تةلةـهة جــكنــنفـتحنى  تةـد حةـعفـبة نفـه   م ـ لة ح  وف ۜــيفـا  غةـىحة زة ه  رة ا نفـفة
ةـطة ا فةـقةـلح اـه ـيفـلةـاحة عةـنةـلة ج ـهة ا اا النف  مة ة اا اينف ظةـنح عة اجة اـيـقيـي  النف  يةتةرة مة ا نفـفة

﴾٢٣٠﴿ ودةــــح  ۜ   د  و د  ـــــح كة  ــــلفــــ وة ت  الحن  ا ل ـن ـبةيح ـ ي الحن د  م  يةـقةـهة ونةـم ـلةـعفـوف
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Bakara /231 – Ey 
kocalar! Eşlerinizi 
boşar, onlar da 
iddetlerini bitirirlerse, 
artık ya onları iyilikle 
yanınızda tutar, yahut 
güzellikle salıverirsiniz.

Onların hukukuna 
tecavüz etmek kasdıyla 
zarar vermek için 
eşlerinizi alıkoymayın. 

Kim böyle yaparsa 
kendine zulmetmiş olur.

Sakın Allah’ın 
âyetlerini şakaya 
almayın. 

Allah’ın sizin 
üzerinizdeki nimetleri 

Ve sizi irşad etmek 
gayesiyle indirmiş 
olduğu kitap ve hikmeti
hatırlayın, dile getirin, 

Allah’a karşı gelmekten
sakının ve Allah’ın her 
şeyi hakkiyla bildiğini 
pek iyi bilin.

Koca, eşini boşadıktan 
sonra, evliliği devam 
ettirme gayesi ve ümidi 
yoksa, onu serbest 
bırakmalıdır ki bir iddetle 
kurtulsun. Yoksa sırf ona 
zarar vermek için ilk 
iddetin sonunda tekrar ona 
dönüp yine boşamak 
sûretiyle iki veya üç kere 
iddet beklemeye mecbur 
bırakmak haram kılınıyor.

 Bakara /232 – Ey 
kocalar! Eşlerinizi 
boşayıp da onlar da 
iddetlerini 
tamamladıklarında, 
kendi aralarında meşrû 
surette anlaşmaları 
durumunda, kocaları ile
tekrar nikâhlanmaları 
hususunda onlara baskı 
yapmayın. 

İddet bitiminden sonra eşler
tekrar nikâhlanmak 
isterlerse, kadının 
akrabaları eski kocasına 
dönmesini 
engellememelidirler. Ayrıca
koca da üçüncü kere 
boşadığı eşinin iddeti 
dolduktan sonra başka bir 
erkekle evlenmesine mani 
olmamalıdır. 

Sizden Allah’a ve âhiret
gününe iman edenlere 
bununla öğüt verilir. 

Böyle yapmak, sizin için 
daha hayırlı, daha nezihtir. 
Allah bilir, siz bilemezsiniz.
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﴾٤﴿
Bakara /233 –

Anneler, çocuklarını iki
tam yıl emzirsinler. Bu,
emzirmeyi mükemmel

şekliyle uygulamak
isteyenler içindir. 

Annelerin,
münasip şekilde

yiyeceğini giyeceğini
sağlamak, babanın

görevidir. 

Hiçbir kimse
takatinin dışında bir

görevle yükümlü
tutulmaz. 

Çocuk yüzünden
ne annesi, ne de babası

zarar görmemelidir. 

Babanın varisine
de aynı vazife yaptırılır.

Fakat anne baba
aralarında görüşüp

anlaşmaya vararak, iki
yıldan önce, çocuklarını

sütten kesmek
isterlerse, kendilerine

bir vebal yoktur. 

Şayet
çocuklarınızı

başkalarına emzirtmek
isterseniz, 

Kendilerine
vereceğiniz ücreti

münasip tarzda ödemek
şartı ile, bunda da size

vebal yoktur. 

Bununla beraber
Allah’a karşı gelmekten
sakının ve bilin ki Allah

yaptığınız her şeyi
görmektedir.[65, 7] 

ت  ةقف ةـه ـلةـنة الجةـغفـلةـبةـاءة فةـۛساـنح ـم  الـطةلح ةـه و ـكمـس ـاةمفـفة نح عفـب  نح ر وف ـمة ذةا اي وة
ة نح ر وف   ه  عف لة ب مة ك و وة س  ةت مف نح ارىا ه  رة ۛ ض  وا تةد  لف ل تةعف عة نف يةفف مة وة ح و الوف ۛسرح 

لةـنة مةـلةـظة دفـقةـفة ۛسه ۜ وة ةـتة فف اواـتح ذ  يةات  خ  ۛتالحن  ان مة وا ن عف ك ر  اذف وىا  وة ز  ل كة ه  ذن
اكمـيفــلةــعة مة لةـــاالنفــمف وة الفـتةـكنــنة الفــمف م كمـيفـلةــعة زة ة ـمةـكذــح ــاب  وة الحن 

﴾٢٣١﴿ ظـ  ۜ ــمف ب كميةع  ةهي اتح وا ـوة ةق  اعف الحن ةــلةـــوة اوا النح ة م  ء  لح كمب  الحن ۟ ۛشيف يم  لي عة
نة الجة ت م  النح ۛسااءة فةبةلةغف ةقف ة ـه ـلةـطةلح تةـ فةنح ل وــعفـلة ةـه ض  نةـحفـك ـنفـ النف يةنح ذةا اي وة

نة ا بةيف اۛضوف ذةاتةرة ل ـعفـمةـالفـ ب  مف ـه ـاي ۜ  ذن نفـهي مةــ ب ـظ ـــو عةـكة ي ـر وف  ه نحة اجة وة الزف
ن   مفكمنـفــم  م  م ب الحن ي ؤف الفيةوف ۜ  وة ر  نخ  ل  الف كنى مفكمذن ۜكملة الزف ر  الطفهة مف وة انةـكف

الف ال ـوة ات  ي ـوة ض ــدة دةه ـعفـرف لة ةـنة الوف نح ﴾٢٣٢﴿ لةم ـ يةالحن وة نف عف ال تة مفـت ـوة ونةـلة لةم  عف
لةيفن  نف كةام  ة ل مة ت مح ادة النف يـ  لةى الرة عة ةةۜ وة ۛضاعة ل ود  الرحة وف ة الفمة نح ق ه  زف لةه  ر  ن  لةيف وف حة
ۜ ت ه نحة ر وف  عف ةـت  لة  ب الفمة لح س ـف  نةـكة ة و سف فف لح ت ـاي اۛ  لة هة ة ـعة ال دة وة ة ارح ۛضا ك  وةـوة سف

لة مة ل ـوة لةــب  ه ـود  لةـوف عةـوة هي وة ار ث  م ـالف لةىـد  ۛ  فةــثفـوة ل كة ادةاـل  ذن ا نف الرة اـب  هة لةد  وة
نف اض  عة ه ـم   تةرة تةـنف اوة فةـۛشـمة ر  ج ـاو  اۜـه ـيفـلةـعة نةاحةـلة ت  مة دف نف الرة اي مفــ وة ۛصالى ف 

تة ت ـان مفـيف دةـالنف تة لة اوا الوف ع  تةرف ض  نةاحة مفكمسف ج  لةيف فةلة ذةاۛسـك ـعة ت مفـمف اي اا لحةمف مة
﴾٢٣٣﴿ ۜـعفـمةـب الف ة ر وف  اتح واـوة ة ق  اعف الحن اــــلةــوة ة  واــم  ة النح ا الحن   ب مة

ل ونة مة ير  تةعف بةصي
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

036



037

Bakara /234 – Sizden 
eşlerini geride 
bırakarak vefat 
edenlerin eşlerinin, 
evlenebilmek için dört 
ay on gün iddet 
beklemeleri gerekir. 

Onlar bu sürelerini
tamamladıktan sonra, 
meşrû surette kendi 
haklarında verecekleri 
karardan ötürü size bir 
sorumluluk yoktur. 
Allah yaptığınız her 
şeyden haberdardır. 

Kocası vefat eden 
kadın, dört ay on gün 
süre ile görücüye 
çıkmaz, süslenmez, 
başka erkeğe nikâh 
edilmez. Bu süreyi 
kocasının evinde 
geçirmesi gerekir. 
Gerek boşanma, gerek 
ölüm sebebiyle 
ayrılmadan sonra, iddet 
bekleme zorunluluğu, 
hem kadın, hem de 
onun yakınları için bir 
teselli ve alıştırma 
devresi olması 
sebebiyle, psikolojik 
yönden faydalı bir 
uygulamadır. 

Bakara /235 – Sizden 
bu hanımlarla 
evlenmeyi düşünenlerin
bu müddet esnasında, 
onlara bu niyetlerini 
çıtlatmalarında veya 
gönüllerinde 
tutmalarında bir beis 
yoktur. 

Allah sizin onları 
hatırınızdan 
geçireceğinizi pek iyi 
bilmektedir. 

Ancak meşrû 
sözler dışında, onlarla 
gizlice buluşma 
hususunda sözleşmeyin.

Bekleme süresi 
sona ermeden nikâh 
akdine girişmeyin. 

Allah’ın içinizde 
saklı olan her şeye 
hakkıyla vakıf 
olduğunu bilerek O’nun
emrine aykırı 
davranmaktan sakının. 

Hem de bilin ki 
Allah çok affedici, çok 
müsamahalıdır, cezayı 
çabuklaştırmaz. [27,74; 
60,1] 
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Bakara /236 – Henüz
kendilerine

dokunmadan veya
mehir belirlemeden

kadınları boşamanızda
size günah yoktur. 

Zengin kudretince,
eli dar olan kendi

halince olmak üzere
onlara münasip tarzda

müt’a versin. 

İyiliği şiar
edinenlere, bunu

yapmak bir borçtur. 

Bakara /237 – Bir
mehir belirlemiş olarak,

kendilerine
dokunmadan eşlerinizi
boşarsanız, bu takdirde

belirlediğiniz mehrin
yarısını vermeniz

gerekir. 

Ancak eşler yahut
nikâh bağı elinde
bulunan kocalar,

gözütok davranırsa
başka (Bu durumda

kadın mehrinden
vazgeçebilir veya erkek

mehrin tamamını
verebilir). 

Ey kocalar, sizin
bağışlamanız

(müsamaha gösterip
mehrin tamamını

bırakmanız) takvâya
daha uygun düşer. 

Birbirinize lütuf ve
mürüvvet göstermeyi

unutmayın. Allah sizin
bütün işlediklerinizi

görür. 

نة م  ةوف فح ية  مفكمنـفـي تةوة اجـوة وة ةـتةـا يةـىذةر ونة الزف بح ةـه ـس ـف ـاةنفـنة  ب ـصفـرة نح ينة الحةذي وة
ة فة لةه نح نة الجة ذةا بةلةغف رىاۛ  فةا  شف عة وة ه ر  اكميـفـلةـنةاحة عةـج  لةـالشف يمة مف في ةة بةعة الرف

﴾٢٣٤﴿ نف   يـنة فايـلفـعةــفة ةـس ـف ـال نح ۜ  وةـعفـمةـالفـب  ه  ير الحن  ر وف  بي ل ونة  خة مة اتةعف ب مة
ا عةـــيـمف  فيكميـفـلةـنةاحة عةـج  ضفــمة نف خ ــمف  ب ـت ــرحة ء اۛساـالنح  ة  ـبةـطفــهي  م  لة وة
ۜ  عةكمس ـف ـنف ي الـمف  فايــت ـنفـنةـــكذال ةالحن   مة ـل ــمف وــكم مف ۛستةذفكمالنـح ةــنةر  ه نح الوف

اع ـلة ت  وـوة ةد  وفىه نح ر  عف لى مة ول وا قةوف ا النف تةق  ة لح ا اي ى رح واـ س  م  ز  تةعف لة اۜ وة لن نفكنوة
ة النح ةة الــقفـــع  اعفه ۜ  ــلةــتةاب   الجةـكنـغة الفــل ـــبفـــتحنى يةـــاح  حةــكفـنح ـدة اواــلةـــوة م 

ۛــــاحفـمف   فةكمس ـف ــــي النفــا  فايــم   مةــــلةــعفـــية وه  اعف   ذة ر  ةــلةــــوة اوا  النح م  ة الحن
ج  ت م  ـمف اينف طةكمـلةيفـنةا حة عةــلة ةقف النح ۛسااءة لح ﴾٢٣٥﴿ ة  ۟ـيـليــو ر حةـف ــــغةالحن م 

وه ــــمةـــمف تةـــلة ةـــسح  تة  نح وا  ــففــالوف ض  ةــه ــلةر  يۛضــ  فةنح مةــري حــةىۛ  وة و ــت  ۛــه ع  ة نح اـمة
لةى عة ه   وة ر  ع  قةدة وس  ه ۛ  الفم  ر  ت ر  قةدة قف ىا ب ـ مة الفم  اع اـالفـتـة ى قح ۛ  حة ر وف  عف مة لةى عة

اينف طة ةقفــوة وـت ـلح نف   ه نحةم  ل   م  و  قةبف سح  ةالنف  تةمة نح ه  ﴾٢٣٦﴿ لةى نةـيـنيـس ـحفــم ــالف عة
ةــه ـلةمف ـت ـرة ضفــفة يۛضـفة نح ضفـافةـف  مةــصفـن ـةى  فةــري النف يةـت ـرة ا ة لح ف ونةـمف اي عف قةدف وة

قف هي ع  ي ب يةد  ا الحةذي وة ف  ة  الـيةعف ۜ ـكةـنح ـدة النف تة اح  اوا  القفـعفـ وة ب   ل ــف  ةـلـرة ۜىـتح ون قف الوف
﴾٢٣٧﴿ لة ا الفـۛســنفـــ تةوة ة كمـنةــيفـــلة بةـضفـــفةــو  نح ۜ اي ةمف ير  الحن ل ونة بةصي مة ا تةعف ب مة
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Bakara /238 – 
Namazlara, hele salat-ı 
vustaya dikkat edin ve 
kalkın huşû ile Allah’ın 
divanında durun. 

Salat-ı vûstâ 
hakkında farklı görüşler
vardır. Beş vakit 
namazdan her biri olma
ihtimali üzerinde 
durulmuştur. 

Fakat çoğunluk, 
ikindi namazı olduğu 
kanaatindedir. Zira 
ikindi namazı beş 
vaktin tam ortasındadır.
Gece ve gündüz 
meleklerinin toplanma 
zamanıdır. Ayrıca 
günlük meşgalelerin en 
çok olduğu zamana 
rastlar. Esasen bir hadis
de bunu ifade 
etmektedir. 

Fakat Kur’ân, 
müphem bırakmakla, 
bütün namazlara 
dikkatle devama teşvik 
etmek istemiştir. 

Bakara /239 – Eğer bir 
korku halinde iseniz 
yaya veya binek 
üzerinde namaz kılın. 

Fakat güvenliğe 
çıktığınızda, 
bilmediğiniz şeyleri 
size öğreten Allah’ın 
öğrettiği gibi ibadetinizi
ifa edin. 

Bakara /240 – Sizden 
geride eşlerini 
bırakarak vefat edecek 
kocalar, 

eşlerinin bir yıl 
süre ile evden 
çıkarılmayıp 
geçimlerinin 
sağlanmasını şart 
koşacak şekilde 
vasiyette bulunsunlar. 

Şayet bunlar 
kendiliklerinden 
çıkarlarsa bu durumda 
meşrû surette 
yapacakları şahsî 
davranışlarından dolayı 
size vebal yoktur. Allah
üstün kudret, tam 
hüküm ve hikmet 
sahibidir. 
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Bakara /241 –
Boşanmış eşlere de

münasip tarzda
verilmesi gereken bir
müt’a vardır ki bu da
haksızlıktan sakınan

takvâlılara bir borçtur. 

Bakara /242 –
Böylece, düşünesiniz

diye Allah size
âyetlerini iyice açıklar. 

Bakara /243 –
Baksana, sayıları
binlerce olmasına

rağmen ölüm
korkusuyla diyarlarını

terkedip çıkan
kimselere! 

Allah
onlara:“Ölün!” dedi
sonra onları diriltti. 

Doğrusu Allah
insanlara lütûfkârdır,
fakat insanların çoğu

şükretmezler. 

Bunlar hakkında
kesin olmayan

rivayetler vardır.
Mühim olan şudur:

Burada Cenab-ı Allah,
bütün bunları

hatırlatırken ölümden,
Allah’ın hükmü olan

vazifeden kaçıp
kurtulmanın mümkün

olmadığını ve böyle
yapanların,

korktuklarına daha
çabuk ve daha fecî bir

şekilde uğrayacaklarını,
hülasa Allah’ın

hükmünden kurtulmak
için ne ölümden

kaçmanın, ne de ölüme
koşmanın akıl işi

olmadığını bildirmek
istemiştir. 

Bakara /244 –
Allah yolunda savaşın

ve bilin ki Allah her
şeyi işitir, herşeyi

hakkıyla bilir. 

Bakara /245 –
Kimdir o yiğit ki

Allah’a güzelce ödünç
verir, Allah da onun

verdiğinin mükâfatını
kat kat artırır. 

Allah rızkı kısar
da, bollaştırır da. 

Zaten hepiniz
döndürülüp O’na

götürüleceksiniz. [5,12;
57,11.18; 64,17; 73,20]

{KM, Süleymanın
Meselleri 19,17} 

ةـــعة اـــــلةـــلةى الصح ال ت   وة ةـ وة واـطنى   وة ق ــو  سفـــالف ة   وـلنــصح و م  ظ واــا ف ـحة
ا لى الوف  ر ـمف    فةـت ــففــا نف خ ــفة جة ااــ فة اۛ ـا نىـبةــكذر  ا  ذة ﴾٢٣٨﴿ حن  نةـيـتيــــان ـ  قةل 

وا  ـــكماذف ـفة ةر  ةمةـكف الحن لح ا عة الةمف  تـةكممة و نةكممف  مة لةم  ون وا  تةعف مفـت ــنفـالم 
ة الح يـــوة ةــتةـــنة ي ـذي نة  م ـــوة فح يةكمـنفـــوف اجىـــمف  وة وة ص ـذةر ونة  الزف ةــــاۛ  وة ةىــيح ﴾٢٣٩﴿

تةا  ع لةـىمة ل    غةــحةــى  الفـا  اي ۛ   فةــرة  ايخفـيفـوف اج  جفـ خةا  نفـرة نةـرة ة زف مف ل  ه  اج  وة
يـافةـمة  يـمف  فيكمـلةيفـحة عة اـنةـــج  لفنة  فاي نف عة ة  م  نح ه  ۜ   النفف س  ر وف  عف مة لةـــفة

ل  ةـطةـم ــلفـوة ات ـــلح ۜـعفـمةــلفا ـتةا ع   ب ـــ   مة قة ر و ف  ﴾٢٤٠﴿ يز  حةــ عةالحن  وة يم ـزي كي
هيــات ـمف   ان يةكمــلة  الحن    ن ـيح ــبةــكة  ي ـذن ل ــكف ﴾٢٤١﴿ ىـحة ينةـ الف لةىــ عة ا ـقح ةقي تح م 
لةـــــمف  تةــــاللة ةـرة   اي يـى  الح ج ــ خة  نة ــذي واــرة ﴾٢٤٢﴿ ةــعةـــلة ۟ــق ـــعفـــمف  تةكمـلح ل ونة

رة الفـــوف   حةــمف ا  ل ــــمف  وة ه ــا ر  ه ــد  ية م ـه ـــالة   لةـقةــــ  فة  وف ت   ـمةـــذة نفـــم 
ة   الحفـــــــــــــــــــوا    ث ـوت ـم  ة ـــــاه ـيةـــــمح نح ۜ     اي ة  مف ل  عةـو فة ذ ـلة الحن لةىـضف الحن 

قة يل ـا ت ـوة ي ۛسبي ل وا في ﴾٢٤٣﴿ لن  النحةاس  ة الكنوة ونةكمالنحةاس  لة يةشف  ثةرةكذنح ر 
ةــمة يـنف ذةا الح ض ـقفـ  ي  ذي ر  ﴾٢٤٤﴿ اعفالحن   اـــلةـــوة ة   واــم  ة النح يـيع  عةـميـۛسالحن م ـلي

ىا  فةــۛســـا   حةـىـرف ضــقة ا   ال ضفــه    لةــفةـــۛضا  ع ــي ـــن ا فـه  ۜـيــثيــكفا   ـىعة ةى رة ة الحن
﴾٢٤٥﴿ ع ونةــــــرف  جةـــه     ت ـــيفـــط      وة اي لةــــص ـــبفــــض    وة يةـــب ــــقفــــ  يةالحن  وة
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Bakara /246 – 
Mûsâ’dan sonra 
İsrailoğullarının 
önderlerine dikkat ettin 
mi? 

O vakit onlar 
aralarındaki 
Peygambere: 

“Ne olur, bize bir 
hükümdar tayin et de 
biz de Allah yolunda 
cihad edelim” 
demişlerdi. 

O cevaben: “Ya 
savaşma emri size farz 
kılınır, siz de 
savaşmazsanız?” 
deyince 

Onlar: “Ne diye 
Allah yolunda cihad 
etmeyelim ki 

Vatanlarından 
çıkarılan biz, 

Çoluk çocuğundan
ayrı düşenler yine 
biziz.” 

Fakat savaşma 
kendilerine farz 
kılınınca içlerinden pek
azı hariç, hepsi 
dönüverdiler. 

Allah o zalimleri 
pek iyi bilir. [KM; 
Çıkış 24, 1.9; Sayılar 
11,16.24-25] 

Bu olay, 
müminlere cihadın 
zorluklarını anlatmak, 
dolayısıyla onları bu işi 
omuzlamaya 
hazırlamak için 
anlatılmaktadır. İşaret 
edilen durum, 
muhtemelen Samuel 
Peygamberle ilgilidir. 
M.Ö. 1000 yıllarında 
Amalika’lılar 
İsrailoğullarına saldırıp 
ülkelerinin bir kısmını 
işgal etmişlerdi. Halk 
Samuel’e başvurmuştu. 
(Bkz. KM, Eski Ahit, I. 
Samuel, 7,8 ve 12. 
bölümler) 
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Bakara /247 –
Peygamberleri onlara

dedi ki: “Allah size
hükümdar olarak

Talut’u tayin etti.” 

Onlar ise: “Biz
hükümdarlığa ondan
daha lâyık iken nasıl

olur da o bize
hükmedebilir ki! 

Üstelik servetten
de nasibi fazla değil!”

dediler. 

Peygamber şöyle
cevap verdi: “Allah onu

size üstün kıldı, ona
geniş ilim ve sağlam bir

vücut verdi. 

Allah hakimiyeti
dilediğine verir. 

Allah’ın lütfu
boldur, her şey gibi

kabiliyet ve liyakatları
da bilir.” [KM, I

Samuel 9,17; 10,27;
9,2] 

Bakara /248 –
Peygamberleri devamla

şöyle dedi: “Onun
hükümdarlığının

alâmeti, size içinde
Rabbinizden bir sekîne

ile 

Mûsâ ve Harun’un
manevî mirasından bir
bakiyyenin bulunduğu 

Ve meleklerce
taşınan bir sandığın

gelmesidir. 

Eğer iman etmeye
niyetli iseniz bunda,

elbette sizin için delil
vardır.” [KM, Çıkış

25,10; I Samuel 14,18;
II Samuel 6,2] 

لةــتة اي ايسفــبة نفــم    لة ـمةـى الفـرة اي اا يـيـني ذفـــد   م ـعفــنف   بةـــلة  م ـرة ۢى  اي وسن مفــاللة
ۜ الحن  ل ـيـبيـي  ۛسـلف فيـــات ـقةـــن   اـكىــل ــمةا ـنةــعةثف  لةـم  ابفـه ــيح  لةـب ـنةــ ل واـــال ــقة

نف  ـــت ــيفــۛســـلف   عةــهة تةال ــق ــــم     الفكمـــيفــــلةـــۛب    عةـــــت ــــــكممف  اي لة اــــقة
ات ــت  الةـال ـل واۜ    قةـــقة مة اـــــــــوا  وة ة ــنة ات ـــــــ ن   ا  ال لح ي ۛســـقة الحن ل  ـــيـبيــلة  في ة اللح

نةـ د  ية  نفــم  نةا ــــــر  جفــــا خف البفـا ر  اـــا    وة ا  ـــلةــــنةاۜ   فةــا ئ ـنة ة ۛبـــت ــكممح قة دفـــــوة
ةــــال     تةــتةــق ـــالف ة   قةــوة لح لح ا     اي ۜ   ـــه ـــنفــلى   م ــيـــليـــوف الحن  وةمف م ــه ــيفــــلةــــعة

ة ـه ــيح ــب ــمف   نةــه ــالة  لةـوة قة نح ةمف   اي الحن ﴾٢٤٦﴿ ةــالـب  م    ـــيـليــــعة نةــيـــميـــال ـظح
اوا  النحنـ   قةاۜـكىــل ــمةوۛت ـمف طةال كمــۛث لةـعةــبة لفك كمى  يـةـال  ون   لةه  الفم  قةدف

لةـنفــك     م ـلفـم ـالفـقح  ب ــن   الحةـوة نةحف نةــةى م ــعةــؤف ۛت   ۛســمف   ي ــه    وة نةاـيفـلةـعة
ةـقة نح ة  الة اي ادةه    بةكميـفـلةــيه   عةـفنـطةـــاصف الحن زة طةةى  ف يـسفـــمف وة ۜـــــــالف ال  مة

م ۜ سف الفج  تيـــــ  ي  الحن   وة  وة ۜـــــنف  يةــــه    مةــــكفـــلفـــم  ي   ـؤف الحن وة   ۛشااء  لفم ـع ـالف
ة ـــه ـــيح ــــب ــــمف   نةــــه ــــــالة  لةـــوة قة نح يةمف   اي ةةــــــان ﴾٢٤٧﴿ ا  س  م ـيـــليــــع   عةـــــــوة

ةا ب ـم    الكمــيةــأف ت ــ ية النف  يــه   ۛســيـوت   فيـتح بح نف ــة   م ـنةــكي مفكمرة اــك ـــلفـــم  هي
ا تةــم  ة كة ــمح انل  هنــانل   م  رة ى وة ل ه   الفـحفـــر ونة  تةـــوسن اـمةـم  ۜـكفـئ ـلن ة  ةــق ـوة بة ة ــيح

﴾٢٤٨﴿ ل  ي ذن ة  في نح ن يةـاي نف كمــــةى  لةـــــــكة   لة م ـــم   مف  ــت ــنفــــكم  مف  اي ۟ــيـــنيــــؤف نة
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Bakara /249 – Talut 
ordusunu harekete 
geçirip sefere çıkınca 
askerlerine şöyle dedi: 

“Allah sizi, bir 
ırmakla imtihan 
edecektir. İmdi onun 
suyundan içen benden 
sayılmayacak; 

Sadece avucuyla 
aldığı mikdar muaf 
olmak üzere, 

Kim onun suyunu 
tatmazsa o da benden 
sayılacaktır.” 

Derken onların 
pek azı hariç, varır 
varmaz ondan içtiler. 

Talut ile yanındaki
müminler ırmağı 
geçince 

O vakit beri yanda
kalanlar “Bugün bizim 
Câlut ve ordusuna karşı
duracak takatimiz 
yoktur” dediler. 

Ölümden sonra 
diriltilip Allah’ın 
huzuruna çıkacaklarını 
bilenler ise şöyle 
dediler: 

“Nice küçük 
topluluklar vardır ki, 
Allah’ın izniyle, büyük 
cemaatlere galip 
gelmiştir. 

Doğrusu Allah 
sabredenlerle 
beraberdir.” [KM, 
Hakimler 7,4-7] 

Bakara /250 – 
Talut’un beraberindeki 
müminler ise Câlut ile 
ordusuna karşı çıkınca 
dediler ki: 

“Ya Rabbenâ, 
üstümüze gürül gürül 
sabır yağdır, 

Ayaklarımıza 
sebat ver ve kâfir 
topluluğa karşı bizi 
muzaffer eyle!” [KM, I 
Samuel 17,32-54] 
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Bakara /251 –
Derken Allah’ın izniyle

onları bozguna
uğrattılar. 

Dâvud Câlut’u
öldürdü, 

Allah ona
hükümdarlık ve hikmet
verdi ve dilediği birçok

şey öğretti. 

Eğer Allah bazı
insanların şerrini

bazıları ile önlemeseydi
dünyadaki nizam

bozulurdu. 

Lâkin Allah
âlemlere büyük lütuf ve

inayet sahibidir. [KM,
II Samuel 5,3. I
Korintos.11,3] 

Allah insanları
irade sahibi olarak

yaratmıştır ve böyle
yaratması sırf rahmet ve

hikmettir. Fakat bu
iradeler serbest bırakılır

da birbirleriyle ölçülü
hale getirilmez ve

hiçbir direnişle
karşılaşmazlarsa,

çalışma zahmetine
katlanmaz, önüne
geleni çiğnemeye

çalışırlar. 

Savunma ve karşı
koyma olmayınca da

saldırı, yolların en
kısası ve doğru yol

olmuş olur. O zaman da
insan adına bir şey

kalmaz, yeryüzünün
nizamı bozulur. Ama
Allah bu bozulmaya
razı olmaz. Düzenin,

bozukluğu ortadan
kaldırması için, hayırlı

insanların, bozgunculuk
çıkaranları defetmeleri

lâzımdır. 

Bakara /252 – İşte
bunlar Allah’ın âyetleri

olup Biz sana onları
dosdoğru bildiriyoruz. 

Sen elbette
gönderilen

resûllerdensin. 

ۙ    قةالةـن ــــج ــــالفـوت    ب ـلة  طةال ــۛصــفة ة    ود  نح ةاي مفكمـيـتةليـبفــم   الحن اــلةـــفة ة مح
ۛب   م ـنف ۛشـمةـفة مةــۛس  م ــيفــلةـه   فةــنفـر  ۛي    وة ه ـمفـعةــطفـمف  يةــنف لةــنحي ۛـهةــنةــب  ر 
ايــم  ح ة مةـن لح ۛف   غ ــتةـن    اغفـــي   اي فةـرة ۛ   فةـيةــةى   ب ــرف هي ب وا  ـۛشــد  ه ــنفـم ر  ةــفة ه ــا  نح
ۜــــه ـنفـــم    لىـيـليـــقة اــلةـــفة    مف ة ةــا وة زة ه    ه ــ   جةمح الح يـوة   وة واـن ــنة    انمةــذي ة ايلح

مة   ب ـــيةـــــا الفـنةـــةة  لةـــــاقةـوا  لة طةـال ـقة ال ــــــوف ۜـن ـــــوۛت   وة ج ـجة و د  هي ۙــعةـــمة ه 
ة يـالح ةــنح ــــظ ــــنة   يةــــــذي ۙ وا ـلة ق ــــــــمف   م ـــه ــــــو نة   ال نح نفمف كف  الحن  م  ا لةـقة
ةى   ب ـيـــثيــــكفةى ـــئةــتف  ف ـــبةـلةـغة  ة ــلةــيــليــقة ۜ  ا  ذف ن     ــرة الحن    وة      الحن  ة ــئةـــف 

لة اــوة ة ز وا  ل ـــبة مح ن و د  هي   قةال واـــوۛت  وة ج ـال ـجةـــرة ﴾٢٤٩﴿ ة عةــمة يـ الصح نةـا ب ري
ثةــبفــنةا ۛصـيفـــلةــر  غف   عةـــالفف ا  مةـــتف    القفـبح ـــرىا   وة انفـنةــدة اــرف نةـــص ــا  وة اا ةنة بح رة

و  ه ــهةـــــــفة ا  ذف ن ـــمف   ب ــــــــزة  م  ﴾٢٥٠﴿ ۜـــا  ف ـكفـــــوف م   الفـقةـــــلةى  الفـــعة ينة ري
كةـلفــم ــــــالف  الحن ه   ــــــــــيـا ل وۛت   وة ان تنـلة   دةا و ن د    جةــــــــــتةــــــــــوة قة الحن ۙ

ةـــــوة عة ا   يةـــه    م ـــمةـــلح ة ۜ   وة لةــــمح الحن ع    ــــوف لة   دة ففـــۛشااء  الف ةةــمةـــكذـــح ـــوة
ض     وة لنــفةــض   لةـعفــبةــمف   ب ــه ــۛضــــعفـــبة ةرف ةكنــۛسدة ت    الف نح ةـال ا ۛسـنح

يةـلفــــــــت  الحن ا ت    ـكة   ان ﴾٢٥١﴿ ة   الةـــلةى  الفــــــل   عةـــضفــــ ذ و فةالحن ينةـميــعة
﴾٢٥٢﴿ ا  عةــتفـــنة ةـحةـــالفــكة   ب ــيفـلةـــل و هة نح ۜ    وة اي ينةـليـرف ۛســم ـنة  الفـم ــكة  لةــقح
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الجزء

﴾٣﴿
Bakara /253 – İşte 
şimdiye kadar 
zikrettiğimiz 
resullerden kimini 
kimine üstün kıldık. 
  Allah onlardan 
bazısına hitap buyurdu, 
bazısını birçok 
derecelerle yükseltti. 
     Meryem’in oğlu 
isa’ya da o açık 
belgeleri, mücizeleri 
verdik ve onu 
Rühulkudüs ile 
destekledik. 
     Eğer Allah dileseydi,
kendilerine açık 
delillerin gelmesine 
rağmen, onların, 
peşlerinden gelenler 
birbirleriyle 
savaşmazlardı. 
    Lakin ihtilafa 
düştüler de onlardan bir
kısmı iman, bir kısmı 
ise inkar etti.
    Şayet Allah dileseydi
onlar birbirleri ile 
savaşmazlardı, lakin şu 
var ki Allah dilediği her
şeyi yapar. [17,55] 
Bakara /254 – Ey iman 
edenler! Ne alışverişin, 
ne bir dosttan yardım 
beklemenin, ne de bir 
kimseden şefaat 
ummanın mümkün 
olmadığı bir gün 
gelmeden önce, sizi 
rızıklandırdığımız 
şeylerden harcayın. 
   Kafirler, zalimlerin ta 
kendileridir. [2,101] 
 Bakara /255 – Allah o 
İlahtır ki Kendisinden 
başka ilah yoktur. 
    Haydır, kayyümdur 
kendisini ne bir 
uyuklama, ne uyku 
tutamaz. 
   Göklerde ve yerde ne 
varsa O’nundur. 
   İzni olmadan 
huzurunda şefaat etmek
kimin haddine? 
   Yarattığı mahlükların 
önünde ardında ne var, 
hepsini bilir. 
   Mahlüklar ise O’nun 
dilediğinden başka, 
ilminden hiçbir şey 
kavrayamazlar. 
  O’nun kürsüsü gökleri
ve yeri kaplamıştır.
   Gökleri ve yeri 
koruyup gözetmek 
O’na ağır gelmez, O 
öyle ulu, öyle büyüktür.
[19,93-95; 53,26; 
21,28; 20,110] [KM, 
Tesniye 5,26; Tekvin 
21,33; Çıkış 3,15] 
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Hay: Her zaman var
olan, diri olan, ezeli ve

ebedi hayat sahibi. 

Kayyüm: Kendi zatı
ile var olup, zeval

bulmayan ve bütün kainatı
varlıkta tutup onları
yöneten, demektir. 

Bu ayete ayetü’l-kürsi
denilir. Bu ayet, Allah’ın

hükümranlığının son derece
açık ve özet bir anlatımını

ihtiva eder. Fazilet ve
sevabına dair hadisler

vardır. Ezcümle:
“Kur’an’da en büyük ayet,

ayetü’l-kürsi’dir. Bunu kim
okursa Allah o saat bir

melek gönderir, ertesi güne
kadar iyiliklerini yazar ve

günahlarını siler. İçinde
okunduğu evi şeytan otuz

gün terkeder. O eve kırk
gün sihir ve sihirbaz

giremez. Ey Ali! Bunu
evladına, ailene ve

komşularına öğret” 

Bakara /256 –
Dinde zorlama yoktur. 

Doğru yol,
sapıklıktan, hak

batıldan ayrılıp belli
olmuştur. 

Artık kim tağutu
reddedip Allah’a iman

ederse, 

işte o, kopması
mümkün olmayan en

sağlam tutamağa
yapışmıştır. Allah her
şeyi işitir, bilir. {KM,

Matta 10,34; Luka
19,27; I Korintos

15,25} 

Dini, kişinin kendi
tercihi ile seçmesi

gerekir. Dinin özelliği
zorlamak değil, bilakis

zorlamadan korumaktır.

الحن  لفــل  فةـرح س ـلفكة الــت  ة ۢـبةعف لنىـمف عةـه ـۛضـعفـنةا بةـضح نف ـمة مفـه ـنفـم  ض 
ةــكف مةـلح
ت  نةاـي حـبةـالف رة فة جةـه ـۛضـعفـعة بةــوة تةـمف  دةرة ان ۜ  وة يةــنة مةــى ابفـيۛسـنةا عيـيفـات  مةـرف

ۜ   ـق ــر وح  الفـــب  لةد  س  ينة م ـ الحةلة ـتةـتةــااقفـمة  الحن وف ۛشااءةــوة نفــــذي دف نةا ه ــوة اليحة
لن نةات  وة تفه م  الفبةيح  ااءة اجة د  مة نف بةعف وا  فةـلةـتةـن  اخفكنـم  مفـنفـم ــف  ه  د  ه ـبة مفـعف

نف  نةــانمة مف مة ه  نف ۜ  ـفةـــكفوة م  لةرة ا اقفالحن وف ۛشااءة ــوة لنل وا ـتةـتةـ مة ةكنوة ة نح الحن نفـــمة
ا ةـية االح يـااليح هة اـنة انمةـذي قفـوا م ـق ـف ـوا النفـن  زة ا رة ة مفكمنةاــمح ﴾٢٥٣﴿ ۟ـففـية يد  ا ي ري ل  مة عة

بةــية يةــــأفت ـــل    النف يةـبفــقة م   لة خ ــيــع  فيــيفـــوف لة ةـــه   وة لة ۛشـــلح اعةــة   وة ۜــفة ة  نفـــم 
لناللحن    اي ا ة ه  هةـلة لح ۛ اللفـــاي يح ـــوة حة ﴾٢٥٤﴿ الف ةال ــــــر ونة   ه ــــاف ـكفـــوة ونةـم ــــم  الظح

ۜ ض  ةرف ا ف ي الف مة ات  وة وة من ا ف ي السحة م ۜ لةه  مة لة نةوف نةة  وة لة تةأفخ ذ ه  س  ۛ يح وم  الفقة
ي  ية ب ـنفـع  ع ـفةـشفـذةا الحةذي ة لح ا   اي ۜ   يةــا  ذف ن ــدة ه  يـنة اليفـيفـابةـم  مةـلةـعفـهي مفــه ـدي نفــمة

ۛ ـه ــفةـلفــخة ي  مف لة م ـۛشــونة   ب ـط ـيـحيـــ وة ء  ب ـم ــلفــنف ع ــيف ة لح ا  اي اۛشاــهي ۛــمة اءة مة اـوة
س ــكم ة يح ه ـرف د ه ـالسح يةؤ ن لة ۛضۛ  وة ةرف الف ات   وة وة ۛ من ا مة ظ ه  فف ل يح ح  الفعة وة ه  س  وة عةـوة

اي ا اهة  ف ــكذلة يـال يـرة ةـبةـدف  تةــن   قةـدحي ۛ ــيح يح نة الفغة د    م  نة الرح شف ﴾٢٥٥﴿ ظيـالف م ـيـعة
رف  ب كذــية ةاغ ـف  كةـۛســمفـتةـد   اسفـقةــ فةب الحن  نف   ـــؤف م ـــوت   وة ي ـالطح نفـمةـفة

﴾٢٥٦﴿ اۜ  وة ــهة ــــۛصامة لـة ـــف  انف ــىۗ لة ـقن ثـف ــو  ة   الف وة ــرف ــع  ـالف ـيـع  الحن   بـ  يـم  ۛسـمي ـلي عة
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Bakara /257 – Allah 
iman edenlerin 
yardımcısıdır, onları 
karanlıklardan 
aydınlığa çıkarır. 

İnkar edenlerin 
dostları ise tağutlar 
olup onları aydınlıktan 
karanlıklara götürürler. 

İşte onlar 
cehennemlik 
kimselerdir ki orada 
ebedi kalacaklardır. [5, 
16; 6,1-153; 14,1.5; 
33,43; 57,9; 65,11] 

Bakara /258 – Allah 
kendisine hükümdarlık 
verdiği için şımararak 
Rabbi hakkında 
İbrahim ile tartışan 
kişinin haline bir 
baksana! 

İbrahim ona: 
“Benim Rabbim hayatı 
veren ve hayatı alandır”
deyince O: “Ben de 
yaşatır ve öldürürüm” 
dedi. 

Bunun üzerine 
İbrahim: İşte Allah 
güneşi doğudan 
doğuruyor, haydi sen de
batıdan doğdur 
bakalım”, der demez 
kafir donakaldı. 

Zaten Allah 
zalimleri hidayet etmez,
emellerine 
kavuşturmaz. {KM, 
Tesniye 32,39} 
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Bakara /259 –
Yahut şu kimsenin hali

gibi ki o bir şehre
uğramıştı. 

Şehrin altı üstüne
gelmiş, ıpıssız

yatıyordu. 

“Allah burayı bu
ölümünden sonra nasıl

diriltecek?” dedi. 

Bunun üzerine
Allah onu yüz yıl

boyunca öldürüp sonra
diriltti. 

“Ölü vaziyette ne
kadar kaldın?” diye
sorunca o: “Bir gün
veya daha az” diye

cevap verdi. 

Allah ona: “Hayır!
yüz sene kaldın. 

İşte yiyeceğine ve
içeceğine bak henüz

bozulmamış. 

Bir de merkebine
bak! (Kemikleri nasıl
birbirinden ayrılmış)

seni de insanlara canlı
bir delil yapmak için

öldürüp dirilttik. 

Hele o kemiklere
dikkat et, onları nasıl

birleştirip yerli yerine
koyuyoruz, sonra da

onlara et giydiriyoruz!” 

Böylece işin
gerçeği kendisine tam

manasıyla belli olunca: 

“Artık pek iyi
biliyorum ki Allah her

şeye kadirdir” dedi.
{KM, Hezekiel 37,6} 

ل  يـوة ةذي ج ـخفــواۙ   ي ـن ــنة  انمةـيح  الح ات ـل ـــظح ـال نةـمف   م ـه ــر  لة مة ور ۜـنح ــال ىـاي اللحن 
ل كف اوا  الوف ر  اـــــــفة ةــــاؤ له ـية ۙ   ـاغ ـم    الطح ونةــخفـــــي وت  ج  مفــه ـــــر  ة الح يــوة نةـذي

لةــال اــل ـظح ـال ىــنح ور  اي لن ۜ    ا ول ات  اب  الـكة   الصفـئ ـمة ةـحة يــا ۛر    ه ـنح اـمف في هة نةـم 
لةـمف تةـاللة ي ىـرة اي بف الحةذي ة اي ااجح ي ــحة يمة  في هي بح  رن اــرة تن هي ه ـيـ النف  ان ﴾٢٥٧﴿ ۟ـال ــخة ونة د 

لفـالف ذفـم  بف  قةالة  كةۢ  اي هيـاي بح ية م    ـيــرن ةرة ي ي ـ الح ي ـحفـذي ۙ ـيـميـــيي وة الحن  قةالةت 
يم  ـا حف هي بفرن ۜ قةالة اي يت  ا مي ةـيي وة ة    فةا نح ةـالـ ب  ي ــأفتيــيةالحن نةـــس   م ــــمفـــشح النةال

ب    فةــغفـمةــنة الفـــا   م ـهةـــأفت  ب ــفة ي  ۛتـه ــب ـــر  ۜكف  الحةذي رة فة ق ـشفـمةـالف ر 
ةا  ـكفالوف ي  ـلح لنىــمةذي عة ة رح ﴾٢٥٨﴿ الحن   يةوة ي الفــهفــــلة مة الـــقةـــــد  ةا ل ـوف ۛـيــميـظح نة

ه  يةـية  خةــوة اۛ    قةـر و ش ــلنى ع ــة   عةــاو  ـيي  هنـى  ي ـالة   النحنـهة ه ـحف ذ  يةـــقة ة ـــرف
ت ــــدة  مةــعفــبة اۛ   فةــــوف ةـم    الحن    ه ــاتةـاةمةـــهة ام    ث ـــــــائ ة  بةـــةة  عة ۜــــثةــــعةـــمح ه  الحن 

مــ  ية ت ـــثفـــب ـــ لةقةالة   ۛتۜ ـثفـب ـمف لةكف بةــىوف ۜ   ـــــۛض   يةــعفـــا   الوف م  الةـقةوف الةـقة
لنــظ ــــانفـام    فةـةةعةــائةـۛت  م ـثفــــب ـــلة اي ام ـــى   طةـرف ۛشــعة ا ب ـــكة   وة كةـــرة لفــبة
انفـتةـية ۛ  وة ةهف لنـظ ـۛسنح يةـلةـعةــجفـنةــ   وة ل  ار كةـمةـى ح ـرف اي نحةاس ـــلـةى   ل ــــكة  ان مفـــلة

لةى ظةام   ــالف اي ع 
ة  نـةــا  ث ـز  هةـش ـنفـۛف  ن ــيفكف ا لةكذمح و هة ىاۜـــحفـــــس  م انفظ رف وة

﴾٢٥٩﴿ ـه ۙ   ةـــنة  لـة ـبةــيح ا  تـة ة ـمح م  قةالةفةــلـة ــلـة ة العف ة  النح ــلنى الحن يـر  ــلح كمعة قةـدي ء  ۛشـيف
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Bakara /260 – Bir vakit 
de İbrahim: “Ya Rabbi, 
ölüleri nasıl 
dirilteceğini bana 
gösterir misin?” 
demişti. 

Allah: “Ne o, 
yoksa buna inanmadın 
mı?” dedi. 

İbrahim: “Elbette 
inandım, lakin sırf 
kalbim tatmin olsun 
diye bunu istedim” diye
cevap verdi. 

Allah ona: “Dört 
kuş tut, onları kendine 
alıştır. Sonra kesip her 
dağın başına onlardan 
birer parça koy. 

Sonra da onları 
çağır. Koşa koşa sana 
geleceklerdir. İyi bil ki 
Allah azizdir, hakimdir.
(üstün kudret, tam 
hüküm ve hikmet 
sahibidir). {KM, 
Tekvin 15,9-10.17} 

Bakara /261 – Mallarını
Allah yolunda 
harcayanların durumu, 
yedi başak verip her 
başağında yüz tane 
bulunan bir tanenin 
haline benzer. 

Allah dilediğine 
kat kat fazlasını da 
verir. Allah’ın lütfu 
geniştir, ilmi her şeyi 
kaplar. 

Bakara /262 – Mallarını
Allah yolunda harcayıp 
da infaklarının ardından
minnet etmeyenler, 
rahatsızlık vermeyenler 
yok mu! 

İşte onların 
Rab’leri katında 
mükafatları vardır. 

Onlara hiç bir 
endişe yoktur ve onlar 
üzüntü de 
duymayacaklardır.
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Bakara /263 – Bir
tatlı söz, bir kusur

bağışlama, peşinden
incitme gelen maddi

yardımdan (sadakadan)
çok daha iyidir. 

Zira Allah gani ve
halimdir (sizin

sadakalarınıza muhtaç
değildir, çok

müsamahalı olup cezayı
çabuk vermez). 

Bakara /264 – Ey
iman edenler! Sadaka
verdiğiniz kimselere

minnet etmek, incitmek
süretiyle o

sadakalarınızı boşa
çıkarmayın. 

Allah’a da, ahirete
de inanmadığı halde sırf

insanlara gösteriş
yapmak için malını
harcayan kimsenin

durumuna düşmeyin. 

Onun durumu,
üzerinde toprak

bulunan kaygan bir
kayaya benzer ki,

şiddetli bir yağmur olur
olmaz toprağı kayıverir,

cascavlak kalır. 

Öyleleri işledikleri
hiçbir şeyden sevap ve

mükafat elde
edemezler. 

Zira Allah
inkarcılar gürühunu

hidayet etmez,
emellerine

kavuşturmaz.
[4,38.142] {KM, Matta
6,2.5; II Korintos 9,7} 

بف هيــــاي نيرةب ح م   ــيــرن ي  الفـــــۛف   ت ـــيفــــكفي  ـالر  الةـۜى   قةـوف تنـمةـحف ذف قةالة اي وة
م ــت  ۜ    قةــؤف لنـالة بةـنف ة قةـئ ـمةـطفـيةـنف  ل ـكنـلنى  وة ذفــخ ــــۜي  قةالة   فةـبيـلفــنح لة مفــالوة

نة ةـال م  ر   فةـطح ه ـص ـيف لةــرف ة اي ة اجفــكة ث ـيفـنح ل ـبةــجة لح ـكم ىـلنــعة لفــعةــمح بة ةىـالرف عة
ة الحن ة ج ـه ــنفــم  ءىا  ث ــنح ة ادف ع ـــزف ة   يةــه ـــمح يــنح اعفـعفــكة ۛسـنةـأف تي ىاۜ  وة ةـلةــــي مف  النح

ينة    ل ـثةــمة ةذي الةـالمف ق ونةـف ـنفـي الح يـه ـوة يل  مف  في الحن  ۛسبي ﴾٢٦٠﴿ يز  حةــعة ۟ـيـكيـزي م 
الحن وة ةـثةل  حةـمةــكف عة ۛسـتف ۛسـتةـبةـة  النفـبح ةـنفـلح  س ـكم يـفي لةـنةاب ـبف ائ ۜـب لةة  م  ةة  بح ة حة

ة ينة  ي ــاللح ق ونةـف ـنفــذي ﴾٢٦١﴿  ۜ نف يةۛشااء  ف  ل مة اس الحن  وةي ۛضاع  م ـيـليـــع  عةــــوة
يــه ــالة ي ـ ث  الحن  يل  ـبيــۛس مف في ة  لة اـتفــمح وا مةـفةـاالنفـب ع ونة مة ىنــق  الذىۙىـح ا لة ا وة وةــالمف

﴾٢٦٢﴿ ه ـمف  الجفـه ـلة دة  ـر  نف ۛ  مف  ع  مف بح ه  مف يةرة ه  لة مف  وة ه  لةيف ف  عة وف خة لة ن ونةـوة زة حف
الحن وة ل   مةــقة مةـعفــوف ة   خةــغفــر وف   وة رة قةـۛص نفــر م ـيفــف  اا  الذىۜىـع ــبةـتفـة   يةــدة هة

ا اا اليح هة ينة ية ةذي قةات الح ل وا ۛصدة ن وا لة ت بفط  نح كم انمة مف ب الفمة ﴾٢٦٣﴿ يـحة ن يح ــغة م ـلي
ب الحن  ۙى  ة ذن ةـكفوة الف ي ي ــالح الةــف ــنفــــذي اــــق  مة ة الـه   ر  ئ ةــاءة ي ـنح لة م ــــاس   وة ن ــــؤف

نخ  ۜ  فةـــالف ان    عةـففــل   ۛصــثةــمةـــــكفه   ــل ـثةـــمةــر  اب ـــه    ت ــيفــلةــوة رة الف م ــيةــوة وف
اب ـــبة يةاۜدىـلفــه  ۛصــــكفرة ـــتةــل    فةـــه  وة ر ونة  عةــقفــ    لة ء ــلنى  ۛشــد  يف اـاةۛصــفة

﴾٢٦٤﴿ ــــ ا  ـم  ة واۜ   كفمح ـــالحن وةــــــۛســـبـ  مة الف ـــوف ـــقة ي  الف ــد  ــهف يـة يـنةكفــ   لة ـــري ـاف 
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Bakara /265 – Allah’ın 
rızasını kollamak 

Ve ruhlarındaki 
imanı kökleştirmek için

Mallarını 
harcayanların durumu 
ise, 

Bir tepedeki güzel 
bir bahçenin haline 
benzer. 

Bir bahçe ki ona 
bol yağmur yağar, 
meyvelerini iki kat 
verir. 

Bol yağmur 
düşmese de hafif bir 
yağmur, bir çisinti de 
yetişir. 

Allah ne 
yaparsanız hepsini 
görür. 

Bakara /266 – Sizden 
herhangi biriniz hiç 
arzu eder mi ki: 

Kendisinin 
hurmalığı ve üzüm bağı
bulunsun: 

Bahçede dereler 
akıyor, içinde her türlü 
mahsulatı bulunuyor. 

Ama kendisinin 
üstüne de ihtiyarlık 
çökmüş ve elleri ermez,
güçleri yetmez, bakıma 
muhtaç küçük çocukları
var. 

Derken… ateşli 
bir kasırga kopsun da 
bağı kasıp kavursun? 

İşte Allah 
ayetlerini size böyle 
apaçık bildirir. Olur ki 
iyi düşünürsünüz. 
[59,21] 
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Bakara /267 – Ey iman
edenler! Kazandığınız

şeylerin ve yerden sizin
faydanız için

bitirdiğimiz ürünlerin 

Temiz ve güzel
olanlarından Allah
yolunda harcayın. 

Siz göz
yummadan, içinize

yatmaksızın
almayacağınız bayağı

şeyleri vermeye
kalkmayın. 

İyi bilin ki: Allah
ganidir, hamiddir
(kimseye ihtiyacı

yoktur, bütün övgülere
layıktır). [22,37] 

Bakara /268 –
Şeytan sizi fakir
olacaksınız diye

korkutur, sizi cimriliğe
ve çirkin şeylere teşvik

eder. 

Allah ise kendi
katından bir af ve lütuf

vaad buyurur. 

Allahın ihsanı
geniştir, her şeyi

hakkıyla bilir. 

Bakara /269 – O
hikmeti dilediğine verir.

Kime hikmet nasib
edilmişse, doğrusu,

büyük bir hayra mazhar
olmuştur. 

Ancak tam akıllı
olanlar gerçekleri anlar

ve düşünürler. 

ة ينة    ي ـالح و نة   المفـــف ـــنفـــذي ا لةــــق  ااءة   مةــت ــم    ابفـه ـــــوة ا ت ـرف ۛضـــغة مة ل ـثةـوة
تة ىا  ــيــبيــثفـــوة نف ت ةــل  جةــثةــمةــــكفمف ــه ــس ــف ــالنفم  بفـة  ب ــنح ة   الۛصابةــرة اــــوة هة الحن 
تةــفة ا ض ـــلةــكم تف ا ــان ۛ   فةـيفـفةــعفـهة اب ـص ـمف   ي ـا نف لةـن  ا  وة هة ۜــطةـل   فةـبف لح  اب  ل ــوة

ه ــونة لةـكمالنف تـة مفكمد ــوة دح  الحةـالية ﴾٢٦٥﴿ ر ـيـصيـونة بةـل ــمةـعفــا تةـمةــ ب الحن وة
العفـيـخيـنف نةـم  ي م ـجفــنةاب  تةــل  وة ةنفـت ـحفــتة نفــري االف ۙ  لةـهةــهة اـيــفي ه ــار  هة ةة ـجة نح
ةــال ل حــكم الۛصابةـمةــثح ۙ  وة ات  لةــبةــكنـــه  الفــــرة ةـــر  وة يح ااء  ــعةــة    ض ــــه   ذ  رح  فة نفــم 

قةـــتةــــار   فةاحفــه   نةــــيــۛصار فيـــــايعف ۜ  ــــرة ل كة  ي ـــكفتف ن ـيح ــبةــذن ااـــابةـاةۛصـــفة هة
ا ا ـــااليح ــية ة هة يــالح نةـذي ﴾٢٦٦﴿ ن يةكمــلةالحن    ةــعةــ لة ات ـم  الف ةــفةــتةــتة مفكملح ۟ــكح ر ونة

وا ــف ــالنف نف ق  م ـت ــبفـۛســـكفاـبةات  مةــيح ـطةم  ااالخفــمف  وة ة جفــمح مفكمــنةالةــرة اواـانمة ن 
لة تة ض    وة ةرف ةـيةـــالف وا الفــمح لةـف ــنفـ  ت  ه ــنفـۛث  م ــيـبيــخةــم  مفــت ــسفــق ونة  وة نةـم 

﴾٢٦٧﴿ يه ــانخ ــب  النف ت  ذي ا ة لح وافيـم ــغفـاي اعفـض  ۜ  وة ةـيه  اوا النح ة لةم  يد ـيح  حةـن ــغة  الحن مي
يةــقفــفةــم    الفكمد ــع ــية ۛاۛشاــحفــفةـــا لفـمف   ب كمر ـــأفم ــرة  وة ء  ةــالل طةا ن ــيفــشح

﴾٢٦٨﴿ د ــيةالحن  وة ةى م ــف ــغفــمف مةكمع  ۜــضفـــفةه   وةــنفـــرة اس الحن   وةلى يــع  عةـوة ۛـلي م 
مةـنف يةــةة  مةــمةــكذــح ـــالف ۛ   وة دفــقةــةة   فةـمةــكذــــح ـــؤفۛت  الفــنف  ي ــۛشااء  ت ي ي ؤف

﴾٢٦٩﴿ ـية   تـ  ــرىا ا ون ــيف ـا يـةـــكفخة ــيــرىاۜ   وة مة ةـــثي ل وا  الف ا  ا ول ة لح ــــر  اي ة ة كح ــبةـاب  ـذح لف
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Bakara /270 – 
Harcadığınız her şeyi, 
adadığınız her adağı, 
Allah mutlaka bilir ve 
mükâfatını verir. 

Fakat zalimlerin 
âhiret’te yardımcıları 
olmaz. 

بزح

﴾٢﴿
Bakara /271 – Allah 
rızası için yaptığınız 
maddî yardımlarınızı 
açıkça verirseniz ne 
güzel! 

Ama bu 
hayırlarınızı saklı tutar 
ve muhtaçlara 
ulaştırırsanız, 

Bu sizin için daha 
hayırlı olur 

Ve Allah bu 
sebeple bir kısım 
günahlarınızı affeder. 

Allah, yaptığınız 
bütün şeylerden 
haberdardır. 

Zekâtı açıktan, 
diğer yardımları ve 
sadakaları ise gizli 
vermek en iyisidir. Aynı
prensip diğer ibadetler 
için de geçerlidir. 
Farzlar, teşvik için, 
açıktan yapılmalıdır. 

Bakara /272 – Onları 
hak yola getirmek senin
görevin değil, lâkin 
Allah’tır ki dilediğini 
doğru yola getirir. 

Hayır olarak 
yaptığınız her harcama 
sadece kendiniz içindir. 

Zaten siz Allah 
rızasını aramaktan 
başka bir gaye ile infak 
etmezsiniz. 

İşlediğiniz her 
hayrın mükâfatı size 
tamamen verilir ve 
sizin hakkınız yenmez. 
[6,52; 18,28; 30,38-39; 
76,9] 
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Bakara /273 – Bu
yardımlar, kendilerini

Allah yoluna vakfeden
yoksullar içindir. 

Bunlar yeryüzünde
dolaşıp geçimlerini

sağlama imkânı
bulamazlar. 

Halktan
istemekten geri

durmaları sebebiyle,
onların gerçek hallerini
bilmeyen kimse, onları

zengin sanır. 

Ey Resûlüm, sen
onları simâlarından

tanırsın. 

Onlar yüzsüzlük
ederek halktan bir şey

istemezler. 

Şunu bilin ki,
hayır adına her ne
verirseniz mutlaka

Allah onu bilir. 

Sadakalar din
uğrunda kendilerini ilime,

cihada adamış, Allah
yolunda

meşguliyetlerinden veya
hastalık ve acizlik gibi

engellerden dolayı
nafakalarını

kazanamayan fakirler
içindir. 

Bu âyet’te Allah
Teâla, kendilerini

tamamen İslâm hizmetine
adamış, bu sebeple

geçimlerini kazanamayan
müminlere yardımcı

olunmasını istemektedir.
Ashab-ı Suffa (r.a) bu

sınıfın başında gelirdi.
Efendimiz (a.s.m) onlara

İslâmı öğretir, başkalarına
da öğretmek ve diğer

hizmetler için onları hazır
kuvvet olarak

bulundururdu. 

Bakara /274 –
Mallarını gece ve

gündüz, gizli ve âşikâr
olarak hayra

harcayanlar var ya! 

İşte onların
Rab’leri katında

mükâfatları vardır. 

Onlara korku
yoktur ve onlar asla
üzülmeyeceklerdir. 

Bu âyet’te teşvik
edilen hayırlardan, birinci
derecede zekât kasdedilir.
İslâmın emrettiği şekilde
zekât noksansız verilirse

fakirlik son derece azalır.
Ancak zekâtın harcanacağı

yerler sınırlı olduğundan,
zekât sarfedilmeyen yerlere

ayrıca teberrûlar yapılır.
Hayır dernekleri ve vakıflar

bunların başında gelir. 

نف ةـــفةذف ر    ـــ نةنف ـــم مف   ـــذة  رف ت ــــة    الوف  نةـقةــفةــــنف نةـــمف   م ـت ــقفــفةــــال ا  نح اا مة وة
نف  ت  واــبفـــاي د  ﴾٢٧٠﴿ ة    ةال ـــا  ل لـه ۜ    وة مةـم ــلةــعفــ يةالحن نف نفــينة  م ـميــــظح ۛصار ـــال

اه ــع ــن ــت   فة ة نف  ت ــمح اي ۛ  وة ا  الفـؤف ت ـا وة ت ـف وهةــخفــية ااءةـقةـف ـو هة ـرة ةـال قةــصح اــدة
ۜ    وة ي كمـــر  لةــيفـخة نف    مف   كمنـفــر    عةــفح كفــمف ات ــيح ــۛسم  ۜكمـــة مف وةــه ـــفة

لنـيفــلة مف   وة يه  دن لةيفكة ه  ةكنــۛس عة نح ﴾٢٧١﴿ اـــب  الحن وة ر ـيــبيــل ونة خةــمةـعفـــتة مة
ي    مةــهفــــية ۜ    وة  مةـــنف   يةــــدي وا    م ــف ـــنفـــا   ت ـــۛشااء  ر ـــيفـــنف    خةــق  ة الحن
ۜ    وة مةكمس ــف ــــنف ة   ا بفونة  ــق ـــف ــنفـــ ت ا  ـمف ااءة     وة جفــــت ــــ اي لح ه ــــغة ةـــفة ل 
وا  م ــــف ـــنفــــا   ت ـوة مة لةـــر    ي ــيفــنف خةـــق  ة   اي نفكمـــيفــوة فح مفـــت ـــمف   وة ال ۜ الحن 

ةـقةــف ــلفـل  ااء    الح يـــرة و ا   فيــص ــنة   ا حفـذي ل ــيــۛسبي يـر  ﴾٢٧٢﴿ لةــ  ت لة ونةــظف م 
بــع ونة     ۛضــيــطيــتةـــسفــلة  ية ض    ية يــا      ف ــىرف ةرف م ـــه ـــب ـــۛســحفــــالف الحن 
اــن ـل   الغفـــه  ةـنة  الـــم  اءة  ـية ۛ   تةــفح ـــعةـتح ۛـمنـيـسيــمف  ب ــه ــر  ف ــعفــف  مف يه  اـجةــالف
ةــل ونة الـــةــسفــية لفـنح مةـفىاـحةـــاۛس اي ر نف    ــم وا  ـق ــف ــنفــا ت ــاۜ   وة يف ةـــفة  خة ا نح لة

ينة  ــاللحة ا لةــــــالمفق ونة    ــف ــــنفـــي ذي ةــمف   ب ـــه ــــوة ل ـــيفــالح ﴾٢٧٣﴿ ة ۟ـيـليــهي عةـــ ب الحن م 
ا   وة عةـــــس  ى ن ـــرح دةــنفـــمف   ع ــر   ه ـــمف    الجفــه ــلةـــةى     فةـــيةــلة ةـــوة ال ا ر ــــــنح هة

﴾٢٧٤﴿ ۛ ــمف ـه  بحـ  ــــمف    وة لة رة ـــه  يف ـــلـة ف     عة ــوف لة    خة ـو نة     وة ـزة نـ  حف ــمف    يـة  ه 
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Bakara /275 – Faiz 
yiyenler tıpkı şeytanın 
çarptığı kimsenin 
uykudan kalkışı gibi 
kalkarlar. 

Bu, onların “Alış 
veriş de faiz gibidir” 
demelerindendir. 

Halbuki Allah alış 
verişi mübah, faizi ise 
haram kılmıştır. 

Her kime 
Rabbinden bir talimat 
gelir, o da faizden 
vazgeçerse, daha önce 
yaptığı muamele 
kendisi için geçerlidir, 
hakkındaki hüküm de 
Allah’a aittir. 

Her kim tekrar 
faizciliğe başlarsa, işte 
onlar cehennemliktir, 
hem de orada ebedi 
kalacaklardır. {KM, 
Çıkış 22,24; Levililer 
25,36-37; Tesniye 
23,20} 

Tarihe bakılırsa 
anlaşılır ki: İnsan 
toplumlarındaki bütün 
karışıklıkların, ihtilafların 
sebebi şu iki kelimedir: 
1-”Sen çalış ben yiyeyim.” 
2- “Ben doyduktan sonra, 
başkasının ne hali varsa 
görsün.” İslâm birinci 
tutumu faizi haram kılarak, 
ikinciyi zekâtı farz kılarak 
ortadan kaldırır. Topluma 
huzur, barış, denge ve refah
getirir. 

Faizi alan da, veren 
de psikolojik ve sinirsel 
yönden yıpranır. Faizle para
verenin aklı fikri parasında 
kalır, parasının dönmemesi 
tehlikesini yaşar. Borçlu ise
paranın aslını ödemesi bile 
zorken, üstelik ağır bir faiz 
yükü ödeme angaryası 
sebebiyle yıpranır. Tansiyon
ve kalb rahatsızlığı 
durumları ortaya çıkabilir. 
İktisat uzmanlarına göre 
kazanç yolları dört olup 
bunlardan üçü üretken, 
dördüncüsü değildir. Emek,
sanat ve ticaret, bir de risk 
faktörü üretkendir. Zira 
eşyayı üretim yerinden 
tüketim yerlerine 
sevketmekle riske mâruz 
kalır, değeri artar. 
Dördüncü yol faiz olup 
üretken değildir. Faizde risk
yoktur. Zira borç, zarar 
tehlikesine mâruz değildir. 
Geri dönmesi garantili 
sayılmaktadır. Emek, zekâ 
ve maharetin semereleri, 
faiz kanallarından 
faizcilerin ellerinde 
toplanarak servet, 
tekelleşmeye gider. 
Fakirlik, işsizlik artar. 
İşsizlerde öfke yükselir, 
yağma hevesi ortaya çıkar. 
Toplumsal patlama 
başlayınca, faizciler cin 
çarpmış gibi sendeler, 
bütün emelleri altüst olur.
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Bakara /276 –
Allah faizin bereketini

eksiltir, zekât ve
sadakaları ise
nemalandırır. 

Hem Allah
kâfirlikte ileri giden,

günahta ısrarlı hiç bir
kimseyi sevmez. 

Bakara /277 –
İman eden, makbul ve
güzel işler yapanların,

namazı hakkıyla ifa
eden, zekât verenlerin...

İşte onların,
Rab’leri nezdinde

mükâfatları vardır. 

Onlar için hiçbir
korku yoktur ve onlar

üzülmeyeceklerdir.
[5,100; 8,37; 30,39] 

Bakara /278 – Ey
iman edenler! Allah’a

karşı gelmekten sakının
ve eğer mümin iseniz

geri kalan faizi
terkedin. 

Bakara /279 –
Eğer böyle

yapmazsanız Allah ve
Resûlü tarafından size

savaş açıldığını biliniz. 

Eğer faizcilikten
tevbe ederseniz,

sermayeleriniz sizindir. 

Böylece ne
haksızlık eder, ne de

haksızlığa uğrarsınız. 

Bakara /280 –
Eğer borçlu sıkıntıda

ise, kolaylığa çıkıncaya
kadar ona mühlet verin.

Şayet bilirseniz,
alacağınızı

bağışlamanız sizin için
daha da hayırlıdır. 

Bakara /281 –
Öyle bir günde

rüsvaylıktan sakının ki, 

O gün Allah’ın
huzuruna

çıkarılacaksınız, 

Sonra her kişiye
kazandığının karşılığı

tamamen ödenecek 

Ve kendilerine asla
haksızlık

edilmeyecektir. 

ة ـــو م ـق ــــوا   لة يةــرح  بنــل و نة  الــــكمأف ـــية لح ا   يةــــكفونة  اي و م ـق ــــمة ة يــاللح نةــذي
ةـخةـتةـية ةـال ه  ـط ـبح ل ـمةــالف نةــطةان   م ـيفــشح ۜ    ذن ةــكة  ب ـسح اواـمف  قةــه ــاة نح ال  ة ذي يــالح
الحةــال ل ــثفــع  م ــيفــبةـــالف بنواۢ وة ة ــرح  حةــيفــبةــالف الحن لح نفـعة  وة بنواۜ   فةمة مة الرح  ة رح ا نحةمة اي
ع ــمة بح نف ـظةة   م ـــوف ال مفـلةــاۛسـه  مةــلةــى فةـهنـتةــا نفـفة  هيـرة ا  ـــۛفۜ  وة ه  لةىر  اي ااءة ه  جة

ق ـمفـية حة ﴾٢٧٥﴿ ۜ نف الحن  مة ائ كة وة لن ادة فةا ول اب  عة حة مف الصف ۛ ه  ةار  اـيـفي النح ونة هة ال د  خة
نحة اي ﴾٢٧٦﴿ ب يالحن   ي رف بنواوة ۜ وة الرح  قةات  دة ة بح  الحن  الصح ي ح  ة ــكملة يم ـكفلح الثي ار  ة فح

عةـن ــانمة ال ـم ـوا وة ة الـل وا الصح ات  وة ةـقة حة وا الصح تةـلنـام  ان االــوةة وة كنـو  ة وةةــزح ينة الحةذي
ۛ دة  ـنفــمف ع ـــر  ه ـــالجف مف بح ه  لة خةرة لةــوة ف  عة لة ه ـوف مف  وة ه  ن ونةـيف زة مف يةحف مفـه ــلة
ا وا ـااليح ــية ةق  ن وا اتح ينة انمة ةذي االح ة  هة ابـةالحن وا مة ذة ر  يةـــوة اـنة الــم  ق  بن اينف وا ـرح  ﴾٢٧٧﴿

ب  م ــوا  ب ــأف ذة ن ــل وا  فةـعةـففــمف  تةـــا  نف لةـفة رف نةــحة ﴾٢٧٨﴿ ينةـؤف م ـم مف  ــت ـنفـكم ني
رة س  ۛ   وة اي نف  ت ـــو ل ـوة ؤ ن س    المفكمــلةـــــمف   فةـــت ـــبفـــهي ال ـــمف   ر  ۛكمـــوة مف الحن 

رة ة ـــسفــــانة  ذ  و  ع ـكفوة اي نف  ﴾٢٧٩﴿ ونة  وة لة  ت ـــل ــــظفـــلة تة و نةــلةــظفـــم  م 
لن ال نف    تةـــۛســيفــى  مةـاي ۜ   وة ة  ة ق ـــۛصــرة اي نفمف   كمــر   لةــيفــوا  خةــدح ة ـظ ــنةــفة رة

ة ا تح وا  يةـــــوة ىا  ت ـــق  م و نة  فيـــرف جةـــوف لةىه   ـــيــع  اي ﴾٢٨٠﴿ و  نةـ  تةمفــت ــنفـكم لةم  عف
﴾٢٨١﴿ االحن   ــس   مة ـفف ـى ك ــلح  نـة ـــوة فحن ـ  ة ت ـمح ـ    ث

۟كف ونة ظفلةم  ه مف لة  يـ  ــۛسـبةـتف  وة
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Bakara /282 – Ey iman 
edenler! Belirli bir 
vâdeye kadar 
birbirinize borç 
verdiğiniz zaman onu 
kaydedin. 

Aranızda doğrulukla 
tanınmış bir kâtip onu 
yazsın. 

Kâtip, Allah’ın 
kendisine öğrettiği gibi 
(adalete uygun olarak) 
yazmaktan kaçınmasın 
da yazsın. 

Üzerinde hak olan 
borçlu kişi akdi 
yazdırsın, Rabbi olan 
Allah’tan sakınsın da 
borcundan hiçbir şey 
noksan bırakmasın. 

Eğer üzerinde hak olan 
borçlu, akılca noksan 
veya küçük veya 
yazdırmaktan âciz bir 
kimse ise, 

Onun velisi adalet 
ölçüleri içinde 
yazdırsın. 

İçinizden iki erkek şahit
de tutun. 

ki erkek bulunmazsa o 
zaman 
doğruluklarından emin 
olduğunuz bir erkek ile 
iki kadının şahitliğini 
alın. (Bir erkek yerine 
iki kadının şahit 
olmasına sebep) birinin 
unutması halinde 
ikincisinin 
hatırlatmasına imkân 
vermek içindir. 

Şahitler 
çağırıldıklarında, 
şahitlikten 
kaçınmasınlar. 

Siz yazanlar da, borç az
olsun, çok olsun, 
vâdesiyle birlikte 
yazmaktan üşenmeyin. 

Böyle yapmak, Allah 
katında daha âdil, 
şahitliği ifa etmek için 
daha sağlam ve şüpheyi
gidermek için daha 
uygun bir yoldur. 

Ancak aranızda hemen 
alıp vereceğiniz peşin 
bir ticaret olursa, onu 
yazmamakta size bir 
günah yoktur. 
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Alış veriş
yaptığınız zaman da

şahit tutun. 

Ne kâtip, ne de
şahit asla mağdur

edilmesin. 

Bunu yapar, zarar
verirseniz, doğru

yoldan ayrılmış, Allah’a
itaatin dışına çıkmış

olursunuz. Allah’a
itaatsizlikten sakının. 

Allah size en
uygun tutumu

öğretiyor. Çünkü Allah
her şeyi hakkıyla bilir.

[8,29; 57,28] {KM,
Tesniye 19,15.Matta

18,16; Yuhanna 8,17} 

Kadınlarda
duygusallık kuvvetli,

hafıza kuvveti erkeklere
göre biraz daha azdır.

Hafızası erkeklerin
çoğundan kuvvetli olan

bazı kadınlar
bulunabilir. Fakat

hüküm kişilere göre
değil, cinse göre, genel

duruma göre verilir.
Onun için, tek kadın

değil de iki kadın şartı
aranmaktadır. Fakat bu

hüküm, genelde
kadınların meşguliyet

alanları olmayan ticaret
alanındadır. Yoksa
erkeklerin alanına

girmeyen sahalarda tek
başına iki kadının, hatta

duruma göre tek
kadının şahitliği yeterli

sayılır. 

Kur’ân-ı Kerim’in
bu âyet’i, nüzül

ortamından çok ileri bir
safhada insanlığın

varacağı hukukî ve
ticarî kurumları

gözönünde
bulundurmuş ve

noterlik kurumunu tesis
etmiştir. Okuma yazma

bilenlerin bile son
derece az olduğu, yazı

malzemesi olarak
kâğıdın bile

bulunmadığı bir
ortamda, çok ileri

medenî toplumlarda
ihtiyaç duyulacak

kurumları başlatmak,
Kur’ân’ın evrensel

boyutunun delillerinden
biridir. 

Hakların böylece
kaydedilmesinden şu üç

fayda elde edilir: 1.
Adalete ve istikamete
en uygun iş yapılır. 2.

Şahitliğin ifası en güzel
şekilde yapılır. 3.

Şüpheyi gidermede en
uygun yol seçilmiş olur.

يح  ةــال االح يـهة اــنة  انمةـذي ذةا تةـن  ا يةـــوا  اي يفــمف  ب ـت ـــنفـــدة اـدة لن ىــم  ل  ــالجة ىـن  اي ۛسمحى ا اـية
يةأف ۛبـب  ب ــات ـكف  مفكمـنةــيفــبةبف   ـت ــكذــيةــــوة  لف ل    وة لة دف الفعة ۜــب ــت ــكذاـفة وه 
ه ـــكفۛب ــت كذالنف يـة لحةمة ا عة لفـت ــكفــيةـلفـ فةالحن   مة ۛ  وة ل ل ـي ــبف ي مف الحةذي ب ـات ـــكف
لفــحةـــالف ةــــيةــقح    وة ةه    ق   ـــتح بح ة    رة يةالحن لة ىاۜــيفــه   ۛشــنفــسف  م ـخةــبفــوة ـ ه ــيفـــلةــعة 

ةــكف ي عةـانة الح يـقح  ۛســحةــه  الفـيفــلةـذي ىا الوف ۛضـفي يع ـعيــه تةطي ىا الوف لة يةسف يف ا نفــفة
وة   فةلفي مف ة  ه  لح يفـعةــالفـه    ب ـيح ـل لف  وة ل ـي م  يدة وا  ۛشهي د  ه  تةشف ۜ   وة اسف ن ـدف ل  النف

ۛ كمـال ـر جة ج كملةمف يـة فةا نف مف رة ال تةـونةارة امف نفـلةيفن   فةرة ج ل   وة محة ان   م  نفـم 
ااء  ــهةــالشح  ةــض ــالنف  تةدة ا فة لح يه مة دن اـــت ــايحف يه مة دن رة ايحف ذة كح  ۛضـتة نة  م ـرف نةــوف

يةـــخف لة ۜى  وة ا د  ع ــهةـشح ــأفۛب الـــرن ااء  اي ذةا مة لة  تةـدة اــةـسفــواۜ  وة وا  النفـم  الف 
يرىا  الوف  اـيـبيـكفۛصغي لن ۜ   ذن ل ــل ـى الجةـرىا  اي دةــمف القفكمــهي نف ۛسط    ع  ت ب وه كذتـة

القف م   ــــوة ةـلـ ل وة ا دة ة    ـشح اهة ة تةـــوة الدف نن تةـــــــى  اللح اـرف ا النف تـةـاب  ة لح ونةكموا  اي الحن 
ةى ت ـاض ـحة يـرة ونةـدي اـر  لةيـف  مفكمـنةـيفـ بةهة ةكمفةلةيفۛس عة نةاح  اللح مف  ج  ةىـجةـــت  ارة

ا وا ــه ـــالشفوة ة  كةـۛضاـــمف    وة لة ي ـــت ــعفــايةـبةــ اي ذةا تةد  ب ـــات ـــا رح اۜــوهةـب ـت ــكذـــتة
نف  تةــيـــهيــۛش ۜ   وة اي ةـــل وا   فةـعةـففــد  نح وق    ب ـــه     ف ـــا  ةكمــس  اتح ۜ   وة واـق ــــمف لة وة

﴾٢٨٢﴿ ۜ ة ــالحن ـم  ـح ـــل  ــــعة ـيــم كم   ب الحن  وة الحن ۜ   م    كم    وة  يـ  ــلي ء  عة لح  ۛشـــيف
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Bakara /283 – 
Eğer yolculuk halinde 
iseniz ve kâtip 
bulamazsanız, o 
takdirde borç 
karşılığına rehin 
alırsınız. 

Şayet kiminiz kiminize 
itimad ederse, 
güvenilen kimse Rabbi 
olan Allah’tan korksun 
da 

Üzerindeki emaneti 
ödesin. 

Bir de şahitliği, görüp 
bildiğinizi gizlemeyin. 

Bildiğini gizleyenin 
kalbi günahkâr olur. 

Allah her ne yaparsanız
bilir. [5,106; 4,135] 

Bakara /284 – Göklerde
ve yerde olan her şey 
Allah’ındır. 

Ey insanlar! Siz 
içinizdeki şeyleri açığa 
vursanız da, gizleseniz 
de, Allah sizi onlardan 
dolayı hesaba çeker. 

Sonra dilediğini 
affeder, dilediğini azaba
uğratır. 

Doğrusu Allah her şeye 
kadirdir. 

Bu âyet Bakara 
sûresinin dördüncü maksadı
olan  “ihsan” maksadını 
gerçekleştirir. Böylece, 
şimdiye kadar bildirilen 
hükümlerin müeyyidesi, 
yani dayandığı kuvvet 
belirtilir. Sûre 
mukaddimeden sonra iman 
hakikatlerini, İslâma dâveti 
ihtiva etmişti. Din binasının
çatısı ve en güzel süsü ise, 
Allah’ı görüyorcasına bir 
hayat sürmek, ihsan 
makamına çıkmaktır. 

Bakara /285 – 
Peygamber, Rabbi 
tarafından kendisine ne 
indirildi ise ona iman 
etti, müminler de. 

Onlardan her biri 
Allah’a, meleklerine, 
kitaplarına ve 
resullerine iman etti. 

“O’nun resullerinden 
hiç birini diğerinden 
ayırt etmeyiz” dediler 
ve eklediler: 

“İşittik ve itaat ettik ya 
Rabbenâ, affını dileriz, 
dönüşümüz Sanadır”. 
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Bakara /286 –
Allah hiç bir kimseyi

güç yetiremeyeceği bir
şekilde yükümlü

tutmaz. 

Herkesin
kazandığı iyilik kendi
lehine, işlediği fenalık
da kendi aleyhinedir. 

Ya Rabbenâ! Eğer
unuttuk veya kasıtsız

olarak yanlış yaptıysak
bundan dolayı bizi

sorumlu tutma. 

Ya Rabbenâ!
Bizden öncekilere

yüklediğin gibi ağır yük
yükleme. 

Ya Rabbenâ! Takat
getiremeyeceğimiz

şeylerle bizi yükümlü
tutma. 

Affet bizi, lütfen
bağışla kusurlarımızı,

merhamet buyur bize! 

Sensin Mevlâmız,
yardımcımız! Kâfir

topluluklara karşı Sen
yardım eyle bize!

[6,152; 7,42; 23,62] 

Bu iki âyet, bu
uzun sûrenin

hatimesidir. Dinin
bütün esaslarına temas

edildikten sonra sıra
mühür basmaya

gelmiştir. Sûrenin
mukaddimesinde, bu

Kitaba iman edip
emirlerini tutacak

olanların hidâyet ve
felah bulacakları
bildirilmişti. İşte

hatimesi de ona iman
eden cemaatın
oluştuğunu ve

Rablerinin onlara karşı
muamelesini

bildirmektedir. 

Hz. Peygamber
(a.s.m), bu hatimenin

faziletine dikkat çeken
hadisler buyurmuştur:
1.”Her kim geceleyin
Bakara sûresinden bu

iki âyeti okursa ona
yeter.” 2.Allah Teâla

Bakara sûresini iki
âyetle sona erdirdi ki,

bunları bana, Arş’ın
altındaki bir hazineden

verdi. Bunları
öğreniniz,

kadınlarınıza,
oğullarınıza belletiniz,

öğretiniz. Çünkü bunlar
hem salattır (namazdır),

hem duadır, hem
Kur’ân’dır.” 3.Hz.

Ömer ile Hz. Ali (r.a)
demişlerdir ki: “Aklı
başında hiçbir adam

görmezdim ki, Bakara
sûresinin sonundaki bu

âyetleri okumadan
uyusun.”

لةـلنى ۛســمف عةـت ـنفــكم ر  وة وا ـــمف تةــفة د  ىا فةــات ــكفج  ب وۛضة ۜ فةا نفـب قف ان  مة هة ر  اينف وة
ة الحن نة بة ض ــالم  ت ـي ـلفـضاا فةـعفـمف بةكمعف ي اؤف انةــؤةدح  الحةذ  نة المة لفــتةــم  ةـيةـــه  وة ق ــتح

لة تـة ةـوا الـم ـت كذوة مةـشح ۜ  وة ادةةة ا  فةــمفـت ـكذنف يـةــهة ةــهة نح ث ــا  ا ان ۜــب ـلفــم  قةــه  ه  ة بح ۜــرة ه 
حن  ۜل  ض  ةرف ا ف ي الف مة ات  وة وة من ا ف ي السحة ﴿٢٨٣﴾ مة الحن  ل ونةوة مة ا تةعف ۟  ب مة يم  لي عة

ت كمف س ـــي النفــا فايـد  وا  مةــبفــت  وه    ي ــخفــمف  الوف بـفــف  اس  ه ــمف   ب كمحة اينف وة
ب    مةــعةـــــنف يةۛشااء   وة  ي ــمةــر   ل ــف ـــــغفـــيةــــفة ۜ   وة ــــــنف  يةــذح  الحن ۛشااء  ۜ الحن 

س ــانمة نفــول  ب ـنة الرحة ه   م  لةيف لة اي ا ا نفز  ا مة ﴾٢٨٤﴿ ء  قةــلح  ۛشــكملنى ــعة يـــيف ر ــدي
الف ۜ  ـن ـــؤف م ــم ــوة اــــوة مةب الحن     نة ــــلح  انمةـــكمونة هيــب ـــت ـــكمهي    وة ــت ـكفــئ ــلن بح  هيــرة

نف ر  س ــــنة الحةـــــيفـــرح   ق      بةـــفةــــلة ن  واــا ل ــهي    وة قةـــل ــــد    م  ۜـــل ـــس وة ر   هي
لح ف  لة كة يـ  ﴾٢٨٥﴿ الطةـۛسم  نةا وة انةــففــا غ ـنةــعفــعف ةنةا كةــرة بح لةيفكة رة اي ير   وة صي الفمة

ة و  سفـففــنة لح اۜ  لةـعةــساا اي اـهةــهة ااكفـيفــلةـتف  وة عةـبةــۛسكفا مة امة ۜـبةــۛســتةــهة تف الحن 
اـــــؤةا  خ ــــــلة  ت  نف   نةــذف نة اا  الوف   الخفـــيـــسيـــــا    اي ۛـأف نةــطةــــنة ةا بح اــنةـــ   رة ة بح اــنةــرة

اا ايصفـيفـلةـعة لةىــكفرىا ــنة لفتةه   عة مة ا حة ل نةاۛ   مة نف قةبف ينة  م  ةذي ةنةاالح بح رة لف م  لة تةحف وة
طةـمة اغفــنةا ب ـةة لةـاقةـالة ةا    وة نح ف  عة اعف ۛ   وة نةا ـف ــهي مف حة ارف لةنةا   وة رف مح  لة ت حة نةاـلفـوة

﴾٢٨٦﴿ ــالنفۛت   م   الف ــوف ــقة ى  الف ــلـة ـا   عة نـة ـــرف ــيــنةـا   فةا  نفـــص  ــوف لن  مة
ينةكف ــري ــاف 
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 03-ALİ İMRAN 
SÜRESİ
Medinede indirilmiş olup 
200 âyet’tir. 33. âyet’inde 
geçen Âl-i İmran, sûreye 
adını vermiştir. İmrân, Hz. 
Meryem (a.s.)’ın babasının 
adı olup peygamberlik ve 
hikmet ocaklarından olan bir 
ailenin esasıdır. Bu sûrenin 
hâkim konusu bu ailenin 
temsil ettiği nübüvvet, Hz. 
Îsâ (a.s.) ve Hıristiyanlıktır. 
Tevrat, İncîl ve Kur’ân’ın 
aynı ilahî kaynaktan geldiği, 
bu kitapların müteşabih 
âyet’ler de ihtiva ettiği, fakat 
bunların din esaslarına zarar 
vermeyecek tarzda tefsir 
edilmesi gerektiği vurgulanır.
Özellikle Hıristiyanlığın, 
bazı müteşabih, mecazî, 
kelimelerin yanlış tefsirine 
dayandığına ima edilir. 
Nübüvvetin esasının tevhid 
olduğu, bu esas üzere 
dinlerin şirk unsurlarından 
temizlenmesi gerektiği 
bildirilir. Ehl-i kitap diyaloğa
ve hakka dâvet edilir. Daha 
sonra cihattan ve Uhud 
gazvesinden bahsedilerek bu 
vesile ile müminlere ebedî 
prensipler gösterilir. Hakkı 
tebliğin, onun muvaffak ve 
muzaffer olmasının vesileleri
hatırlatılarak sûre sona erer.
Bismillâhirrahmânirrahîm
Ali imran /1 – Elif, Lâm, 
Mîm. 
Ali imran /2 – Allah o 
İlahtır ki Kendinden başka 
tanrı yoktur. Hay O’dur, 
kayyûm O’dur. [2,255] 
el-Hay: “Her zaman var 
olan, diri olan ezeli ve 
ebedî hayat sahibi”. el-
Kayyûm: “Kendi zâtı ile 
var olup, zevali olmaksızın 
kaim  olan ve bütün kâinatı 
varlıkta tutup yöneten” 
Ali imran /3 – Sana 
kitabı, gerçeğin ta 
kendisi ve daha önce 
indirilen kitapları tasdik
edici olarak indiren 
O’dur. Bundan önce de,
insanlara doğru yolu 
göstermek için Tevrat 
ve İncîl’i indirmişti. 
[2,41] 
Âyet’teki bi’l-hakk: 
Gerçeğin ta kendisi, gerçek 
ile, yani akıl, adalet, 
doğruluk gereklerine 
uygun, gerçeğe mutabık 
olarak, gerçek bir gaye ile 
gönderdi demektir. Maksat 
şunu belirtmektir. Kur’ân, 
hakikatin, aklın ve adaletin 
icaplarını, insanlığın 
ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere gönderilmiştir. 
Ali imran /4 – Eğriyi 
doğrudan, hakkı batıldan 
ayırd eden Furkanı da 
indirdi. Allah’ın âyetlerini 
inkâr edenlere pek çetin bir 
azap vardır. Öyle ya, Allah 
daima azîzdir, (mutlak 
galiptir, mazlumların) 
intikamını alır. [2,53; 5,95; 
14,47; 39,37; 32,22; 43;41; 
44,16] {KM, Tesniye 32,35; 
Mezmurlar 94,1; Yeremya 51,56}

Furkan: Hakkı batıldan, 
hayrı şerden, doğruyu 
eğriden ayıran anlamında 
olarak Kur’ân-ı Kerimin 
isimlerinden biridir. 
Ali imran /5 – Ne yerde, ne
de gökte hiçbir şey Allah’a 
gizli kalmaz. 
Ali imran /6 – O’dur ki 
annelerinizin rahimlerinde 
size dilediği şekli verir. 
Ondan başka tanrı yoktur. 
azîzdir, hakîmdir: (mutlak 
galip, tam hüküm ve hikmet
sahibidir). [18,37; 22,9; 
40,64; 95,4] {KM, 
Mezmurlar 33,15; Yeremya 
1,5}
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Ali imran /7 – Bu

muazzam kitabı sana
indiren Odur. Onun

âyetlerinin bir kısmı
muhkem olup bunlar

Kitabın esasıdır. Âyetlerin
bir kısmı ise müteşabihtir.
Kalplerinde eğrilik olanlar

sırf fitne çıkarmak,
insanları saptırmak ve kendi

arzularına göre
yorumlamak için müteşabih

kısmına tutunup onlarla
uğraşır dururlar. Halbuki

onların hakikatini, gerçek
yorumunu Allah’tan başkası

bilemez. İlimde ileri
gidenler: “Biz ona olduğu

gibi inandık. Hepsi de
Rabbimizin katından

gelmiştir” derler. Bunları
ancak tam akıl sahipleri
düşünüp anlar ve şöyle

yalvarırlar: [13,39; 43,4;
85,22] 

Ali imran /8 – “Ey bizim
Kerîm Rabbimiz, bize

hidâyet verdikten sonra
kalplerimizi saptırma ve
katından bize bir rahmet

bağışla. Şüphesiz bağışı bol
olan Vehhab Sensin Sen!” 

Ali imran /9 – “Sen,
geleceğinde hiç şüphe

olmayan bir günde bütün
insanları bir araya

toplayacaksın. Allah
sözünden asla dönmez.” 
Muhkem: Anlamı açık, kesin,

ifade ettiği mâna tek olup,
açıklanması için başka delile

ihtiyaç olmayan demektir.
Müteşabih: Birden fazla mâna

ihtimali olduğundan, anlaşılması
için başka delilea ihtiyaç

hissettiren, mânası hakkında
kesin bir hüküm verilemeyen

âyettir. 
Müteşabih, şibh (benzerlik)

kökünden gelip mânalar birbirine
benzeyip içiçe girdiğinden

şüpheye yani değişik ihtimallere
yol açmayı ifade eder. İnsanın

aklının, duyularının sınırlı
olduğunu düşünürsek, bu

konumda olan insana hitap eden
ilahi kelamın müteşabihler ihtiva

etmesinin kaçınılmaz olduğu
açıkça ortaya çıkar. Müteşabih
lafızlarla Yüce Allah, insanlara
tamamını kavrayamayacakları

meseleleri, teşbihlerle, 

muayyen bir nisbette, farklı
seviyelere göre daha farklı

şekilde anlaşılacak tarzda bildirir.
Müteşabihlerdeki bu izafî durum,
dinin değişmez gerçeklerine zarar

vermez. Zira Allah sabit
gerçekler olarak, biz yükümlü

insanlardan istediği akaid, ibadet,
ahlâk ve ahkâma dair esasları

muhkem âyetlerde bildirmiştir.
Müteşabihlerle ise bazı “nisbi

hakîkatleri” bildirmek istemiştir. 
  Beşeriyetin konumu icabı,

dünyada insan hayatında, mutlak
hakikatlerden çok nisbî

hakikatler daha fazladır. Bir
kristal âvizeyi gözönüne alalım.

Onun elektrik voltajı,
ampullerinin gücü değişmediği

halde, etrafında oturanlar,
yerlerini hafifçe değiştirince,

farklı renkler ve ışınlar alırlar.
Bu, âvizenin taşlarının farklı

açılar verecek şekilde
tıraşlanmasından ileri gelir. İşte
Allah Teâla, mahdut lafızlarla,
tükenmek bilmeyen mânaları,

farklı seviyelerde, kıyamete
kadar gelecek bütün insanlığa

anlatmak, onları kitabı üzerinde
düşündürmek için birçok

müteşabih âyet göndermiştir. Bu
kaçınılmaz durum, bir zaruretten
ileri gelmiştir. Fakat unutmamak

gerekir ki teşabüh ve teşbih ile
olan benzetmelerde, benzetilen

ile kendisine benzetilen arasında
bütün yönlerden bir benzerlik

aranmaz. Çeşitli yönlerden
sadece biri ile olan bir benzerlik

dahi, benzetmenin geçerli
sayılması için yeterli sayılır.

Demek ki müteşabihler hakikî
müteşabih ve izâfî müteşabih

kısımlarına ayrılır. Bütün
çeşitlerinde, müteşabihler bir çok

mânalar ifade ederler. Onun
içindir ki tefsirlerde çok mânalar

verilmiştir. Fakat kesin mânası,
Allah’ın ilmine havale edilir. 

نة                رن مف ة  انل  ع  ورة             س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

لة ة لةيفكة نةزح قح  عة تةاۛب ب الفحة الفك  ﴾٢﴿  اللحن 
ا هة لة لن  اي

ة لح ۙ اي وة يح  ه  ۜ الفحة يح وم  الفقة ﴾١﴿ ۛ اما ا ل
ه دىى بفل ــنف قةـم  ﴾٣﴿ ۙ يلة الف نفجي يةة وة رن ةوف لة التح النفزة يفه  وة ا بةيفنة يةدة ىا ل مة ق م ۛصدح 

لة النفزة ۜ وة قةانة رف ينة الفف  ةذي ة الح نح  اي

وا ب كف ر  ذةاب ـــمف عةــه ـــلةالحن   انيةات ـفة ل لنحةاس 
ة    نح ة اي ىـية لةالحن فن ه ـيفـلةـعة خف ﴾٤﴿ يــۛش ۜ  وةـدي يــــ  عةالحن د  ا م ـقةــت ـــز   ذ وانفــــزي

وة ي ه  ك مف الحةذي ر  ام  ف ي ي ۛصوح  حة ةرف الف ﴾٥﴿ ء  ض  ف ي ۛشيف ةرف  الف
لة  ف ي وة

ا مة ة ۜاالسح ء 
وة ـذي ه  لة يالـة لةيفكة النفزة تةاۛب عة الفك  ﴾٦﴿ ۜ كةيفۛف ا يةۛشااء  هة لة لن  اي

ة لح وة اي يز  ه  زي يم  الفعة كي الفحة
ات  انيةات  كةمة ة م حف نح تةاب  ا مح  ه  ر  الفك  ا خة ۜ وة ات  تةۛشاب هة ا م  ة ينة فةاةمح ي الحةذي مف في ق ل وب ه  ه  نف م 
الفـيةـفة ااءة ه  ابفت غة نف ا تةۛشابةهة م  ةب ع ونة مة ابفـتح تفنةة  وة يـف  ااءة تةأفوي ايةـت غة مة ۛ وة لةم ـل هي عف يفغ  زة

اس الحن ۢ ة الرح ول ونة انمةـــم  يةـلفـع ــالف خ ونة ف يـ وة ةاب ــق  ۙ ــنح نف لح ـكمهي د  م  نف ع  ا يلةه   تةأفوي

ة لح اي
ة بح اـنةــوبةـل ــ ق  غف ز ــت  لة اـنةــرة ﴾٧﴿ ۛ بح نةا مةرة ةــــايةـ  وة ةكح ل ــــذح ا ا ول ة لح ة لفـر  اي بةاب ــوا الف

﴾٨﴿ نف لة هةبف لةنةا م  يفتةنةا وة دة ذف هة دة اي ةىۛ  ـبةعف مة حف نفكة رة نحةكة د  اب اي هحة النفۛت الفوة
﴾٩﴿ اا ةنة بح نحةكة رة ع  اي ام  م  جة يفۛب لة النحةاس  ل يةوف  رة

ة نح ۜ اي يه  ة في ل ف  لة الحن ا ي خف يعة ۟الفمي دة
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Ali imran /10 – 
Dini inkâr edenlerin ne 
malları ne de evlatları, 
müstahak olmaları 
sebebiyle Allah’ın 
vereceği cezayı 
önlemede, kendilerine 
asla fayda veremezler. 
İşte onlar cehennemin 
yakıtıdırlar. [2,24] 

Ali imran /11 – 
Tıpkı Firavun’un ve 
onlardan daha 
öncekilerin gidişi gibi. 
Onlar, âyetlerimizi 
yalanladılar, Allah da 
kendilerini cürümleri 
sebebiyle kıskıvrak 
yakaladı. Allah’ın 
cezası pek şiddetlidir. 

Ali imran /12 – 
İnkâr edenlere de ki: 
“Siz mağlup olacak, 
haşredilip toplanacak 
ve cehenneme 
sürüleceksiniz.” Orası 
ne fena bir yataktır! 

Ali imran /13 – 
Birbiriyle karşılaşan iki
toplulukta size büyük 
bir ibret vardı: 
Bunlardan biri Allah 
yolunda vuruşuyordu. 
Diğeri ise kâfir idi. O 
kâfirler müslümanları, 
bizzat gözleriyle 
kendilerinin iki misli 
görüyorlardı. Allah, 
dilediği kimseleri 
nusratıyla destekler. 
Elbette bunda görecek 
gözleri olanlar için 
alınacak ibret vardır. 
[8,43] 

Burada iki ihtimal 
vardır: 1. Kâfirler, 
müminleri kendilerinin 
iki misli görüyorlardı. 
2. Mü’minler kâfirleri, 
kendilerinin iki misli 
görüyorlardı. Allah 
böyle yapmakla 
kâfirlerin müminlerle 
savaşmalarını önlemek 
istiyordu. Meali, daha 
kuvvetli olan birinci 
tefsire göre verdik. 
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Ali imran /14 –
Kadınlar, oğullar, yığın
yığın biriktirilmiş altın

ve gümüş, güzel cins
atlar, davarlar ve

ekinler gibi nefsin
hoşuna giden şeyler

insanlara cazip
gelmektedir. Bunlar

dünya hayatının geçici
bir metaından ibarettir.

Asıl varılacak güzel yer
ise, Allah’ın katındadır.

[13,29; 38,25. 40.49] 

بزح

﴾٣﴿
Bu âyette

zikredilen sınıflar
meşrû nimetlerdir.
Fakat gayr-i meşrû

tarafa da sebep olma
ihtimali vardır. Meşrû

durumda bunları
süsleyip cazip gösteren

Allah Teâladır. Gayri
meşrû olarak süsleyen
ise, şeytan ve beşerin

cehaletidir. Fena sayıp
kınama bu itibarladır.
Bu iştah çekici şeyler,
dünya hayatını devam

ettirmek ve geçip
Allah’a gitmek için

birer araç olarak
verilmişken bunları

amaç haline getirmek,
Allah katındaki güzel

mevkii kaybetmek,
büyük ahmaklıktır. Zira

böyle yapanlar
hayatlarının önemli bir
kısmını o zevkleri elde

etme hırsı ile yanıp
tutuşarak geçirirler.
Sonra da onlardan

ayrılıp mahrum
kalmanın acısını

çekerler. 

Ali imran /15 –
De ki: “Size, ihtirasla

istediğiniz o şeylerden
çok daha iyisini

bildireyim mi? İşte
Allah’a karşı gelmekten
sakınan müttakiler için

Rab’leri nezdinde
içinden ırmaklar akan

cennetler olup,
kendileri orada ebedi

kalacaklardır. Hem
orada onlara tertemiz

eşler ve hepsinin de
üstünde Allah’ın rızası

vardır. Allah bütün
kullarını hakkıyla

görmektedir. [24,32] 

نة م  ينة  ة الحةذي نح وا لةكفاي ر  ن ية عةـنف ت ـفة ال ـمف  المفـه ـنفـغف د  ه ـه ــوة ا الوف لة لة مفـمف وة
أفب   انل ــــكف دة ﴾١٠﴿ اــىــيفـــۛشالحن   ا ول لن ۙــــو د   الــــمف   وة ق ــــكة   ه ـئ ـــاۜ   وة ةا ر  نح

ة الح يــوة ۜ ـل ه ـبفـنف قةــم نة  ــذي ة ب ـــكفمف م ــذة ه ــاة خةـنةاۛ    فةــات ـانيةـوا   ب ــذح عةــف  ۙــرف نة وف
ةــلف  ل ـــق  يـلح نةــذي ﴾١١﴿ ۜ   وة ـــه ــــوب ــذ ن ــــ ب الحن  اب ــــــع ـــد  الفــدي يــ ۛشالحن  مف قة

﴾١٢﴿ لنكف ۛشر ونة اي ت حف لةب ونة وة وا ۛست غف ر  ب ـهةــى جةـفة ۜ وة ةمة اد ــم ـــۛس الفـئفــنح هة
يةكمـــــانة لةـكف يل ـة   ت ـئةـتةاۜ  ف ـقةـتةـالف ن ـيفـتةـئةـي ف ــة  فيــمف ان ي ۛسبي ات ل  في قة دفــقة

ى  ـــوة ا خف ة    يةـــــــا ف ـكفرن أفية  الفــه ـيفـلةــثفـمف    م ــه ــرة وف نةــرة ۜــيفـعةــمف   رة ن  الحن 
هي  مةـصفـنةــد   ب ـؤة ي حـي  ة  فيـــنف يةـــر  نح ۜ   اي ل ــۛشااء  يـرة ةى  ل  ولل ـبفـع ــكة لةـي ذن الحن وة

ي ح ةـــلـنة  ل ـــز  ةـبح  الـــاس   ح ـنح ات   م ـــهةـشح ء اۛساــنح ـنة الـوة ﴾١٣﴿ ة بف ۛصار ــــالف
الف ة   م ـنفـقةـم ـالف ير ـنةا طيـقةـوة ةهةـنة الـطةرة ل ـذح يف الفخة ة  وة ة ضح الفف  ب  وة الف ينةـنيـــبةـوة

ة نف الف الفـعةــــوة ل ــحةـــام   وة ۜ  ذن ث  نفـوة   الـينـحةـاع  الفـتةـــكة  مةـرف ۛــدح  يةا مةـم ـالف ة ة ـۛسوح
ر ـــمف  ب كمئـ ـبح ـلف  الؤ ل نةـق  يف نفخة م  ﴾١٤﴿ ه   ح ــنفــع الحن   وة ان ب ـمةـن  الفـسفــدة

نفـم  ۜ  كمـــــذن ل  ةمف يـل لح ا  ع ــقةــ  اتحةنةـذي مف  دة ـنفــوف بح ه  ةــــــجةرة يــــجفـــــات   تةـنح ري
ةـــــطةــــم  ة ـــهح رة ة نفــــتة ا  الف ت هة ار    خةــــــحف يــا ل ـهة ا ج ـــيـــنة     فيــدي ا  وة الزف وة هة

﴾١٥﴿ ــــــــنة ا ن     م  ــــوة ۜ    وة ر  ضف ـــالحن  وة      الحن  ـــيــر    ب ا لف ـــــصي ۛـــ  بـة ــــبةـاد  ع 
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Ali imran /16 – O 
müttakiler: “Ey bizim 
Ulu Rabbimiz, biz iman
ettik, günahlarımızı 
bağışla ve bizi 
cehennem azabından 
koru!” diye yalvarırlar. 

Ali imran /17 – 
Onlar sabırlı, 
imanlarında sadık ve 
samimi, Allah’ın 
huzurunda itaatla divan 
duran, mallarını hayırda
harcayan, seher 
vakitlerinde Allah’tan 
af dileyen müminlerdir. 

Bu din ve bu 
dindarlık, bu niyazlar, 
bu sığınmalar, boş bir 
iddia, şunun bunun 
karşı çıkmasıyla zayıf 
düşecek bir dâva değil, 
şahitli ve belgeli bir 
hakikattir. İşte en başta 
gelen dayanağı, en 
büyük şahidi ve en 
kuvvetli delili Allah’tır. 

Ali imran /18 – 
Allah’tan başka tanrı 
bulunmadığına şahid 
bizzat Allah’tır. 

Bütün melekler, hak ve 
adaletten ayrılmayan 
ilim adamları da bu 
gerçeğe, aziz ve hakîm 
(mutlak galip, tam 
hüküm ve hikmet 
sahibi) Allah’tan başka 
tanrı olmadığına 
şahittirler. 

Gerçek şahit, Allah’tır. 
Ondan başka hiçbir 
âlim, ne kendisine, ne 
de başka varlıklara 
tamamen şahit değildir. 
İnsan bilgisinde 
varlıkların kendilerine 
uygunlukları izafî, 
eksik ve sadece 
muayyen bir yöndendir.
İnsanın gerek 
kendisinde, gerek diğer 
varlıklarda gerçekten 
bilebildiği şeyler, 
Hakk’ın şahitliğini, 
doğrudan doğruya veya
dolaylı olarak 
sezebildiği yönlerdir. 
Mesela: “Güneş vardır”
diyen bir şahit bile, 
aslında, kendisi ile 
şahitlik ettiği güneş 
arasında Hak Teâlanın 
koyduğu ölçüye 
uymaktan başka bir şey 
yapmış değildir. 

Ali imran /19 – Allah 
katında hak din, 
İslâmdır.
        O Ehl-i kitabın 
ihtilafları, kendilerine 
gerçeği bildiren ilim 
geldikten sonra, sırf 
aralarındaki haset ve 
ihtiras yüzünden 
olmuştur. Allah’ın 
âyetlerini inkâr edenler 
bilsinler ki, 
  Allah onların hesabını 
çabuk görür. [2,112] 
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İslâm üç anlama
gelir: 

1. İtaat edip boyun
eğmek. 2. Silm’e, yani

barışa girmek, selâmete
kavuşmak. 3. İbadette

tam samimi olmak,
ihlas ile hareket etmek. 

Ali imran /20 –
Buna karşı seninle

münakaşaya
kalkışanlara de ki: 

“Ben yüzümü,
özümü Allah’a teslim

ettim. Bana bağlı
olanlar da O’na teslim

oldular.” 

O Ehl-i kitapla,
kitap ehli olmayan

ümmîlere (müşriklere)
de ki: “Siz de teslim

olup müslüman olmaya
var mısınız?” 

Eğer hakka teslim
olup İslâma girerlerse

doğru yolu bulmuş
olurlar. 

Yok, eğer yüz
çevirirlerse, sana düşen

görev, sadece hakkı
tebliğdir. Allah kullarını

hakkıyla görür. 

Bu âyet, Kur’ân’ın
bütün insanlığa hitap

eden evrensel bir tebliğ
olduğunu gösterir. Zira

buradaki  tasnifin
dışında insan topluluğu

yoktur. Ehl-i kitap:
Hıristiyanlar, Yahudiler

gibi kutsal semâvi
kitapları olanlar;

ümmîler ise: genel
olarak müşrikler ve
arap müşrikleri gibi

kitapsız dinlere mensup
olanlardır. Ayırım Arap

- Arap olmayan tarzında
değil, böyle pek

kapsamlı bir tasnif ile
yapılmıştır. 

Ali imran /21 –
Allah’ın âyetlerini inkâr

edenleri, nâhak yere
peygamberleri

öldürenleri, adaleti
isteyip yaymak

isteyenlerin canlarına
kıyanları, can yakıcı bir

ceza ile müjdele! 

Ali imran /22 –
İşte onların bütün

yaptıkları, dünyada da,
âhiret’te de boşa

gitmiştir. Kendilerini bu
halden kurtaracak hiç

bir yardımcıları da
yoktur onların. 

بحةونةــو ل ــق ـــية اــ    رة ـةاـنة نح اـــ  اي ةـــا   انمةـنة نةاـــو بةــا   ذ  ن ــنةــرف لةـف ــا غفـا  فةـنح ة يـاللح نةـذي
اب ـالل ة يـصح الـري قيـنة وة ا د  ة الفـيـصح يــان ـقةـنة  وة نةــتي ﴾١٦﴿ ق   ةـــذةاۛب الـــنةا عةـــوة ۛـنح ار 

ة الحن دة ـه ــۛش هةه ــالنح لن اي ا ﴿١٧﴾ لة الف ينة وة قي ف  نف الفم  تةغفـم ـوة يـسف ري ةسفــنة ب ـف  ار ــالف حة
اــمةـــوة الف ا ول ل ــكفــئ ـلن اـلفـع ـــــوا الفــة    وة ۜـسفـق ـالفــا ب ـىمــائ ـم   قة لنهةط  اي ا ۙ  لة وة ة ه  لح اي

ة ال نح ينة  ع ـاي م  الحن دة ـنفـدحي لة ﴿١٨﴾ الف  سف ة   لح يــعةــــالفوة  ـه اي الفـزي ۜــيــكيـــحةــــز  م 
ةۛف ـــلةــتةـاخف ينة ـالح ت ذي ةـتةكنــوا الفــا ون لح ااءة ـد   مةـعفــ بةنفــم  اۛب اي م ــه ا جة ا مة وة

ىا  بةـــغفـــــبة ۜ  وة مةـه ـنةــيفـــي يةــرف  ب ــف كذنف  يـةـــمف ة ــفةالحن  ات  ـان ةا نح الحن م ــلفــع ــالف
ااجح وكة  فة جفـمفـلةـلف السفـق ــفةا نف حة حن يةـه ـــت   وة ﴿١٩﴾ ل  يع  الفـۛس ۛساب ـري ح 

ۜ  وة ق ــعةـــبةــاتحـة ةـلف  ل ـــن  يــلح نةــيحيــتةاۛب   وة الف  مح ــــكنــــوا  الفــنة  ا ون ت ــذي مة ن ــــوة
وا  فةـلةـا نف السفـفة نف  تةــتةـد   اهفـقةـــم  اي اۛ   وة وف ةـــدة لح ا فةــوة ةــــوف نح اــا  مة ال  سف ۜــت ـمفـلةـءة مف

ة ة  الح نح ينةــاي ذي ﴾٢٠﴿ ۟ــبةـــــع ــــالفـر    ب ـيــصيـــــ بةالحن  لة غ ۜ   وة ــبةـــكة الفــيفــلةـــعة اد 
يةـــب  يةالحن ات  ــان ةــل ونة  الــــت ـــقفــ  وة ۙ ـــر  حةــيفــغةـــنة   ب ـيحيـــــب ـــنح قح ونةكذـــــية ر  ف 

ينة    ةذي ةـ النةــ م ط ـسفـق ـالفـر ونة   ب ـيةأفم الح ۙ  فةـنح ه مفرف  ــشح ــبةــاس  ية ل ونةــت ــقفـوة
ا ةــئ ـــا وللن يــكة  الح ا ـــتف  العفــطةـب ــــنة   حةـذي مفـــه ـــل مة ﴾٢١﴿ م ـيـــذةاب  الليــعةــب 

﴾٢٢﴿ ـا  لة مة ة      وة ــــرة نخ  الف ـــيةـا   وة نف يــنةـــف ي الــــدح  ــــري اص  ــــنف    نـة ـــمف   م  ـــه 
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Ali imran /23 – 
Baksana o kendilerine 
kitaptan bir pay 
verilenlere! 

Aralarında hakem 
olması için Allah’ın 
kitabına dâvet 
ediliyorlar da, sonra 
onlardan bir grup 
yüzçevirerek dönüp 
gidiyorlar. 

Burada şu 
hâdiseye işaret 
edilmektedir: 
Yahudilerden, soylu 
aileye mensup bir 
erkekle bir kadın zina 
etmişlerdi. Kendi 
şeriatlarına göre 
recmetmeleri 
gerekiyordu. Onları 
kurtarma ümidiyle, 
daha hafif bir ceza verir
düşüncesiyle dâvayı 
Hz. Peygamber (a.s.)’a 
getirince o da recim 
hükmünü verdi. Kabul 
etmeyip “Bize göre 
cezaları yüzlerine kara 
çalıp dolaştırmaktır” 
dediler. Hz. Peygamber 
Tevrat’ı getirip 
okumalarını istedi. 
Gerçek ortaya çıkınca 
Tevrat’a göre 
recmedildiler. 

Ali imran /24 – 
Bunun sebebi onların: 
“Cehennem ateşi bize 
sayılı günler dışında 
asla dokunmayacaktır” 
iddialarıdır. 

Uydurdukları bu 
gibi şeyler, dinleri 
hakkında kendilerini 
aldatmıştır. [2,80] 

Ali imran /25 – 
Gerçekleşeceğinden 
hiçbir şüphe 
bulunmayan o kıyamet 
gününde, kendilerini bir
araya topladığımız 

ve her şahsa, 
yaptığının karşılığının 
tam verilip, asla 
haksızlığa 
uğratılmadığı o gün 
gelince halleri ne 
olacak? [2,279] 

Ali imran /26 – 
De ki: “Ey mülk ve 
hakimiyet sahibi 
Allah’ım!” Sen mülkü 
dilediğine verir, 
dilediğinden onu çeker 
alırsın. 

Dilediğini aziz 
dilediğini, zelil kılarsın.

Her türlü hayır 
yalnız Senin elindedir. 

Sen elbette her 
şeye kadirsin. 
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Ali imran /27 –
Geceyi gündüze katar

günü uzatırsın, gündüzü
geceye katar geceyi

uzatırsın. 

Ölüden diri,
diriden ölü çıkarırsın. 

Sen dilediğin
kimseye sayısız rızıklar
verirsin.” [6,95; 10,31;

30,19] 

Ali imran /28 –
Müminler, müminleri
bırakıp, kâfirleri velî

edinmesinler. 

Kim böyle
yaparsa, Allah ile

ilişiğini kesmiş olur. 

Ancak onlar
tarafından gelebilecek

bir tehlike olursa başka!

Allah sizi,
kendisine isyan

etmekten sakındırır. 

Dönüş yalnız
Allah’adır. 

Velî: Hâmi,
koruyucu, dost,

yönetici, bir kimsenin
işlerini deruhde eden,

destekleyip yardım
eden anlamlarına gelir.

Yasaklanan dostluk,
kâfirlere gönülden

bağlanmak, müminleri
bırakıp onlara sevgi

beslemektir. Bu,
müslüman

yöneticilerin, diğer
müslümanların aleyhine

olmamak şartıyla,
kâfirlerle anlaşma
imzalamalarına ve

meşrû maksadlarda
işbirliği yapmalarına

mani değildir. 

Ali imran /29 –
De ki: “İçinizdekini

gizleseniz de,
açıklasanız da mutlaka

Allah onu bilir. 

Bütün göklerde ve
yerde olanları da bilir.

Allah, her şeye
kadirdir.” {KM, Vahiy

2,23} 

لةــتة ةــرة اي يــى الح ت ـذي ىا  م ــــوا   نةــنة   ا ون يب نةــدف عةــاب    ي ـتةــكنـــنة الفــــصي وف مفـاللة
ة يةـــ ث  مف ـه ـنةــيفــمة  بةكميةحفــل الحن  اب  ـتةــكن يـى  فةـوة لحنــتةـــمح مفـه ـنفـق   م ــري لنى اي

ل  ةـكة ب ـذن ىاـمةـتة نفـوالةـال ـمف  قةـه ـاةنح ةام اليح ا ة لح ةار  اي نةا النح ة سح ﴾٢٣﴿ ه  ض ــعفـم  مفـوة ونةـر 
ۛفـيفكفـفة ﴾٢٤﴿ غةـعفـمة ودةات    وة ة ه ـــد  ي مفـرح يفي اـه ـن ـ دي تةـية واـان ـكفمف مة ر ونةـفف

نةاه ـمةـجة يةتف مفـعف و  فح  يه  وة يفۛب في رة م  لة  ل يةوف
تفـبةــۛســـكفاـس  مةـففـلح  نةـكم اي ذةا

ةـاللحنل  ـق  مح ال   ه  ت ي الفـلفك  ت ـم ــكة الفـمة لفكةـم ـؤف ﴾٢٥﴿ ه  ونةـلةــظفــلة ي مف  ــوة م 
ز  ع  الف لفكةـوة تةنف نف تةـ  م م  ت ۛشااء  ـمحة ت ـتةنف ــمة  زح ــع ـ  وة لح ـــۛشااء  وة ذ  نف تةۛشااء ـمة

ةيفلة ﴿٢٦﴾ ف يت ول ج  الح نف ۜ مة كة تةۛشااء  نحةكة ب يةد  ۜ  اي ر  يف لنى الفخة ء  ك لح  عة ير  ۛشيف قةدي
ت  ةـال ج ـول ــوة ارة ـنح ة  ف يهة ت ـالح ل   وة ج  الفـيف ر  ةـخف يح نة حة ج  م  ر  ت خف يح ت  وة الفمة ار ـال ةهة نح

ذ ـلة ية تحةخ  ﴾٢٧﴿ تةـنة الفـۛت م ـيح ـمةـالف يح   وة ز ق ـحة ۛساب  تةۛشااء   نفـمة  رف ح  يفر  ب غة
ل كة ذن م ـالف ؤف نف د ون ــكفـالف ن ونةـم  ااءة م  ل ية ينة الوف ري ۛ وة اف  ينة ني م  ؤف نفالفم  لف مة عة  يةفف

ۜــيــقنــت  ةى ا  النف   تةـي  ۛشــ فيالحن  نة ـۛس م ــيفـلةــفة ة لح ء   اي ةــــيف وا   م ــــتح مفـــه ـــنفـــق 
نف لفـق  وا اي ف  ا ت خف ي مة في ﴾٢٨﴿ ذح  ي حة لةىــففـــنة الحن  م كمر وة اي ير الحن  ۛسه ۜ وة صي  الفمة

ت مفكم وه  يةــ الوف لةـبفد  ه  ـعف ية الحن ۜ مف ةــي الــا ف ـ مة م  ــلةــعفــــوة اـمنـسح ت  وة ور ـص  د 
﴾٢٩﴿ ۜ    وة    ة رف ض  ـــي   الف ــــا     ف  ــــلنى  الحن   وة  مة يـر كمعة ء   قةـدي ــــلح  ۛشــيف
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Ali imran /30 – 
Gün gelecek, her kişi 
gerek hayır olarak, 
gerek kötülük olarak ne
işlemişse, hepsini 
önünde bulacak. 

Yaptığı kötülükten 
bucak bucak kaçmak 
isteyecek. 

Allah sizi, Zatına karşı 
gelmekten sakındırır. 

Doğrusu Allah kullarına
karşı pek şefkatlidir. 

Ali imran /31 – Ey 
Resûlüm, de ki: “Ey 
insanlar, eğer Allah’ı 
seviyorsanız, gelin bana
uyun ki Allah da sizi 
sevsin ve günahlarınızı 
bağışlasın. Allah 
gafurdur, rahimdir (çok 
affedicidir, engin 
merhamet ve ihsan 
sahibidir). 

Allah’ı sevmek, insanın 
yaratılışının en yüce 
hedefidir. Dolayısıyla 
İslâm’ın insanları kendisine
doğru sevkettiği en yüksek 
gayedir. Bu âyet şu kesin 
kıyası içeriyor: “Eğer 
Allah’ı seviyorsanız, 
Habîbullaha uyacaksınız. 
Ona uyulmazsa demek ki 
Allah’ı sevmiyorsunuz” 
Bunun zıddı şudur: “Ben 
Allah’ı severim, ama emrini
dinlemem, O’nun sevdiğini 
sevmem. O’nu sevenleri, 
O’nun yolunu gösterenleri, 
O’nun seçip gönderdiklerini
sevmem” demektir ki, bu 
da: “Ben, kendimden başka 
hiçbir şeyi sevmem; tevhid 
yolunda yürümek istemem”
demektir. 

Bu kâinatı kudret, kemâl ve
cemâlinin tecellileriyle 
böylesine güzel yaratan, 
bunca nimetleriyle kullarına
lütuflarda bulunan Allah, 
elbette onlardan bir 
teşekkür bekler. Elbette, 
insanlar içinde en seçkin 
birini onlara rehber ve 
mükemmel bir örnek yapar.
Böylece ondaki 
güzelliklerin, öbür insanlara
da yansımasını ister. 

Ali imran /32 – De ki: 
“Allah’a ve Resûlullaha
itaat ediniz.
Şayet yüzçevirirlerse, 
bilsinler ki Allah 
kâfirleri sevmez.” 
[3,132; 8,1.20.46; 58,13] 
{KM, Luka 10,16} 
Ali imran /33-Ali 
imran /34 – Gerçek şu 
ki Allah Âdem’i, 
Nûh’u, İbrâhim ailesi 
ile İmran ailesini, 
birbirinden gelen tek 
zürriyet halinde bütün 
insanlardan süzüp 
onlara üstün kılmıştır. 

Allah semî’dir, 
alîmdir (herşeyi 
hakkıyla işitir, 
mükemmel tarzda 
bilir). [2,47; 66,12] {KM, 
Çıkış 2,1; 6,20; 15,20} 
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Bu ailelerden maksat,
onların neslinden gelen

peygamberlerdir. 

Âl: yakınlıkta ve tutulan
yolda herhangi bir insana

mensup olan kimseler,
“âile, hanedan” demektir.

Âl-i İbrâhim, 2,124
gereğince ilahî ahdin içinde

olanlar, onun zalim
olmayan nesli ve özellikle
Hz. Muhammed Mustafa
(a.s.m) dır. İmran ise: Hz.

Îsâ’nın anne tarafından
dedesi, yani Hz. Meryem’in

babasıdır. 
Ali imran /35 – Hani

bir vakit İmran’ın
hanımı şöyle demişti:
“Ya Rabbî, karnımda
taşıdığım çocuğumu

sana adadım, her türlü
bağdan âzade olarak
senin yoluna hizmet

edecektir. 
Adağımı lütfen kabul

buyur. Şüphesiz
(duaları işiten, niyetleri

bilen) semî ve alîm
yalnız Sen’sin!” 

Ali imran /36 – Derken
onu doğurunca da: “Ya
Rabbî, dedi, ben bir kız

doğurdum. 
-Zaten Allah ne

doğurduğunu pek iyi
biliyordu-, erkek evlat,

elbette kız gibi değildir.
Ben onun adını

Meryem koydum. Onu
da, onun neslinden

gelecekleri de o mel’un
şeytanın şerrinden

korumanı niyaz
ediyorum.” 

Ali imran /37 –
Rabbi onu güzellikle

kabul buyurdu ve pek
güzel bir tarzda

yetiştirdi. 

Onu Zekeriyya’nın
eğitim ve himayesine

verdi. 

Zekeriyya onun
yanına Mâbede ne

zaman girse
beraberinde yiyecekler

bulurdu. 

“Meryem! Bu
yiyecekleri nereden

buluyorsun!” deyince
de o: “Bunlar Allah

tarafından gönderiliyor.
Muhakkak ki Allah

dilediğine sayısız
rızıklar verir.” derdi. 

Mâbed: Âyette
mihrab diye geçer. Mâbedin

ön tarafında ibadet
esnasında imamın durduğu

yere denir. Zikr-i cüz irade-i
kül (bir bütünün, parçasını

söyleyerek tamamını
kasdetme) kabilinden

mescid ve mabed hakkında
da kullanılabilir. Burada

maksat, mâbedde
merdivenle çıkılan bir
mahfel olmalıdır. Hz.

Meryem’e rızık geldiğini
bildiren bu âyet, kerâmetin

hak olduğuna delil teşkil
etmektedir. 

د  ــتة نف لح ـكمج  لةتف  م  م  اعة س  مة اعة نةفف مة ۛ  وة ۛضرىا م حف ر  يف نفــتف م ـلةـم ـخة مةــية وف
دح  لةــتة ة  بةــوة النح بةـنةـيفــوف ا  وة ا ـنةـيفـهة ي ـيـعيــدىا بةــالمة ه  ر  ـــحةــدىاۜ  وة ا الحن م كمذح  ۛ ــس  وء 

نف ـق  بح ـمف ت ـت ــنفـكملف اي ةونة ـح  الحن ﴾٣٠﴿ ؤ نف   ب الحن   ۛسه ۜ  وةــففــــنة ۟ـبةــــع ــــــــالفـرة اد 
الحن وة ةــفة ية الحن م  كمبـفـب ـحفـي  يـونيـع ــب ــاتح لةـف ــغفــــ  وة ۜكمـــوبةــمف  ذ ن كمــرف مف

يع  لفــق  ة وا ـالطي الالحن س ـوة ۛ فةـرحة ةــا نف تةـولة افةـوة لح ة ـوف ةا نح الحن ﴾٣١﴿ حي ر  وـف ــغة م ــيــرة
ة نح ة  اي اىـــطةــاصفالحن ن  فن انلةـىوحــاندةمة وة بف ا وة هيــاي مةـيـرن ﴾٣٢﴿ بح  لة ينةـالفكة ي ح  ري اف 

ة نف بةــةى بةـذ  رح  يح ا م  هة ض  ۜــعف ض  الحن وة  عف ﴾٣٣﴿ انلة نة عةـمفــع  وة الةـالف لةىــرن ۙـعة ينة مي
ذف قةالةت  الت  اي رة نة امف رن مف ح ع  ب  نحيي رة ت  اي ي لةكة نةذةرف ا في مة ﴾٣٤﴿ يع  ۛ ۛسمي يم  لي عة

ا ة ا فةلةمح تفهة ۛضعة وة ﴾٣٥﴿ ي رىا بةطفني ة رح ةلف   م حة بح ۛي فةتةقة نحي نحةكة  م  يع  النفۛت اي مي يم  السحة لي الفعة
بح   نحيرة ۛضـاي اا ا نفـي وة ت هة ۜى وةــعف ۛضــم  ب ـلةــــالعفالحن  ثن اوة لةـعةــمة ۜ  وة ۛسـيفـتف قةالةتف

ۛىـكف ا مة الف نفثن ت هة يف ة نحيي ۛسمح اي يةـوة ايـرف ح ن اي ي يـمة وة اب ــا عي ةـذ هة يح ذ  رح  اـتةــكة وة هة ة ر كفالذح
ةـقةــتةـفة اـلةـبح اهة بح هة ب ول  رة ۛسن   ب قة ا حة النفبةتةهة وة ﴾٣٦﴿ ةـال نةــم  ة جيـال طةان ــيفـشح م ـيـرح

ىاۙ  وة كةـۛسـحة ةـــن ازةـلةـــفح  هة
ةــــكف ةـــكماۜ  ـر  يح ا دةخةـلح ا  زةـلةــلة عةــمة هة  يف

ةاـكف يح ر  اــىا تـبةـنة
اۜـهن ذة حفــالف جةــم  ا ۛبۙ   وة زفـنفـدة  ع ــرة ا  ر  هة يةـامةــالة يةـاۛ  قةـقىدة لةك  ى ـم   النحنــرف

﴾٣٧﴿ تف  ـد  قةــالـة ـــنف ـــنف ع  ــوة م  ۜ ه  ةالحن  نح ة اي ق  الحن ز  نف يةرف ر  يةۛشااء  مة يف ۛساب  ب غة ح 
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Ali imran /38 – 
İşte o sırada Zekeriyya 
Rabbine niyaz edip “Ya
Rabbî, dedi, bana Senin
tarafından tertemiz, 
hayırlı zürriyet ihsan 
eyle. 

Şüphesiz ki Sen 
duaları işitip icabet 
edersin.” 

Bu Zekeriyya (a.s.) 
ile, Tevrat ekinde (Eski 
Ahid Kitapları arasında) 
kendisine bu isimde 
Zekarya kitabı atfedilen zat 
arasında hiçbir ilişki yoktur.

Ali imran /39 – 
Zekeriyya mihrabta 
namaz kılmakta iken 
melekler kendisine 
seslenip: “Allah sana, 
Allah’tan bir kelimeyi 
tasdik edecek, hem 
efendi, hem gayet 
zahid, hem peygamber 
olacak olan Yahya’yı 
müjdeler” dediler. [3,45;
4,171] 

Müfessirlerin 
ekseriyetine göre kelimeden
maksat, Hz. Îsâ (a.s.) dır. 
Kün (ol) emri ve 
kelimesiyle, babasız olarak 
yaratıldığı için böyle 
denilmiştir. Bununla 
beraber başka yorumlar da 
vardır. 

Ali imran /40 – 
O: “Ya Rabbî, dedi, 
nasıl benim çocuğum 
olabilir ki ihtiyarlık 
başıma çökmüş, 
hanımım ise kısır hale 
gelmiştir?” 

Allah: “Böyle de 
olsa, Allah dilediğini 
yapar” buyurdu. 

Ali imran /41 – 
O: “Ya Rabbî, bana 
oğlum olacağına dair 
bir alâmet bildirir 
misin?” deyince, Allah: 
“Senin işaretin şudur: 

“Üç gün müddetle 
halkla işaretleşme 
dışında 
konuşmayacaksın. 
Rabbini çok çok zikret, 
sabah akşam onu tesbih
ve tenzih et!” buyurdu. 
{KM, Luka 1,20} 

Ali imran /42 – 
Hani Melekler dediler 
ki: “Meryem! 
Muhakkak ki Allah seni
seçti. Seni tertemiz 
kıldı hatta seni 
dünyadaki bütün 
kadınlara üstün kıldı. 
[7,144] {KM, Hakimler 
5,24. Luka 1,42.28} 

Onun devrindeki 
kadınlardan üstün olduğunu
gösterir. 
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Ali imran /43 –
“Meryem! Saygı dolu
bir gönülle huzurunda
durup Rabbine ibadet
et, secdeye kapan ve

rükû edenlerle beraber
rükû et.” 

Ali imran /44 –
İşte bunlar gayb

kabîlinden haberler
olup onları Biz sana

vahyediyoruz. 

Yoksa onlar
Meryemi kimin himaye

edeceğine dair kur’a
çekerlerken ve

birbirleriyle
tartışırlarken sen

yanlarında
bulunmuyordun.
[11,49; 12,102] 

Bu âyet, Kur’ân’ın
vahyedilmesinden önce,

bu hadiselerin Hz.
Peygamber (a.s.) ve

kavmi tarafından
bilinmediğini açıkça

göstermektedir. 

Ali imran /45 –
Gün geldi, melekler

ona: “Meryem! Allah,
Kendisi tarafından bir

kelime vereceğini sana
müjdeliyor. 

Adı Îsâ, lakabı
Mesih, sıfatı Meryem

oğludur. 

Dünyada da
âhirette de itibarlı,

Allah’a en yakın
kullardan olacaktır.

{KM, Luka 1,26-38;
Matta 1,16; Yuhanna

1,41} 

Ağızdan çıkan
mânalı bir ses veya

kitapta yazılı mânalı
yazı kelime olduğu

gibi, âleme bakıldığı
zaman, bakışta

seçkinleşen ve gözden
gönüle geçip duygu

tesiri altında az çok bir
mâna telkin eden

varlıklar ve görünen
yaratıklar da birer

kelimedirler ki Hz. Îsâ
(a.s.) bunlardan biri idi
ve Meryem’e böyle bir

te’sir ile gelmişti. Îsâ,
Allah’tan bir kelimedir,
fakat kelimelerin tümü
değildir. Allah’tan bir

kelimeye, “Allah’ın bir
kelimesi” denebilirse de

“Allah” denemez. 

ةــكف ا زةــدة عة يح ةاــــر  بح ۛــ رة نفــنف  لةـــي  م ـبف  ليــ هةرةبح الة  ــ  قة ه  كةــد  كةــنةال ـــه 
تفـنةــفة ة ـالف ه ـــادة ائ كة لن مة ﴾٣٨﴿ ة يح ةــبةـــيح ـــةى  طةـــذ  رح  نح اــع   الــيــميــكة  ۛســةىۛ   اي ء اـدح  عة

ا ۙـائ م  ي ـقة ا ب  رة حف ي ف ي الفم  ةۛصلحي ة    النح ىا الحن ق ينى م ۛصدح  ر كة ب يةحف ي بةشح  ه  وةــوة
ىاـــب ــــو رىا  وة نةـص ــــدىا  وة حةــــــــي حــــ وة ۛس  الحن   نةـــــم  يح ة ــــــمةـــــــــل ــــكفب 
ي غ كمى يـةـالنحن رةبح  الةــقة قةـون  لي م    وة ن يةـدف  بةـلة لةغة ﴾٣٩﴿ نة ينة م  ال حي ة الصح

﴿٤٠﴾قةالة التييـبةــكنــالف رة امف اق  ر  وة ۜـعة ل كة ــــكف   قةالةر  عةـ يةالحن ذن ايةۛشااء ـفف ل  مة
ايــــــاجف لف ل ية يـعة ةقةالة ةىۜ   ـــان يةت كة اللح ـ ان حـــكفت ةمة  ــل  ةام ـثةـلنــاۛس ثةـالنح ةة  اليح بح  رة
اذف زىـــرة مف بحةكة   رفــــكماۜ   وة ۛسكف رة يرىا  وة ـحف  ب الفـثي الف بـفـبح  يح  وة ش  ۟ـكفعة ار  ة لح اي
ذف اي اـمةـالف ت ـقةالة وة يةـــة   يةامةـكفـئ ـلن ة م  ـــرف نح ة اي طةـفنـطةـاصفالحن ةــيك   وة ك ــهح رة ﴾٤١﴿

يةــيةا مة يـم  اقفــرف ن تي ﴾٤٢﴿ ا صف نةـيـميــالةـعةــاء   الفـۛساـــلنى ن ــك   عةـــيـفنــطةــوة
ل كة نف ذن نف م  اـال يفب ـالف ء اـبة غة ﴾٤٣﴿ بح ك  يل رة ج دي اسف ي  وة كةعي ارف عة وة ينة مة اك عي ة الرح

لة ۜـيفـــاي مةكة يفـنفــكم اــ وة ذفــه ــۛت لةدة مفــلة مةــق ونة القفــلفـي    مف اي مف  اليح ه  ه  ه ــيــوحيــن 
ذف  ت ـالةـقة اي ﴾٤٤﴿ يةـمة ل ــف كذيـة مة   مة ـرف ذف ـۛت لةــنفـكما ـوة مف اي يفه  ونةــيةدة م  تةص  خف

يةم  رف ة  مة نح ةاي ر ك ـ ي بةالحن ه ۗ كف ب شح  نف ة  م  يح ـه  الفــم ـ ايسفل مة سي مة اــالف لن ة   يةاـكفـئ ـمة
﴾٤٥﴿ يـۛسى ابفـن  يةمة عي رف ة  وة مة رة نخ  الف ـيةا وة نف ىا ف ي الدح  يه جي نة وة ۙم  ينة بي ة رح قة الفم 
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Ali imran /46 – 
Beşiğinde de, 
yetişkinliğinde de 
insanlara hitap edip 
onlarla konuşacak, salih
insanlardan olacaktır. 
[5,110; 19,29] {KM, Matta 
21, 16} 

بحز

﴾٤﴿
Ali imran /47 – 

Meryem: “Ya Rabbî, 
bana hiçbir erkek eli 
değmediği halde nasıl 
olur da çocuğum 
olabilir?” deyince, 
Allah şöyle buyurdu: 

“Öyle de olsa, 
Allah dilediğini yaratır;
Zira O, bir şeyin var 
olmasına hüküm 
verince sadece “ol” der,
o da derhal oluverir.” 
[2,117; 3,59; 19,35]  {KM, 
Luka 1,34} 
    
     Ali imran /48 - Ali 
imran /49 – (Melekler 
Hz. Îsâ hakkında 
Meryem ile konuşurken
onun şu sıfatlarını da 
ilave ettiler:) 
  
        “Allah ona kitabı 
(yazmayı), hikmeti, 
Tevrat ve İncîl’i 
öğretecektir. 

     Onu İsrailoğullarına 
resul olarak 
gönderecek, o da onlara
şöyle diyecektir: “Size 
Rabbiniz tarafından bir 
mûcizeyle gönderildim:

     Ben size çamurdan 
kuş şekline benzer bir 
şey yapar içine üflerim,
o da Allah’ın izniyle 
hemen kuş oluverir. 
        
      Keza ben anadan 
doğma körü ve abraşı 
iyileştirir, hatta Allah’ın
izniyle ölüleri 
diriltirim.

          Evlerinizde ne 
yediğinizi ve biriktirip 
sakladıklarınızı da 
bilirim. 
Eğer inanmaya 
niyetiniz varsa, elbette 
bunlarda sizin için 
alacak dersler vardır. 
[5,110]  {KM, Markos 
7,32-35; Matta 15,30; 8,1-
3; Luka 17,12-14} 
               Burada kitab, 
“kitabet, yazı yazmak” 
anlamında masdardır. 
Demek ki Hz. Îsâ yazı 
yazmasını bilir bir bilgin 
idi. 
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Ali imran /50 –
Keza ben, benden

önceki Tevrat’ı tasdik
etmek ve size (Mûsâ

Şerîatinde) haram
kılınan bazı şeyleri
mübah kılmak için

geldim. 

Doğrusu ben size
Rabbiniz tarafından bir

mûcize getirdim. 

Öyleyse Allah’a
karşı gelmekten sakının

da bana itaat edin.”
[43,63] {KM, Matta 5,17;

15,20} 

Hz. Mûsâ (a.s.)
dan sonra gelen Benî
İsrail peygamberleri,

esas itibariyle onun
şeriatını uygularlar.

Ancak tâli meselelerde,
zamanın ihtiyaçlarını

gözönünde
bulundururlardı. Hz. Îsâ

da böyle yapmıştı. 

Ali imran /51 –
Şüphe yok ki Allah hem

sizin, hem de benim
Rabbimdir. Öyleyse,

yalnız O’na ibadet edin.
İşte doğru yol budur.

{KM, Yuhanna 20,17; 4,23-
24} 

Ali imran /52 –
Ne zaman ki Îsâ onların

inkârlarında ısrar
ettiklerini hissetti,

“Allah’a giden yolda
bana yardım edecek

kim var?” dedi. 

Havâriler: “Allah
yolunda yardımcılar

biziz. Biz Allah’a iman
ettik. Ey Îsâ, bizim

müslüman olup Allah’a
itaat ettiğimize sen de
şahid ol!” [5, 111-112;

61,14]  {KM, Yuhanna
6,66-71} 

 Havari ; İnsanın
en seçkin en has dostu,

yardımcısı manasına
gelir.

تفــقةالة ﴾٤٦﴿ يـ  حكفوة ةاۛس  م ـــل  م ــالفمة ف يالنح لى  وة د   وة كةهف ال  نةــهف ة ينةــالصح حي
الحن  لةكم النحنى يـةرةبح  ي وة لةــون  لي ي بةـد  وة ني ۛسسف ۜ   قةالةــمف يةمف  ۛشر 

ك ـذن ل ـكف
ذةاقةــا يةـمة ۜ  اي ى  المفــۛشااء  ا ةـرىا  فةـضن نح ا  يةـا  ون كمــيةـنف فةكمه  ـق ول  لةـمة ل ق ــية خف
ي  الفــكنــه  الفـم ــلح ــعةــوة الــمةــكذح ــتةاۛب  وة ةــةة  وة يــتح الف  نفــوف رن ۛـــةة   وة يلة جي ﴾٤٧﴿

س  رة لنى ــوة ايـــبةولى  اي نحي ني لة  ال اايـي رة ئفتـ   دفـــي  قةــايسف يةــمف  ب كمج  نفـــان ة   م  ﴾٤٨﴿

ايي الخف ح ين  كمــق  لةـل ـالن نة الطحي يفــكفمف م  ر  فةــهة ةيف ة  الطح يه ـــة اةنفف خ  في بح  ۙكمـــرة مف
ن  ـــ ب رىا  ـــيفـــطة ۛ   ا ذف ا بفالحن  ة ــــــوة ئ   الف ةبفــمةـــكذر  الف ۛصـــــهة  وة رة ون ــكمــيةـــفة
تنى ــمةــــالف ذف ن ــ ب وف ۛ    ا  ا  نة الحن  ا  تةـــمف    ب كمئـ ــبح ــ وة ونةــل ـــكمأف ـــمة ـي ــوة ا  حف

ة خ ـــتة ۙ ــــدح ي ر ونة ة فيكمو ت ــي ــب  في نح ۜ   اي ن يةـمف نفكمةى  لةـي ذن ل كة  لة مف اي مة اـــوة
ا بةــا ل ـدح  قىــۛصــوة م  نة الــــنة يةـيفــمة ة  م  يح ةـدة يــتح رن ة ـــوف ﴾٤٩﴿ ۛــم مف ـت ــنفــكم ينة ني ؤف م 

لةيـفـمف بةكمـلة مة عة رح  ي ح  ۛض الحةذي تـ  مف وةكمعف ئف يةـمف  ب كمج  نفـان ة  م  ل  ح  ةـوة لح
ة  نح ة  اي بحيالحن بح  وة يــرة مفكمـــرة ﴾٥٠﴿ بح  ةـ فةمف كمرة وا ــــاتح ة ق  ال طيالحن ون ـع ــيـــ وة
اا الحةــلةــفة ة ة  عيـمح ىـيـسح سن ﴾٥١﴿ و ه ۜ   هنــب ــفةاعف ا  ص ــد  ا ط    م سفــذة يم ـتةـرة قي

رة قةكمـــالف لةـۛصــنف النفــالة  مةــفف ي اي ۜى ـا راي ار  يح ــالة الفحةـــ  قةالحن  ونةــوة ه ـم  م ـنف
﴾٥٢﴿ ن  النفـــنة ۛ ۛصا ر  ــــحف ةاـــ ان مةالحن  ۛ نح ا شفب الحن  ةا  م ـــدف  ب ـــهةــ  وة ونةـم ــل ـــسفــاةنح
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Ali imran /53 – 
“Ya Rabbenâ! 
İndirdiğin kitaba iman 
edip Elçinin yolunu 
tuttuk. “Sen de bizi, 
birliğini ve nebîlerini 
tanıyan şahitlerle 
birlikte yaz” dediler. 
{KM, Luka 24,48; 
Yuhanna 15,27; 
Resullerin işleri 1,8} 

Ali imran /54 – 
Öbürleri ise hileler 
yaptılar, komplolar 
hazırladılar. 

Allah da onların 
hilelerini, komplolarını 
boşa çıkardı. 

Allah, hileleri boşa
çıkarmakta pek 
güçlüdür. [8,30; 13,42; 
27,50; 86,16] 

Ali imran /55 – O 
zaman Allah şöyle 
buyurmuştu: “Îsâ! seni 
öldürecek olan, onlar 
değil Benim. 

Seni Kendi 
nezdime yükseltecek, 
seni inkârcıların içinden
kurtarıp temize 
çıkaracak ve sana tâbi 
olanları ta kıyamete 
kadar kâfirlere üstün 
kılacak olan da Benim. 

Sonra hepinizin 
dönüşü Bana olacak. 

Ben de aranızda 
ihtilaf ettiğiniz 
konularda hükmümü 
vereceğim. [4,158; 
19,56-57] 

Ali imran /56 – 
Hasılı, inkâr edenleri 
hem dünyada, hem 
âhirette şiddetli bir azab
ile cezalandıracağım. 

Onları bu azaptan 
kurtarabilecek 
yardımcılar da 
bulunmayacaktır. 
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Ali imran /57 –
İman edip makbul ve
güzel işler yapanların
ise mükâfatlarını tam

tamına ödeyecektir.
Allah zalimleri sevmez.

Ali imran /58 –
Ey resûlüm, işte bunlar,

bu vak’alar, sana
bildirdiğimiz âyetlerden

ve hikmet dolu
Kur’ân’dandır. 

Ali imran /59 –
Allah yanında Îsâ’nın

durumu, aynen
Âdem’in durumu

gibidir. 

Allah Âdem’i
topraktan yaratıp “ol”

dedi, o da derhal
oluverdi. 

Ali imran /60 –
Hakikat, Rabbinin

tarafından gelir. Bunda
hiçbir tereddüdün

olmasın. 

Ali imran /61 –
Artık sana bu ilim

geldikten sonra, kim
seninle Îsâ hakkında

tartışmaya girerse de ki:

“Haydi gelin
oğullarımızı ve

oğullarınızı,
hanımlarımızı ve

hanımlarınızı ve bizzat
kendimizi ve kendinizi

çağırıp, sonra da
gönülden Allah’a
yalvaralım da bu

konuda kim yalancı ise
Allah’ın lânetinin

onların üzerine
inmesini dileyelim.” 

Bu âyete “mübahele”
âyeti denir. Mübahele:

“Hangi taraf yalancı ise
Allah’ın ona lânet etmesini

bütün kalbiyle istemek”
demektir. Hicri 9. yılda
Necran Hıristiyanlarını

temsil eden 70 kişilik heyet,
başlarında dinî ve dünyevî
liderleri olarak Medineye
gelip tartışmıştı. Delilden
anlamamaları karşısında

Hz. Peygamber (a.s.)
mübaheleyi teklif edince,

düşünmek için mühlet
istediler. Bunu kendileri

için tehlikeli bulup kabul
etmediklerini bildirmek
üzere Hz. Peygamberin

yanına geldiklerinde
baktılar ki O Hüseyin’i

kucağına almış, Hasan’ın
elinden tutmuş, Hz. Fatıma

ile Hz. Ali’yi arkasına almış
“Ben dua edince siz de
“âmin” dersiniz diyor.

Hey’et başkanı mübaheleyi
kabul etmeyip cizye vererek

İslâm hâkimiyeti altında
yaşamayı benimsediklerini
bildirdi. Hz. Peygamber de
onlara, kendilerine verilen
hakları ve yükümlülükleri

bildiren bir emanname
yazdı. 

ةا  ب ـــانمة ا النفـــنح ا لفــــمة ةـــزة اتح ةــاالـنةــعفــبةـــۛت  وة عةــنةا  مةـبفـــت ــكذاــولة  فةــس  رح ة بح اــرة اــنة
﴾٥٤﴿ مة مةـكفـوة وا وة ر  الفـ خةالحن وةالحن ۜ رة ـكفـر  اــيف ۟كنمة ينة ري ﴾٥٣﴿ اه ـال ة يــشح نةــدي

ىــيــا عيـيةالحن   ا نحي سن حـتةـــي م ــاي في اف ـيـوة رة ر كةــكة وة م طةه ح ة وة لةيح ع كة اي ذف   قة الةــاي
ة يــالح جةكفنة ـــذي وا  وة ر  ةــاع ــفة يــل   الح ةـذي ةــوكة   فةـع ـبةــنة اتح ينةـوف قة الح ذي نةــم 

م كمفةاة حف لنى يةـــفةــكف اوا  اي م  الفـــــر  ۛ  ث ـمةـينــق ـــوف لةــة  ة  اي ة  مةـمح ج ــيح مفكمع ــرف
ةــفة ةــاةمح يــاالح واكفنة ـذي ر  فة ﴾٥٥﴿ اـيـمف فيكمنـةـيفـــبة يــكم مة ت مف في تةــه  تةـنف ل ف ونةـخف

مفــه ــــلة ابــمف  عةـه ــذح  ب ـا عةـفة يــا ۛشــىذة ن خ ـيةــــدح  نفـال دىا  ف يـدي الف مةــــا وة ة    وة اـرة
ة المح ةـوة عةــاالح ن وا وة ينة انمة مفـذي يه  ات   فةي وة فحي ال حة ة ل وا الصح م  ﴾٥٦﴿ نف ينةـ نةاص م  ري

ل كة  لةيفكة نةتفل وه  ذن نة عة نيةات  م  الف ﴾٥٧﴿ ۜ وة مف ه  بح  لة الحن ا ج ورة ينة ي ح  ةال مي الظح
ة مة نح ىـعي ثةلةـاي  الحن دة  ـنفـع  يسن

ه ـمةـكف لةقة ۜ  خة ثةل  اندةمة ﴾٥٨﴿ ال كفـوة الفحةـذح  يم ـر  كي
نفـــم  قح ـحةــاللف ﴾٥٩﴿ اب   ث ـــت   نفــم  ة   قةــــــرة ون ـــكمــيةــــــــنف فةكمه   ـــالة لةـمح

اــمةــفة ةـنف حة نفه  ــيـكة فيـاجح ﴿٦٠﴾ م  بح كة نة نفكملة تـةــ فةرة ينةـتةـمفـم ــالف م  ري
كة   ااءة اجة نة  مة الةــلف   تةــق ـــم    فةـــلفـع ــالف م  ا  نةـــعة ع   البفـــوف اــــدف نةـنة اـاءة د ــــعفـــبة

ن كم ن ــمف  وة نةا  وة ال نفكمۛسااءة  ــۛسااءة ۛســمف  وة ۛسـنةا   وة ال نفـف  ك مفــف  البف اــوة اءةـنة
﴾٦١﴿ ة  نةـــث  ينةـكفــــلةى الفــ  عة  الحن ۛتـــنةــعفـــلف  لةــعةـجفــنةــلف  فةـه ـــتةـــبفــمح بي ا ذ 
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Ali imran /62 – 
İşte sözün doğrusu 
budur. 

Yoksa Allah’tan 
başka hiçbir ilah yoktur.

Allah hiç şüphesiz 
azîzdir, hakîmdir. 
(Mutlak galip, tam 
hüküm ve hikmet 
sahibidir). 

Ali imran /63 – 
Eğer yüz çevirirlerse, 
muhakkak ki Allah o 
fesatçıları hakkıyle 
bilir. 

Ali imran /64 – 
De ki: “Ey Ehl-i kitap! 
Bizimle sizin aramızda 
birleşeceğimiz, 
müşterek ve âdil şu 
sözde karar kılalım: 

“Allah’tan 
başkasına ibadet 
etmeyelim. 

O’na hiçbir şeyi 
şerik koşmayalım, 
kimimiz kimimizi 
Allah’ın yanında rab 
edinmesin.” 

Eğer bu dâveti 
reddederlerse: “Bizim, 
Allah’ın emirlerine itaat
eden müminler 
olduğumuza şahid 
olun” deyin. 

Bu dâvet, 
Kur’ân’ın, Hıristiyanlar
başta olarak bütün 
dinlere yönelttiği 
evrensel bir çağrıdır. 
Bunda muhtelif 
milletlerin, farklı 
dinlerin, çeşitli 
vicdanların temelli bir 
vicdanda, hak bir sözde
nasıl birleşebilecekleri 
ve İslâm’ın insanlık 
âlemine ne kadar geniş,
ne kadar açık bir 
hidâyet yolu, bir 
hürriyet kanunu 
öğrettiği görülmektedir.
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Ali imran /65 –
Ey Ehl-i kitap! Tevrat

da, İncîl de kendisinden
çok sonra

gönderildikleri halde,
ne diye İbrâhim

hakkında
iddialaşıyorsunuz? 

Buna da mı akıl
erdiremiyorsunuz? 

Ali imran /66 –
Haydi diyelim ki az çok

bildiğiniz konularda
tartışıyorsunuz. 

Peki ne diye
hakkında bilginiz

olmayan hususlarda
tartışıyorsunuz? 

Halbuki işin
doğrusunu Allah bilir,

siz bilemezsiniz. 

Ali imran /67 –
İşte bu konudaki gerçek

şudur: İbrâhim ne
Yahudi, ne Hıristiyan

değildi, 

Lâkin o batıl
dinlerden uzaklaşmış,

tertemiz halis bir
müslüman idi, 

Ve asla
müşriklerden

olmamıştı. 

Ali imran /68 –
İnsanlar içinde

İbrâhim’e en yakın
olanlar, ona tâbi olanlar,

bu Peygamber ve
bu Peygambere iman

edenlerdir. 

Allah müminlerin
dostudur. 

Ali imran /69 –
Ehl-i kitaptan bir kısmı,

sizi inancınızdan
saptırmak istedi. 

Halbuki onlar
sadece kendilerini

saptırırlar da bunun
farkına bile varmazlar. 

Ali imran /70 –
Ey Ehl-i kitap! Siz de

yanınızdaki kitaplarda
doğruluğuna tanık olup

dururken, Allah’ın
âyetlerini ne diye inkâr

ediyorsunuz? 

ۛصــلة وة الفقة ا ـص  الفحةـه  مة ۛ وة نفقح  لنم  ةــ  اي لح ة      الحن ۜ      ه   اي ةوة  اي نح ة هن الحن نح اــاي ذة
ةــا نف تةــفة لح ا  فةـــوة ةــوف ةا  نح يم   الحن لي ۟ عة ينة دي س  فف ب الفم  ﴾٦٢﴿ يـعةـوة الفـه ــلة يم ـحةـز  الفـزي كي

اــق  لنــالةـعةــاب    تةـتةـــكنــــالف لةــاالهفــلف ية ا  اي ااء  بةـمةـل ـكفى ــوف نةاـنةـيفــة   ۛسوة ﴾٦٣﴿

ة نة ة   ـــب ــــعفــــال لح لح ة   دة   اي كة  ب ــشفـــوة لة  ن الحن ىاـــيفــهي   ۛشــــر  ـ مفكمنـةـــيفـــوة بة
ةــية بةـىضــعفــنةا بةــض ــعفــذة بةـخ ـتح نف د ون  ـا بىــا الرف ۜ  ا م  ةــــا نف  تةـــــفةالحن  اــــوة لح وف لة وة

اا لةية تةاب   الهف ااجح ــمة ت ــل الفك  ونةـحة ﴾٦٤﴿ وا ب ــهةـول وا اشفـق ــفة ونةـد  ل م  ةا م سف اة نح
بف امة  ــيــرن هيــاي مة لةــا ا نفـوة ةـت  الــز  يــتح رن الف نفــوف ة م ـيــجيــة   وة لح ۜــل   اي هي د  نف بةعف يــفاي

ااالنف ء   حةــت ــهة ا اؤ ل لة يـت ـجفــا جةـمف  هن ا لةـمف  في هيـمف ب كمـمة ﴾٦٥﴿ ل ونةـعفـالفةلة تة ق 
ااـل ـفة الةيفۛس لة مة ت حة يمة ۜ ـمف ب كمجح ونة في لفم  مفــت ــوة النفلةم   ــعفـيةالحن  وة  هي ع  لفم  ع 

بف انةـكفاـمة هيــاي ىو د  يـه ـــم  يةـيــرن لة نةـح ا ن ـصفــا وة لنـرة ىاوة نفكنيح ﴾٦٦﴿ ونة لةم  لة تةعف
لةى ة الوف نح ةـال اي اس ـنح ﴾٦٧﴿ ىا م  يف ني مةـل ـسفـكةانة حة ىاۜ وة نةـكفاـم ي انة م  كي ر  شف نةـالفم 

ةـلة يـلح ةـذي ا الــوه   وة هنـع ـبةــنة اتح ةـذة ةـب ــنح الح يــيح   وة الحن واۜ  وةـن ـنة  انمةــذي بفــب  هيــا  مةـيــرن
اائ  دحةتف  طة ة   ـوة نففة ل  م  تةاب   الهف لح ونـةـلةالفك  ي ض  ۜكموف مف ﴾٦٨﴿ ينة ني م  ؤف ل يح  الفم  وة

ا لةــا الهفـية ﴾٦٩﴿ ا  ي  ا  النفـلح ـض ــــوة مة ة لح ر  و نةـع ــشفـــا  يةـمف  وة مةــه ــۛسـف ـــونة  اي
﴾٧٠﴿ النفالحن  ا ت  ـانيةـر ونة  ب ــف كذمة  تـةــاب  ل ـتةـكنالف و نةـــهةــشفــمف  تةــت ـــ وة د 
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Ali imran /71 – 
Ey Ehl-i kitap! Niçin 
bile bile hakkı batıl ile 
karıştırıyor, 

niçin bile bile 
hakikati gizliyorsunuz? 

Ali imran /72 - 
Ali imran /73 – Ehl-i 
kitaptan bir gûruh 
birbirlerine, şöyle 
dediler: 

“Şu müslümanlara
indirilen Kitaba günün 
başlangıcında (zahiren) 
iman edin, sonunda da 
inkâr edin, 

olur ki onlar da 
şüpheye düşüp 
dinlerinden dönerler. 

Ve bir de kendi 
dininize tâbi olandan 
başkasına sakın ha 
güvenmeyin!” 

Ey Resûlüm, de 
ki: Doğru yol, Allah’ın 
yoludur” 

Yine onlar kendi 
aralarında: “Size 
verilen vahyin, 
başkalarına da 
verildiğine 

Veya Rabbinizin 
huzurunda 
müslümanların karşı 
delil getirip sizi mağlup
edeceklerine 
inanmayın” derler. 

De ki: “Lütuf 
Allah’ın elindedir, 
dilediğine ihsan eder. 

Allah Vâsi ve 
alîmdir (lütfu boldur, 
her şeyi hakkıyla bilir). 
[57,29] 

Ali imran /74 – 
Rahmetini, nübüvvetini
dilediği kuluna has 
kılar. Allah büyük lütuf 
ve inâyet sahibidir.” 
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Ali imran /75 –
Ehl-i Kitaptan öylesi

vardır ki kendisine
yüklerle altın emanet
bıraksan onları sana

öder. 

Ama öylesi de
vardır ki, bir altın bile
versen başında dikilip
durmadıkça onu sana

geri vermez. 

Bunun sebebi,
onların: “Ümmîler

hakkında ne yaparsak
mübahtır, ondan dolayı

sorumlu olmayız.”
demeleridir. 

Onlar bile bile,
Allah hakkında yalan

uydururlar. [3,14] 

“Ümmîler”
kelimesi ile onlar

burada, Yahudi
olmayan ve kendi

çevrelerinde bulunan
“Araplar”ı

kasdediyorlardı. 

Ali imran /76 –
Hakikat öyle değil, kim
ahdini yerine getirir ve
haramlardan sakınırsa,

bilsin ki Allah da o
sakınanları sever. 

Ali imran /77 –
Önemsiz bir menfaat

karşılığında, 

Allah’a verdikleri
ahdi ve yeminlerini
bozanların âhirette

hiçbir nasipleri yoktur. 

Kıyamet günü
Allah onlarla

konuşmayacak. 

Onların yüzlerine
bakmayacak ve onları

temize çıkarmayacaktır.

Onların hakkı çok
acı bir azaptır. 

ونة تةاب  ل مة تةلفب س  ل  الفك  ة ب الفبةاط  قح تـة الفحة ونةكذوة النفت مف ت م  ة وة قح الفحة لة اا الهف ية
قة اائ ـالةـوة ة ـتف طة ل فة نف الهف تةاب    م  ةـن واب ـ انم الفك  ـــالح لةــي ا نفذي ز  ﴾٧١﴿ ۟ ونة لةم  تةعف

ة ينة انمةـالح هة الـذي جف اـن وا وة ار  وة ةهة اوا انخ كذنح ر  ه  لةـف  ۛـرة ع ونة ج  مف  يةرف ةه  لح عة لةىــعة
ت  لة م ـوة اـؤف نف تةـن  ة ل مة لح يــوا اي ـعة دي ۜ  ق كمنـةـب  ة الفــمف نح ى ــلف اي ى ه دة ۙه دن الحن  ﴾٧٢﴿

بح  ۜكمرة مف اى الحةــالنف ي  تن اا  ا ون تيـد  م ـــؤف وــمف  الوف ي ـيت ـثفلة مة اا  جح  دةــنفــمف  ع ــــكمحة
ة  الف نح ۛ  د ــــيةـــلة  ب ـضفـــــفةــــاي ۜ  وةـــنف يةـــ مةه  ــــــيــــؤف تيــــــي   الحن  الحن ۛشااء  لفــــق 

ۜ  وةـۛشاـــنف يةـــ  مةهيــت ــمةـــرة  حفــــصح  ب ــتةـخفــــية الحن اء  ﴾٧٣﴿ اس  يـــع   عةــوة ۛــلي م 
نفـل  الفـنف الهفـم وة  تةاب  مة نفطةار ك  ه  ب ق  نف نف تةأفمة ﴿٧٤﴾ اي يم  ظي ل   الفعة ضف ذ والففة

لة ۛـيفــاي م  كة ه ـ وة نف تةــمف  مةـنف يـــه   ب ــنفــأف مةــنف اي لةــنةار   لة ي ــدي ا  اي يفكةــؤة دح  هي اــي  ؤة دح  هي
ـ اةـد مف كة بـ  ىاۜ   ذن لـ  ـائ ـم ـا ه   قة يف ـلـة ــنةا ـۛت  عة يف ــلـة ـيفۛس   عة ـوا لـة ـمف  قةـالـ  ـه  ـة نح ا ة مة لح اي
يةـنة  ۛســيحيـالف  مح  ۛ  وة يل  لةى ـبي و ل ونة  عة ه ـكف الفالحن ق  ۛب  وة لةـمف يةــذ  ونةـعف م  ف ي

ة نح اي ﴾٧٦﴿ ة  ى فةا نح اتحةقن هي وة د  هف فنى ب عة نف الوف ةبةلنى مة ينةـ ي الحن ةقي تح بح  الفم  ح  ﴾٧٥﴿

ان ــــ  وة اليف الحن د  ـهفـعةــــر  و نة   ب ـتةــشفــية ىا   قةـــمةـــمف   ثةـه ــمة لىـيــليــن يـــالحة نةــذي
الحن  ا نخ ـمف ف ـه ـــلة قة  لةـــكة  لة خةـئ ـا وللن ة   وة لة يـ ـــــي  الف م ـه ـــم ـــــلح ـكفرة
﴾٧٧﴿ ية لة لةيفــوة مةــمف يةـه ـنفظ ر  اي ي وف كحي لة ي زة ة  وة مة ين لةـالفق  مف   وة ذةاب  الليــه  م ـيـه مف عة
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Ali imran /78 – 
Ehl-i kitaptan bir kısmı 
da, aslında kitaptan 
olmadığı halde, 

Sizin kitaptan 
zannetmeniz için,  

Okurken ağızlarını
dillerini eğip bükerler 
(bazı kelimelerin 
telaffuzunu 
değiştirirler). 

Bir şeyler söyleyip
“Bu Allah 
tarafındandır” derler. 
Halbuki o, Allah 
tarafından değildir. 

Bile bile Allah 
adına yalan uydururlar. 
[2,75] 

Ali imran /79 – 
Allah’ın kendisine 
kitap, hüküm, nübüvvet
verdiği hiçbir insanın 
kalkıp da halka: 
“Allah’ın yanısıra bana 
da kul olun” deme 
yetkisi yoktur. 

Lâkin o insanlara: 
“Öğretmekte ve okuyup
okutmakta olduğunuz 
kitap sayesinde rabbanî 
olun” der. 

Hüküm: İlim, 
anlayış gücü, Allah’ın 
hükmünü infaz etme 
yetkisi; 

Rabbânî: Fakih, 
âlim, muallim, eğitimci,
ilmi ile âmil olan kimse
demektir. 

Ali imran /80 – 
Ve o size: “Melekleri ve
peygamberleri rab 
edinin” diye bir emir de
vermez. 

Siz Allah’a boyun 
eğen müslüman 
olduktan sonra, 

Hiç kalkıp sizin 
küfre sapmanızı 
emreder mi? 
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Ali imran /81 –
Hem Allah, vaktiyle

peygamberlerden 

“size kitap ve
hikmet vermemden

sonra, 

Sizin yanınızda
bulunan kitabı tasdik
edici bir peygamber

geldiğinde, mutlaka ona
inanıp yardımcı

olacaksınız” 

diye söz almıştır. 

Allah: “Bunu
kabul ettiniz, bu ağır

yükümü sırtınıza
aldınız mı?” dediğinde

onlar: “Kabul ettik”
diye kesin söz verince, 

Allah Teâla: “Siz
de şahit olun, zaten Ben

de sizinle beraber
şahitlik edeceğim”

buyurdu. [33,7; 7,172] 

Yüce Allah bu
mîsakı vahy ile almıştır.

O, gönderdiği her
peygambere, Hz.

Muhammed (a.s.) ın
vasıflarını bildirmiş ve

ona ulaştığı  takdirde
destek verme sözü

almıştır. Ayrıca onların
da kendi ümmetlerine

bu gerçeği
bildirmelerini istemiştir.

“Sonra size (...)
peygamber geldiğinde”

hitabının asıl
muhatapları Hz.

Peygamberin çağdaşı
olan Ehl-i kitaptır. 

Ali imran /82 –
Artık kim bundan sonra

haktan yüz çevirirse,
işte onlar dinden çıkmış

fâsıklardır. 

Ali imran /83 –
Göklerde ve yerde
bulunan kim varsa,

gerek isteyerek, gerek
istemeyerek Allah’a

itaat ederken, 

Hepsi döndürülüp
O’na götürülürken, 

Onlar kalkıp
Allah’ın dininden başka

bir din mi arıyorlar? 

يــفةــمف لةــه ـنفـم  ىا يةـري نةــق مف  ب الفـتةــنةــس ــــاللف لفو ن ۛسب وه ـكنـه  نةتةاب   ل تةحف ة  م  نح اي وة
الحن  مةاب  ـتةــكنــالف ۛ  وة ــكنالف نةــوة  م ــه  اـوة ول ـيةتةاب  د ــنفــع نف ــ م وة ــ ه ونة ـق 

ۛ د ــنفـنف ع ــوة م ــه  ية  الحن  ۛب   وة ه ــــكفـــ  الفالحن  لةى ـول و نة   عةــق ـــوة مفـذ  ا مة وة
ا الفح الحن  ه  ــيةـــؤف ت ـــۛشر  النف ي ــبةـــانة ل ـكفمة تةاۛب  وة مةكذالفك  ﴾٧٨﴿ ونةـيةعف لةم 

الحن  ال ةة  ـنح ب ـوة ة ة  يةـــث وح و لة ل ــمح ةــق  د  و ن نف   ــم ي ـادىا ليــبةـــع وا ــو ن كما س  ـلنح
ةــون ـــك  بح ا ـيحيــان ـوا رة لح ـــت مف    ـت ـ ك نفنة ب مة ونة الفـــعة اـتةــكنـــم  ب مة اۛب  وة لن نفكنوة

ةــمف  النف تةكمرة ــأف م ــوة لة ية ذ و ا الفــتح ائ ـمةــخ  ةةـكفلن ﴾٧٩﴿ ۙــت مف تةــنفـكم ونة دف ر  س 
ر   ىاۜ   اليةأف م  ر   بةعفكممف  ب الفكمالرف بةا ب ذف النفــفف ۟ـمف  م ــت ــدة اي ونة ل م  سف نة يحي ةب  النح وة

اي ذف    ال خة ةـثةاقة الـــيـــــ   ميالحن ذة  ــوة نة  لةــب ـــنح تةـيحي اا  ان نفمف  كمتـ ــيفـــمة م  ﴾٨٠﴿

ااءة ــــة   ث ــمةكذـــــوة ح  ة  جة س كممح اـــدح  ق   ل ـــۛصـــول   م ـــمف   رة مة تةاب ــكن
ة ب ـن ــؤف م ـت ــلة لةــنح ةـص ــنفــتةــهي وة ۜــر  نح القف  قةالة ه  ت ــءة رف ذف  ت مفـرة ال خة مف  وة مفكمعةــمة
ۜي  قةـــمف ايصفكمـــذن  ل  اوا  القفــــري نةــــال  رف النةــهةــاشفـاۜ   قةالة   فةـرة وا  وة الـد  لنىــعة

نف تةــفة لحنى بةــمة ل كة  فةـــوة دة ذن اـــعف لن كةـــئ ـا ول ﴾٨١﴿ عة نةمف  كممة ينة م  دي ا ه  ة الشح
يرةــيفـــغةـــالفة لةــبفـيةالحن  ن  ـــ دي ا السفـــغ ونة  وة مةــلةــه  ﴾٨٢﴿ ا س ــم   الفـــه  ق ونةــفة

﴾٨٣﴿ ىا وة نف  ف يـمة ع ض  طةوف ةرف الف ات   وة وة من  السحة
ه   ي كف لةيف اي ىا  وة ه جةــرف ع ونةـرف
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Ali imran /84 – 
De ki: “Biz Allah’a 
iman ettik. 

Bize indirilen 
vahye, İbrâhim’e, 
İsmâil’e İshak’a, 
Yâkub’a ve torunlarına 
indirilen 

keza Mûsâ’ya, 
Îsâ’ya, hasılı bütün 
peygamberlere Rableri 
tarafından verilen 
vahiylere de iman ettik.

(Peygamberlikleri 
noktasında) onlar 
arasında hiçbir ayrım 
yapmayız ve biz yalnız 
Allah’a teslim oluruz. 
[2,136] 

Ali imran /85 – 
Kim İslâm’dan başka 
bir din ararsa, 

Bilsin ki bu din 
asla ondan kabul 
edilmeyecek 

Ve o âhirette ziyan
edenlerden olacaktır. 

Ali imran /86 – 
Kendilerine kesin ve 
açık deliller gelmiş ve 
Resulün hak peygamber
olduğuna şehadet etmiş 
iken, 

imanlarından 
sonra küfre sapan bir 
topluluğu hiç Allah 
hidâyete erdirir mi? 

Yok, yok! Allah, 
zalimler güruhunu 
cennete giden yola 
koymaz, emellerine 
kavuşturmaz. 

Zalimler, 
iradeleriyle küfrü tercih
ettikleri müddetçe, 
Allah onlara hidâyet 
vermez. Yahut “Onlar 
kâfir olarak ölürlerse 
Allah onları, cennete 
giden yola koymaz” 
demektir (Nesefi) 
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Ali imran /87 –
Böylelerinin cezası,

Allah’ın, meleklerinin
ve bütün insanların

lânetine uğramaktır. 

Ali imran /88 –
Onlar bu lânetin içinde

ebedî kalacaklardır. 

Ne cezaları
hafifletilecek, ne de

yüzlerine bakılacaktır. 

Ali imran /89 –
Ancak daha sonra tövbe

edip nefislerini ıslah
edenler, bu hükmün

dışındadır. Çünkü Allah
gafurdur, rahîmdir (çok

affedicidir, merhamet
ve ihsanı boldur). 

Ali imran /90 –
İmanlarından sonra

küfre sapanların,  sonra
inkârda daha da ileri

gidenlerin 

Tövbeleri asla
kabul edilmez. 

İşte asıl sapıklar
bunlardır. [4,18] 

Ali imran /91–
İnkâr yoluna sapan ve
kâfir olarak can veren

kimseler, kurtuluş
fidyesi olarak dünya

dolusunca altın verseler
de, 

Mümkün değil,
hiçbirinden kabul

edilmeyecektir. 

Bunların hakkı,
çok acı bir azaptır ve

kendilerini bundan
kurtaracak olan da

yoktur. [2,123; 14,31;
5,36] 

ةا   ـانمة اا  ا نفب الحن نح مة اا   ا  نفـنةــيفــلةــــــلة   عةز ــــــ   وة مة لة   عةـــــا   وة اىـــــز  لن لفــــق 
اي سف اي سفــمنــوة يلة    وة ة سفــعفــقة   وة يةــحنــعي الف و ۛب    وة ا ط ـبةـــق  بف هيـاي مةــيــرن

ت  ىــية م ــا ون عي وسن الـوة ى وة ةـيسن نفــب ــــنح مف  يح ونة  م  بح ه  نةــفةــلة ن   رة ق  بةيف رح  ا مة اـوة
مة تةغ    غةـنف يةــوة م ــيفـبف لة رة الف  سف ﴾٨٤﴿ نةـه ـنفـد  م ــالحة ن  لةه  م ـمف   وة ونةـحف ل م  سف

﴾٨٥﴿ ينى نفـقفـنف  ي ـلةـا   فةـدي ه ـبةلة م  ن خ  يـوة ف ــه ۛ   وة ة   ـــالف نة رة اس ــالف م  ينةــخة ري
د  يــية وا  بةـفةــــا  كةـىوف مـــــ قة  الحن هف يـعفـــر  اواــمف  وة ۛشـه ـان ـمةــدة  اي د  ه  ۛفــيفـكف

ة س ــال اــــولة  حةـــرح جة ۜ   وة ــيح ـبةـم  الفــاءة ه ـقح   وة يــية لةالحن  نةات  د   هف
مةـقةــالف وف ة النح

ائ كة لن ااؤ ل ا ول زة مف جة ة عة ه  مفـالنح ه  نةةةـلة لةيف اــــمةــــ   وة الفالحن  عف كةة ـئ ــلن ﴾٨٦﴿ ةا ينة الظح ل مي
ال  يـخة ينة  في فحةف   عةـدي ي خة اۛ لة م  الفـهة ه  ذةاب ـنف عة ﴾٨٧﴿ ال مةـوة ۙـنحةاس  الجف ينة عي

ة الحة لح يـاي ل ــعفـــــبةنف   ــم اب وا  ــنة  تةــذي كةـــد    ذن ﴾٨٨﴿ ه  ۙــظةــــنفـــمف  ي ــــوة لة ر ونة
ة نح ة اي يــالح واكفنة ـــذي ر  فة ﴾٨٩﴿ الصف وا  فةـــلةــوة ة ـــح  ة  ا  نح حيــف ــغةالحن م ـيـو ر    رة

ان ه  يمة دةاد  وا  ـمف ث ـاي ة ازف رىا لةكممح بةــلة تةـبةـقفــنف ت ــفف ائ كةــت ــوف لن ا ول ۛ   وة مف ه  دةــبة عف
ة نح ة اي يــالح ات كفنة  ــذي وا   وة مة ر  ه ـفة ار ــكم مفـــــوا  وة ة فح ﴾٩٠﴿ الح ونةــم  الـــــه  ا ة ضح

مف د  ـــــنف الحةـــبةلة م ــقفـــــي  بـم ه  ض  ذة هة ةرف الف ء  لةـىلف ى ب هۜيــتةــو  اففـا وة دن نفــلةــفة
﴾٩١﴿ ا الةـــيــلي ذةاب   الــمف  عةــه ــئ كة  لةــا وللن مة يـــاص ـ نةنفــ م  مف ـــه ـــــــم    وة ۟ــري نة
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الجزء

﴾٤﴿
Ali imran /92 – 

Sevdiğiniz 
mallarınızdan Allah 
yolunda harcamadıkça 
“fazilet” mertebesine 
ulaşamazsınız. 

Bununla beraber 
her ne infak ederseniz, 
Allah mutlaka onu bilir.

Birr: “fazilet, iyilik, 
hayır” demektir. Bu vasfı 
haiz olan kimseye berr 
(çoğulu: ebrar) denir. 
Müminin ibadetinin özünde
Allah sevgisi olup O’nun 
rızasını her şeyden üstün 
tutmalıdır. Ebrar defterine 
kaydedilmek için, kişinin 
sevdiği şeyleri Allah 
yolunda harcaması gerekir. 
Yoksa takvâ, bazı şeklî 
tarafları tamamlamakla elde
edilmez. 

Ali imran /93 – 
Tevrat indirilmeden 
önce, İsrail’in (yani 
Yâkub’un) kendi 
nefsine haram kıldığı 
hariç, diğer bütün 
yiyecekler 
İsrailoğullarına helâl 
idi. 

De ki: İşte 
meydan! İddianızda 
samimi iseniz Tevrat’ı 
getirip okuyun! 

Ali imran /94 – 
Artık kim bundan sonra
Allah adına yalan 
söylerse, işte onlar 
zalimlerin tâ 
kendileridir. 

Ali imran /95 – 
Sen: “Sadakallah: 
Allah sözün doğrusunu 
söyledi.” de. 

Haydi bakalım 
Allah’ı bir tanıyarak 
İbrâhimin dinine uyun. 

Pek iyi bilirsiniz ki
o, asla müşriklerden 
olmamıştı. 

Ali imran /96 – 
İbadet yeri olarak 
yeryüzünde yapılan ilk 
bina Mekkedeki Kâbe 
olup, pek feyizlidir, 
insanlar için hidâyet 
rehberidir. [2,125] 
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Kıble ilkin Mescid-i
Aksa iken, hicretten bir

buçuk yıl sonra Kâbe olarak
değiştirilmişti. Yahudiler
“peygamberlerin kıblesi

değiştirildi” diye itiraz
ettiler. Bu âyet Hz. İbrâhim

tarafından Mekkede bina
edilen Kâbenin daha

kıdemli bir kıble olduğunu
hatırlatarak itirazlarını

cevaplandırmaktadır. Hz.
Süleyman tarafından, M.Ö.

bin yıllarında yaptırılan
Mescid-i Aksa ile Kâbe

arasında yaklaşık bin yıl
kadar bir zaman vardır. 

Ali imran /97 – Orada
apaçık alametler ve

deliller, İbrâhimin
makamı vardır. Kim

Beytullaha girerse
korkudan emin olur. 

Ziyarete gücü yeten
herkese Beytullahı

ziyaret etmek, Allah’ın
onun üzerindeki

hakkıdır. 

Nankörlük edip bu
hakkı tanımayana

Allah’ın hiçbir ihtiyacı
yoktur, o bütün

âlemlerden müstağnidir.
[29,67; 106,3-4] 

Kâbede karşılaşılan birçok
işaret ve makbuliyet delili
vardır. Verimsiz bir yerde

olmasına rağmen, orada
rızık sıkıntısı çekilmemesi,

her taraftan ziyaretçi
gelmesi, bütün Arap

yarımadasında 2500 yıl
kadar öncesinden beri

etrafta anarşi sürerken yılda
dört ay Kâbe ve çevresinde

tam güvenliğin hakim
olması, M.S. 571 yılında

Kâbeyi yıkmaya gelen
Ebrehe ordusunun perişan

olması gibi mûcizevi
durumlar hatırlatılıyor. 

Ali imran /98 –
De ki: Ey Ehl-i Kitap,

niçin Allah’ın âyetlerini
inkâr ediyorsunuz?

Halbuki Allah
yaptığınız her şeyi

görmektedir. {KM,
Yeremya 29,23} 

Ali imran /99 –
De ki: Ey Ehl-i Kitap!

Siz gerçeği görüp
bildiğiniz halde, niçin

Allah’ın yolunu eğri
göstermeye yeltenerek

iman edenleri Allah
yolundan

menediyorsunuz? Allah
yaptıklarınızdan

habersiz değildir. 

Ali imran /100 –
Ey iman edenler! Eğer

Ehl-i Kitaptan bir
kısmına uyacak

olursanız, iyi bilin ki
onlar sizi imanınızdan
sonra küfre çevirmek

isterler. [2, 109; 4,89;
3,72]

ة ء  فةا نح نف ۛشيف وا م  ق  ف  ا ت نف مة ۜ  وة بح ونة ا ت ح  ة مح وا م  ق  ف  تحنى ت نف ة حة رح تةنةال وا  الفب  لةنف
ةــكم ام  ــلح  الطح عة

ى ل ــــح انة  ـكف ايــبةــلح اايـيـايسف ني ا لةــرة ة مة لح اي ﴾٩٢﴿ ة يم ـ ب الحن لي هي عة
اايـيـايسف لةــنةــالنف ت  ل ـبفــقة نفـم  هيـس ـففــنة لنىـعة ل ـرة ة يـال زح رن ةوف أفت واــلف فةــة ۜ  ق ـتح مة ة رح حة

ن  ى فةمة تةرن لةى افف الحن  عة ﴾٩٣﴿ ةـب  ية  فةاتفــــالتح رن اـــوف نف ــل و هة نةـيـمف ۛصاد  قيـت ـنفــكمااي
قةــلف ۛصــق  ﴿٩٤﴾ الحن دة م كفالف ائ كة ه  لن ل كة فةا ول د  ذن نف بةعف ۛب م  ونة ذ  ةال م  الظح

لة ة الوحة نح اي ﴾٩٥﴿ ة وام ــب ــفةاتح ةـع  بف ةةـلح هيـاي اـيـنيـيمة حةـرن مة نةكةانة فاىۜ  وة ينة  م  كي ر  شف الفم 
﴾٩٦﴿ ةـنحةاس  لةـعة ل لـت   و ض ــيفــبة ي ب ـلح ةةة م ــبةـذي كـكح ه ـبةارة ى ل ـاى وة الةـلفـدى ۛـعة ينة مي
حن وة ل  بفـقةــمة هيـــام  اي ۛ وةـيــرن ۜـنــــانم  ه  كةانةـلةــ دةخةنفــمةمة اى ية يه ـفي ات ـنةــي حــات  بةـان

جح  الفبةيفت  النحةاس  ن  ح   مة
لة تةطةاعة اي ه ـاسف ۜ يف يلى نفۛسبي مة   وة

ةكف فةا نح رة ة فة الحن لةى عة
اا ق لف لة ية تةاب  الهف ونةكذتـة ل مة الفك  ر  يةات  ف  ۗ ب ان الحن  ﴾٩٧﴿ ن  ن يح ـغة ينة عة الةمي الفعة

اــــق  اب ـتةــكنـــلة  الفـــاالهفــلف  ية ﴾٩٨﴿ الحن  مةــاتةـلنى  مةــد   عةـيـــهيــ   ۛشوة ل ونةـعف
نف الحن ل  ــيــبيـــنف ۛســدح  ونة  عةـــص ـــتة ا  ع ــونةـغ ـبفـــنة  تةــ انمة   مة جاىــــهة وة مةـــل 

﴾٩٩﴿ نف ال اـــــهةـــــــــمف   ش ـــت ـــــوة مة ۜ    وة ااء  ا ف ـ ب    الحن   دة ا  تةـل    عةـغة ة ل ونةــمةـعفــمح
ة يــالح اــــان مة نة ـذي نف  ت ـن  وا  فةــيــطيــــوا  اي ةـــقاى  م ـــري يـــــع  يـــنة  الح نةـــذي ا اـــــيح  االـية هة

﴾١٠٠﴿ دح  وـــاۛب  يةـتةـــكنـــوا الفـا ون ت  يـعفــمف بةكم ر  ا ن ـدة  اي ينةـا ف ـكف مفكمــمة ري
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Ali imran /101 – 
Sizler nasıl küfre 
dönebilirsiniz ki 
önünüzde Allah’ın 
âyetleri okunuyor, 
aranızda Allah’ın resulü
bulunuyor? 

Kim Allah’a 
gönülden sımsıkı 
bağlanırsa muhakkak ki
o doğru yola 
konulmuştur. [57,8-9] 

Ali imran /102 – 
Ey iman edenler! 
Allah’a karşı gelmekten
nasıl sakınmak 
gerekirse öylece 
sakının. 

Ona lâyık olduğu 
tazimi gösterin ve 
ancak O’na teslim olan 
müslüman olarak can 
verin. 

Ali imran /103 – 
Hepiniz toptan, 
Allah’ın ipine (dinine) 
sımsıkı sarılın, bölünüp 
ayrılmayın. 

Allah’ın sizin 
üzerinizdeki nimetini 
hatırlayın: 

Hani siz 
birbirinize düşman 
idiniz de Allah 
kalplerinizi birbirine 
ısındırmış ve onun lütfu
ile kardeş 
oluvermiştiniz. 

Siz bir ateş 
çukurunun tam 
kenarında iken oraya 
düşmekten de sizi O 
kurtarmıştı. 

Allah size 
âyetlerini böylece 
açıklıyor, ta ki doğru 
yola eresiniz. [8,63] 

İslâm’dan önce 
Arabistanda insan 
hayatının hiç değeri 
kalmamıştı. En ufak 
sebeple insanlar 
vicdansızca 
öldürülüyordu. Kabîle 
savaşlarının, kan 
dâvalarının sonu 
gelmiyordu. Meselâ 
Medinedeki Evs ve 
Hazrec kabileleri 120 
yıldan beri sürekli 
savaş halinde idiler. 
İslâm sayesinde 
birbirlerinin kardeşi 
oldular. 
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Ali imran /104 –
Ey müminler! İçinizden

hayra çağıran, iyiliği
yayıp kötülükleri

önlemeye çalışan bir
topluluk bulunsun. 

İşte selâmet ve
felahı bulanlar bunlar

olacaklardır.
[3,110.114; 7,157;

9,71.112; 22,41; 31,17] 

Ali imran /105 –
Kendilerine kesin

delillerin gelmesinden
sonra bölünüp ihtilafa
düşenler gibi olmayın.

Onlar için büyük bir
azap vardır. 

Ali imran /106 –
Gün gelecek, birtakım

yüzler ağaracak, bir
takım yüzler ise

kararacak. 

Yüzleri
kararanlara: “Siz
misiniz denecek,

imanınızdan sonra
inkâra sapanlar? Tadın

bakalım inkârınız
sebebiyle bu acı azabı!”

[75,22-25; 80,38-41;
88,2-8] 

Ali imran /107 –
Yüzü ak olanlar ise

Allah’ın
rahmetindedirler. Hem

de orada ebedi
kalacaklardır. 

Ali imran /108 –
İşte bunlar Allah’ın
âyetleridir ki onları

sana hakkı
gerçekleştirmen için

Biz okuyoruz. 

Çünkü şu kesindir
ki Allah insanlara

zulmetmek istemez. 

ر ونة  كذــــتة الحن  ان يةات  مف كميـفـــلةــــلنى  عةــتفـــــمف  ت ــت ــــ وة ال نفف  ۛفـــيفــكفوة
نف ية مة ول ه ۜ  وة س  مف ـرة تةص  لنى ب الحن عف ية اي دف ه د  اط  فةقة رة يم ۟ ص  تةقي م سف في يـك مفـوة

ا ن ـية ينة انمة ةذي ا الح ةـااليح هة وا ــوا اتح ةق  ة الحن قح ات ـت  حة تةـقة لة النفـهي وة وة ة لح ة اي وت نح ت مفـم  ﴾١٠١﴿

وا م  تةص  اعف ل ـب  وة بف اذفـيـميــجة الحن  حة ق وا   وة ة رح تةفة لة واــكمعاى وة ر  ﴾١٠٢﴿ ونة ل م  م سف
ذفكمـيفــلةــعة الحن   مف اي

ااءى  فةـت ــنفـــكم دة ة اةــمف العف مفكمل وب ــنة ق ـيفــۛف بةــلح ۛتـن  مة عف
ت مف ب ن عف بةحف ا ايخفـت ـمةـصف انـهي اح ــلنى ۛشـعة مفـت ـنفــكماىۛ  وةـوة ة  م ـففـفة ةار ـال نةـرة نح اةــفة

ذة  نفقة
ل كة ي  مفكم اۜ كةذن هة نف يةات كملة الحن  بةيح ن ـم  ةـعةــهي لةــمف ان ونةـمف تةكملح تةد  هف اةـفة
لفتـة نـفكموة لةىكمنف م  ع ونة اي ة  يةدف ة ونة مف ا مح ر  يةأفم  وة ر  يف ر وف  الفخة عف ب الفمة ﴾١٠٣﴿

ك ون وا تـة لة ينةكةا وة لحةذي ﴾١٠٤﴿ ية نةـوة وف هة ن  نف ۜ عة ر  كة نـف ائ كة ه  الفم  لن ا ول ونة م ـوة ل ح  فف الفم 
اخف وا م ـلةـتةـوة ااءة ه ـعفـبة نفـف  اجة ائ كة لةـيح ـبةـالف م ـــد  مة لن ا ول ۜ  وة مفـه ـنةات  ق ـفةــتة ة واـرح

مة  تة يةضح ـيةوف تةـ و ج  بف دح  و ج ـسفـوه   وة اـوه ۛ  فةـوة ة ةاةمح ينةـالح ذي ﴾١٠٥﴿ ۙـعة يم  ظي ذةاب  عة
ه ـو ج  ت مف بةكف ال مف  ـو ه  رف ان ـفة يمة دة اي ذةاۛبـذ وق وا الفـمف  فةكمعف عة دحةتفــاسف وة

ة المح ينة ابفــوة ةذي ةــيةـاالح يـمف  فةـه ـوه ــتف  و ج ـضح في ﴾١٠٦﴿ ا ت مف كمب مة ونةكذتـةنف ر  ف 
ية لفكة  ـــت  الحن ات   ـان ﴾١٠٧﴿ ۜة   ـمةــرة حف ال ـــيـمف  فيــــــــ   ه الحن  ا  خة ونةــــــهة د 

﴾١٠٨﴿ ـا مة ۜ   وة ــقح الفــحة ـكة بـ  يف ـلـة اعة وهة ـتفــلـ  يــنةالحن  نـة ــمي الـة ـلفــعة ـلفـماى لـ  يد  ظـ  ـري يـ 
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Ali imran /109 – 
Göklerde ve yerde olan 
her şey Allah’ındır,  ve 
bütün işler sonunda 
O’na raci olur, bütün 
işleri O hükme bağlar. 

Ali imran /110 – 
Ey Ümmet-i 
Muhammed! Siz 
insanların iyiliği için 
meydana çıkarılmış en 
hayırlı ümmetsiniz: 

İyiliği yayar, 
kötülüğü önlersiniz, 
çünkü Allah’a 
inanırsınız. 

Ehl-i kitap da bu 
imana gelseydi, elbette 
kendileri için iyi 
olurdu. 

İçlerinden iman 
edenler varsa da 
ekserisi dinden çıkmış 
fâsıklardır. [2,143] 

Hz. Muhammed 
ümmetinin ayırıcı 
özelliği: Tevhid, iyiliği 
yayma ve kötülüğü 
önleme olarak bildirilip
bu itibarla en hayırlı 
ümmet vasfını 
kazandığı vurgulanıyor.
İyilik diye çevirdiğimiz
ma’ruf: İslâm’ın ve 
aklın meşrû ve makbul 
saydığı şeydir. Kötülük,
yani münker ise: 
İslâm’ın ve aklın gayri 
meşrû, kötü saydığı 
şeydir. Bu görev, yalnız
yöneticilerin değil, 
imkânlarına göre bütün 
müminlerindir. Hayırlı 
ümmet olmak için, 
çoğunluğun bu vasfı 
taşıması gerekir. Ehl-i 
kitabın kınanmasının 
sebebi, çoğunluğun 
kötü tarafta yer alıp, az 
olan iyilerin de bu 
görevi terketmeleri idi. 

Ali imran /111 – 
Onlar size hiçbir zarar 
veremezler, olsa olsa 
incitirler. 

Sizinle savaşacak 
olurlarsa, arkalarını 
dönüp kaçarlar. 

Kendilerine 
yardım eden de 
bulunmaz. 
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Ali imran /112 –
Allah’tan gelmiş olan

bir ipe ve insanlar
tarafından uzatılan bir

ipe (sisteme)
tutunmaları müstesna, 

onlar nerede
bulunurlarsa

bulunsunlar, üzerlerine
zillet damgası
vurulmuştur. 

Allah’ın gazabına
uğramış, meskenete

mahkûm edilmişlerdir. 

Bu, onların
Allah’ın âyetlerini inkâr

etmeleri ve nahak yere
peygamberleri

öldürmeleri sebebiyle
olmuştur. 

Çünkü âsi
olmuşlar ve haddi

aşmışlardır. 

Yani: Onların
dünyada elde ettikleri

güvenlik, kendileri
tarafından kazanılmış

değil, başkalarının
yardımı sayesinde

olmuştur. Onlar bu
güvenliği ya Allah’ın

hükmüne göre
müslümanlardan veya
başka sebeplerle gayri

müslim devletlerden
almaktadırlar. 

Ali imran /113 –
Ehl-i kitabın hepsi bir

değildir. 

Onların içinde
öyle dosdoğru bir
cemaat vardır ki, 

Gece saatlerinde
Allah’ın âyetlerini

okuyarak secdelere
kapanırlar. {KM,

Mezmurlar 42,9; 77,3;
134,2. Resullerin işleri

16,25} 

Ali imran /114 –
Bunlar Allah’ı ve

âhireti tasdik eder,
iyiliği yayar,

kötülükleri önler ve
hayırlı işlere

yarışırcasına koşarlar. 

İşte onlar
salihlerdendirler.

[3,110] 

Ali imran /115 –
Yaptıkları hayır ve

iyiliklerden, mükâfatsız
kalan bir tek iyilik bile

bulunmayacaktır. 

Allah günahlardan
korunan takvâ ehlini

pek iyi bilir. 

ا  ف ي ةـال مة ا ف يــــــــــمنـسح مة ا ت   وة لة وة ۜ   وة اي ض  ةرف ع ـــــت الحن     ىـالف جة رف حن  ل  وة
ةـ  خة مفــت ـــنفــكم رة  ا  مح جةـة    ا خفــيف ةا س    تةـتف  ل لـر  ر  ونةـنح أف م  ﴾١٠٩﴿ ۟ و ر  الف  م 
تة نة  عةــنفــوة وف م ــت ر   وةــكفـنفـم ــالف ن ــهة ۜ ن ونة  ــؤف لةب الحن  انمةــ وة نةــوف ر و ف ـمةــب الف عف

ۜ   م ــه ــراى   لةــيفـ  خة انة ــكةــ لة تةاب  ـــكنــالف ونةــن ــؤف م ـــم ــــم   الفــه ـنفــمف ل ــــالهف
و ــنف  يةـــلة رح  الذىۜى   وة اي نفكمض  ا ة لح مف  اي ﴾١١٠﴿ اس ـم  الفـــر  ه ـــثةـــكذوة ال ونةـق ـفة

بةـض  تفــر  ﴾١١١﴿ ات ـي  ة كموة لح و ـمف ي كمل و ـقة ةدف بةا رة    ث مح ۛصر ونةـنفــلة ي  م  الف
ةـال اــق ــاث ـنة مةــــة    اليفــــذح  لح ب ــف  ة لح حةالحن   نة ـــل  م ــبفــحةــوا اي ل ـبفـــ وة م ـه ـيفـــلةــعة
ةـال ا ا س ـنح بةــ وة ض الحن   نةــۛضب   م ـــغةــــا ؤ ن   ب ـ وة بة م ــه ـيفـــلةــتف  عةـــر  نةــــم 

ة اةـذن ل كة ب  يةا ت كذان وا يـةـكفمف ــه ـــنح ر ونة ب ان ية الحن  ف  ل ونةـت ـقفـوة ۜكفسفـمةــالف نةة 
﴾١١٢﴿ ةنف ااءة ب ـــب ـــالف حةــيفـــغةــية ۜ   ذن ل ــر  ا عةــكة ب ـقح ا وةـمة  ۛصوف

ونة ـوا يةـا ن ـكف تةد  عف
ةـتةـــكنــالف ل ــنف الهفـــم  اــاب   ا مح يةــتفـة   يةـمةـا ئ ـة   قة ات ـل ونة ان وا ۛســيفــلة ۜــس  ااءى وة

الفالحن ـب   ونةــن ـؤف م ــي  م ـــيةـــ  وة وف ﴾١١٣﴿ االحن   نة ةـان الح ه ـيفـــاءة ونة ـــج ـسفـــمف يةـــل  وة د 
ر ونة ية وة يةأف م  ر وف   وة عف ن ـ ب الفمة نة  عة وف هة نف نف ع ـكفـالفم  ي ۛسار  ونةــر   وة نخ  ر ـالف

ل واـعةـففــا يةـوة مة ﴾١١٤﴿ ۜ   ــيفـخةـالفي  ــف  ات  ارة ا وللن ال ـنة الــكة   م ـئ ــوة ة نةـيـحيــصح
﴾١١٥﴿ وه ۜ    وة ــــفةكذنف   يـ ــلةــــ فةر  ـــيفـــنف   خةـــم  يـعةالحن  ر  ةـم ـم  ب الفــلي نةـيـقيـتح
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Ali imran /116 – 
Kâfir olanların ne 
malları ne de evlatları, 
kendilerini Allah’ın 
cezasından asla 
kurtaramaz. 

Onlar cehennemlik olup
orada ebediyyen 
kalacaklardır. 

Ali imran /117 – O 
batıl yollarda olanların 
bu dünya hayatında 
harcadıkları malların 
durumu, 

Kendi öz canlarına
zulmeden kimselerin 
ekinine isabet eden 

Ve o mahsulü 
kasıp kavuran bir 
rüzgarın durumuna 
benzer. 

Doğrusu Allah 
onlara zulmetmedi, ama
onlar kendi kendilerine 
zulmettiler. 

Hak dini inkâr eden 
akımlar değişik de 
olsalar, batıl olmakta 
müşterektirler. Bunlar 
servetlerini sırf dünya 
için değerlendirirler. 
Fakat sırf dünyaya 
yöneldikleri halde 
dünyayı da doğru dürüst 
yönetemezler. Zira dünya
- âhiret dengesi üzerinde 
duran fıtrata karşı 
çıkarlar. Bu sebeple 
harcamalar dengesiz olur.
Tahrib edici silahlanma 
uğruna milyarlar seferber 
olur. Yüz milyonlar aç 
iken böylesi harcamalar 
yapılır. Fakat sonunda, 
dünya hayatı bile perişan 
olur. 

Ali imran /118 – 
Ey iman edenler! Siz 
müslümanlardan 
başkasını sırdaş 
edinmeyin. 

Çünkü onlar size 
şer ve fesat çıkarmada 
ellerinden geleni 
bırakmazlar. 

Dâima sizin 
sıkıntıya düşmenizi 
isterler. 

Size olan 
düşmanlıkları, zaten 
ağızlarından taşıp 
meydana çıkmıştır. 

Kalplerinin 
gizlediği düşmanlık ise 
daha fazladır.  

Âyetlerimizi size 
iyice açıkladık. Eğer 
akıllarınızı 
kullanırsanız, onlardan 
yararlanırsınız.
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Ali imran /119 –
İşte siz o kimselersiniz

ki o düşmanlarınızı
seversiniz, 

Halbuki siz bütün
kitaplara iman ettiğiniz

halde, onlar sizi
sevmezler. 

Hem huzurunuza
geldiler mi “âmenna!”

biz de “inandık!” derler.
Aralarında başbaşa

kaldıkları vakit de, size
duydukları kin ve

düşmanlık sebebiyle,
parmaklarını ısırırlar. 

De ki: “Geberin
kininizle!” Allah bütün

kalplerin künhünü bilir. 

Ali imran /120 –
Size bir ferahlığın, bir

nimetin ulaşması onları
tasalandırır. 

Bir fenalığın
gelmesine ise, âdeta

bayılırlar. 

Şayet siz sabreder
ve Allah’a karşı

gelmekten sakınırsanız,
onların tuzakları size

hiçbir zarar veremez. 

Çünkü Allah,
elbette onların

yaptıklarını ilmiyle,
kudretiyle kuşatmıştır. 

Ali imran /121 –
Hani bir vakit, ey

resulüm, sen ailenden
sabah erken ayrılmış,

müminlere savaş
mevzileri hazırlamak

için yola çıkmıştın. 

Allah, semî ve
alîmdir (hakkıyla işitir

ve bilir). 

Buradan itibaren
Uhud savaşı vesilesi ile

birtakım ilahî
buyruklar, müminlere

ebediyyen ders vermek
üzere tescil ediliyor.

Hicretin 3. yılında
Kureyş, müslümanlara

göre çok daha üstün bir
kuvvetle Medine’ye
saldırdı. Savaş pek

zorlu geçti.
Müslümanlar galip
gelmişlerdi ki Hz.

Peygamber (a.s.)ın
talimatını unutma ve

ganimet peşine düşme
sonucu, durum değişti.

Müslümanlar yetmiş
kadar şehid verdiler.

Gâlibiyet ortada kaldı.
Allah’ın hikmeti,
müminlere çeşitli

dersler vermek istedi. 

نةــم  نحة  اي
ة ينة ـالح وا لةنف ت كفذي ر  ن ـفة ا ـمف  المفـه ـنفـية عةـغف مف وة لة د ل ه  الوف ا لة مفـه   وة

﴾١١٦﴿ اـــيفــ ۛشالحن  لن ا ول ةـــاب   الـحةــــكة الصفــــئ ــاىۜ  وة ۛ  ـنح يمفـه ار  ا خةـ في ونةـال ـهة د 
اي  ي هن ق ونة ـف ـنفـمة ه  الفــفي رح كفيةا ـة  الدح  نف وـينـحةــذ  ا ص  يهة يح   في ثةل  ري مة ل ــثةـمة

ۛثــحة مف  فةــ قة رف اوا النفف ۛسه  م   ظةلةم  ا ظةلةـتفـكفـلةـاة هفـوف مة م ـمةـه ۜ  وة ه  تفــــالۛصابة
ا يـهةـااليح ـية ةذي تةـنة انمةـاالح ةــن وا لة ذ واـتح خ  ﴾١١٧﴿ لنالحن  ونةكن وة ل م  مف يةظف نف النفف ۛسه 

دفـقة دح وا مةـمف  خةكمـــأف ل ونةــمف  لة يةكمــنف د ون ــطةانةةى م ــب  ۛـتح ـن ـا عةـبةالىۜ  وة مف
نفـغفـبةـالف اء  م  ات ــالفف ۛضا مة ۛ  وة مف ه  ا ه  ور  ـخفـوة د  ي ص  ۜـبةــكذ  المفــه في قةدف  ر  ت  بةدة

ا ء ـــت ــــاالنفــهة ا مف  ا وللة ﴾١١٨﴿ ةـــبة ةالةــيح نيةكمــــنح نف ـم  الف ل و نةــق ـعفــتة مفــت ــنفكمات  اي
ي  لة ت كمـــو نةـبح ـح ـوة اي ذةاـكمتةاب  ـكنـالفـ ب  ن ونة ــؤف م ـمف  وة ۛ  وة لح هي مفـه ــو نةـبح ــح ــت 
اوا  ةاۗ  وة اي ذةا  خةقةال  نح ا عةـلةـانمة وا عةـوف ةنة م كميـفــلةــضح  نةــم لة ــام ـالف  لةق و

مفكم
وت لف  ــق  ة كمظ ـيفـغةـ ب  واـم  نح ۜ  اي ةمف ور ــذةات  الصح ــم  ب ـيـليـ عةالحن د  ۜــيفـــغةــالف ظ 
نف تة نف  ت ـؤف ه ـس ـة   تةـنةـۛسـحة مفكمسفـۛسـمفـاي اي ئةة ـيح ـمف  ۛسكمبـفـص ـمف    وة ﴾١١٩﴿

وا لة ةق  تةتح وا وة ب ر  اينف تةصف اۜ وة رح  ب هة د كفمف كميةض  مفيف ةـــيفـــۛش ه  نح ـاىۜ اي ح واـففـية رة
ذف غة اي ۛت  م ـوة وف ئ ــبةـل كة  ت ــنف الهفـدة وح  ﴾١٢٠﴿ ة  ايةــب الحن ۟ــيــحيــم  ل ونةــمةـــعفــمة ط 

﴾١٢١﴿ ۜ  ـــق ــدة   ل لفــاع ــقةــينة   مةــنيــؤف م ـــم ــالف ۙــيـليــع  عةـيــميــــ ۛسالحن  وة  تةال  م 
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Ali imran /122 – 
Ve hani sizden iki 
bölük, Allah da 
kendilerinin 
yardımcıları olduğu 
halde, korkarak geri 
çekilmeye 
yeltenmişlerdi. 

Halbuki müminlere 
düşen, yalnız Allah’a 
dayanıp 
güvenmeleridir. 

Bunlar Beni Seleme ile 
Beni Hârise olup 
münafıkların başkanı İbn 
Übey 300 adamı ile 
ayrıldığında onlar da 
tereddüde düşmüşlerdi. İbn 
Übey, istişare sırasında 
Medine dışına çıkmamayı 
önermişti. Hz. 
Peygamber’in de şahsî 
görüşü bu şekilde idi. Onun
için, gönülsüz olarak 
Uhud’a çıkmıştı.

Ali imran /123 – 
Gerçekten, sizler birkaç
biçare iken, Bedir’de 
Allah sizi yardımına 
mazhar etmişti. 

O halde Allah’a karşı 
gelmekten sakının ki 
şükretmiş olasınız. 

Bedir, Medine’nin 120 
km. güneybatısında, 
Kızıldeniz sahiline 20 
km, uzaklıkta, Mekke-
Suriye yolu üzerinde 
bir köydür. Hicrî 2. yıl 
ramazan ayında vuku 
bulan savaş 
müslümanların kesin 
zaferleriyle 
sonuçlanmıştı. 

Ali imran /124 – 
O vakit sen müminlere: 
“Rabbinizin, indirdiği 
üç bin melek ile size 
imdad göndermesi 
yetmez mi?” diyordun. 
[8,9-10; 9,26.40; 33,9] 
{KM, II Samuel 5,24; II 
Makkabe 5,2-4; Matta 
26,53} 

Ali imran /125 – 
Evet, eğer sabreder ve 
itaatsizlikten 
sakınırsanız, 
-düşmanlarınız da 
hemen üzerinize 
geliverirlerse- 

Rabbiniz, formalı 
formalı tam beş bin 
melek göndererek size 
yardım edecektir. 

Ali imran /126 – 
Allah bu imdadı sırf 
size müjde olsun ve 
kalpleriniz bununla 
müsterih olsun diye 
yaptı. 
Nusret ve zafer, ancak 
(mutlak galib, tam 
hüküm ve hikmet 
sahibi), azîz ve hakîm 
olan Allah tarafından 
gelir. [9,25-27; 47,4; 
3,160] 
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Ali imran /127 –
Evet, Allah Teâla

kâfirlerden ileri
gelenleri imha etmek 

Veya onları
başaşağı ederek ümitsiz

bir hale düşürmek için
size bu imdadı

gönderdi. 

Ali imran /128 –
Bu hususta sana ait bir

iş yoktur: 

Allah ister onlara
tövbe nasib edip

bağışlar, ister
nefislerine zulmettikleri
için onları cezalandırır. 

Senin görevin
sadece uyarıp irşad

etmektir. [13,40; 28,56]

Ali imran /129 –
Göklerde ne var, yerde

ne varsa hepsi
Allah’ındır. 

O dilediğini
affeder, dilediğini
cezalandırır. Allah

gafurdur, rahimdir (çok
affedicidir, merhamet

ve ihsanı boldur). 

Ali imran /130 –
Ey iman edenler! Kat

kat faiz yemeyin.
Allah’a karşı gelmekten

sakının ki felah
bulasınız. [2,275] 

Cahiliye
döneminde faizli

borçlar vâdesinde
ödenmez ve borçlu

sürenin uzatılmasını
isterse, tefeci borcun

miktarını artırır,
böylece zamanla faiz,

anaparayı geçerdi. Âyet
faizi mutlak olarak

yasaklamakta olup, kat
kat olma şartı o zaman

carî olan durumu
bildirmektedir. (Bkz.

2,275-276, 278) 

Ali imran /131 –
Hem kâfirler için

hazırlanmış bulunan o
ateşten korunun! 

Ali imran /132 –
Allah’a ve Resulüne

itaat edin ki merhamete
nail olasınız. 

عة لةىــوة ذف هة ةـاي اائ ـمح تةان   م ـتف  طة ۙـففـمف  النف تةكمــنفــفة ل  الحن  وة ۛشلة اۜـــه ـيح ـــوة مة
لة  نةۛصرة دفـقةـوة

مفــت ـــر   وة ال نف دفــبةـــ ب  الحن م  كم ﴾١٢٢﴿ ةل  الحن  كح ن ونة فةلفيةتةوة م  ؤف الفم 
تة ذف م ـم ــلفـق ول  ل ـــاي نةـيـنيـؤف ﴾١٢٣﴿ ة ةـالذ  لح واــة ۛ  فةاتح ة ق  ة الحن لح ونةكمشفــمف  تةكملةعة ر 

يـةكذيـة ة   النفمفكمف  دح بـح مف  كمي م  نة   انب ثةلنثةة  مفكمرة ف  م  ائ كةة  لة لن الفمة اللةنف
نف   تةــبة اۙى  اي تةـب ـصفــــلن وا   وة ةـــر  يةـــتح وا   وة نفــمف  م ـــــكموـأف ت ـــق  ﴾١٢٤﴿ زة  لي نف ۜـيـم  نة

دف د  بـح  مفكمي مف ۛسة  مفكمرة مف نةب خة ف  م  ائ كةة   انلة لن الفمة اـــمف  هنـــوف ر   ه ــــفة ذة
ا جة مة ة الحن  ه ــلةــعةــــوة ى  لة اي لح رن ةكم  ب شف ئ نح مف  وة ل تةطفمة ﴾١٢٥﴿ نةـيــۛسوح  ميــم 

مةــب  ۜ  وة ةـهي ةـصفـا النح د  ـنف ع ـ م  ر  ايلح الفـــالف الحن  نف يز  زي م ۙـيـكيـحةــعة مفكمــــوب ـل ــق 
فاى م ـعة طةـطةـيةقفـل  ينة  ـرة ةذي اوا الوف يـةكفنة الح ر  تةكذفة ل ب واــمف  فةـه ــب  قة يةنف ﴾١٢٦﴿

ر   نةـم   لةكة   لةيفۛس ةمف ء  الف مف الوف يةت وۛب   ۛشيف ه  لةيف مف الوف عة بةه  ذح  ي عة ﴾١٢٧﴿ ينة اائ بي خة
حن وة  ا ف ي ل  ا مة مة ات  وة وة من ۜ ف ي السحة ض  ةرف الف ﴾١٢٨﴿ ةـــفة ونةـم ـــمف  ظةا ل ــه ـــــــا  نح

﴾١٢٩﴿ ف ـية ي ــنف يةـمةـر  ل ـغف ب   مةـۛشااء   وة ذح  ۜـنف  يةــعة ۟ الحن  وة ۛشااء  يم  حي ور  رة ف   غة
ة اتح واـوة ق  ا ةـااليح ـية االح ينة انمةـهة اـــكمأفــوالة تةـن ـذي بن افــوا الضفـل وا الرح  ةى ـفةـاعةـۛضــم  اىـعة

ة اتح ةـوا الـق ـوة الح ةارة ايــنح تف ل ــا ع  تي ۛــا ف ـكفــلفـدحة ينة ري ﴾١٣٠﴿ ة ۛـ لةالحن ونة ل ح  لحةك مف ت فف عة
﴾١٣٢﴿ يع وا   الطي ةوة ــالحن ـة ــلح ــــعة ولة   لـة س  الرحة ۛكم  وة ونة ـــــم  ــــرف حة ـ  مف    ت ﴾١٣١﴿
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Ali imran /133 – 
Rabbiniz tarafından bir 
mağfirete, 

Genişliği göklerle 
yer kadar olan ve 

Müttakiler için 
hazırlanmış olan bir 
cennete doğru 
yarışırcasına koşuşun! 
[57,21] 

Ali imran /134 – 
O müttakîler ki bollukta
da darlıkta da Allah 
yolunda harcarlar, 

Kızdıklarında 
öfkelerini yutar, 
insanların kusurlarını 
affederler. 

Allah da böyle iyi 
davrananları sever. 

Ali imran /135 – 
O müttakiler ki çirkin 
bir iş yaptıklarında 
veya kendi nefislerine 
zulmettiklerinde, 
peşinden hemen Allah’ı
anar, günahlarının 
affedilmesini dilerler. 

Zaten günahları 
Allah’tan başka kim 
affeder ki? 

Bir de onlar bile 
bile işledikleri 
günahlarda ısrar etmez, 
o günahları 
sürdürmezler. [9,104; 
4,110] 

Ali imran /136 – 
İşte onların mükâfatları,
Rab’leri tarafından 
büyük bir af ile, 
kendilerinin ebedî 
olarak kalacakları, 
içinden ırmaklar akan 
cennetler olacaktır. 

Güzel iş 
yapanların mükâfatı ne 
de güzel! 

Ali imran /137 – 
Sizden önce, Allah’ın 
koymuş olduğu hayat 
kanunlarına uygun 
olarak, nice olaylar, 
ümmetler geçti... 

İsterseniz dünyayı 
gezip dolaşın da dîni 
yalan sayanların 
âkıbetlerini görün! 
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Ali imran /138 –
İşte bu, bütün insanlara

yöneltilen bir
açıklamadır, 

Haramlardan
korunacak müttakiler

için bir hidâyet ve
öğüttür. 

بزح

﴾٢﴿
Ali imran /139 –

Sakın yılmayın,
üzüntüye kapılmayın,
eğer iman ediyorsanız

mutlaka üstün
gelirsiniz. 

Muhtemel başka
mânalar: 

“Eğer mümin
iseniz, yılmayınız

üzüntüye kapılmayınız.
Çünkü siz hep
üstünsünüz.” 

Şu mâna da
mümkündür: 

“Siz, konum
bakımından daha üstün

iken yılmayın, üzüntüye
kapılmayın. Zira siz,

Allah rızası gibi yüce
bir gaye ile, O’nun

dinini yüceltmek için
savaşıyorsunuz. Onlar

ise şeytan yolunda
savaşıyorlar. Hem

sizden olanlar cennette,
onlardan olanlar

cehennemdedirler.”
(Nesefi) 

Ali imran /140-
141 – Şayet siz yara

aldı iseniz, karşınızdaki
düşman topluluğu da
benzeri bir yara aldı. 

İşte Biz, Allah’ın
gerçek müminleri

meydana çıkarması, 

Sizden şehitler
edinmesi, müminleri

tertemiz yapıp kâfirleri
imhâ etmesi için, zafer

günlerini insanlar
arasında nöbetleşe
döndürür dururuz. 

Allah zalimleri
sevmez. 

نفـمة ة  م  رة ف  ةـوة جة  مفكمــبح رة  غف ض ـــعةة   ـنح ات ـرف وة من ا السحة هة لنى اوا اي ع  ۛسا ر  وة
ينة ونة اللحةذي ق  ف  ااء  ف ي ي نف ة رح ة ااء  السح ة رح ة الضح وة ﴾١٣٣﴿ ۙ ض  ةرف الف تف وة دحة ۙ ا ع  ينة ةقي تح ل لفم 

افيــالف الفعة يفظة وة ۜ وة ن ـينة عةـغة بح ـ ي الحن النحةاس  ۛ ح  ينة ني س  حف الفم  ينة مي الفكةاظ  وة
ة الح ذةا فةــوة ينة اي اواـلةــةى  الوف  ظةـۛشـل وا فةاح ـعةـذي نف م  واـــكفمف  ذة ــۛسه ـف ـ ال ر  ﴾١٣٤﴿

تةـفة وا  ل ـفةـغفـا سف ةـر  الذح  ن ــــف ــغفـــنف  يةــمف     وة مةــه ــــو ب ـذ  ن ــر  لح و ۛب  اي ة الحن
ائ كة لن ا ول ﴾١٣٥﴿ لة  الحن   ا فةــرح وا عةـص ـــمف ي ــوة ل وا وة ه ـــلنى مة لةـــمف  يةـــعة ونةـــعف م 

ة   م ــف ـغفــمة مفـــبح رة   نفـــرة جة ه  نف تةــ تةنحةات  ـــ وة ي  م  ري اــجف ت هة حف ااؤ له ـــجة مفــزة
دفــقة ﴾١٣٦﴿ ة نف يــال ــا ر   خةـهةـــالف اۜ  وة ن ـيـــنة فيـدي ام ــر  الفــمة  الجفــعفــهة ۜـيــليـــعة نة

ير  وا  ف يكمــل ــبفـنف  قةــم  ۙ    فةسي نةن  وا مف  س  ةرف ض    فةا نفظ ر  الف تفــلةـــخة
اــهن نحةاس ــلـا ن    ل ـيةـ بة ذة ﴾١٣٧﴿ نةـيـذح   بيـكفـم ـة    الفـبةـاق ـانة   عةــكفۛف ـــيفكف
لة  تة زة ن واـحفـوا   وة لة  تةـن ـه ــوة ﴾١٣٨﴿ ى وة مةـــوة ه  ةـم ــة  ل لفــظةـــوف ع ــدى ينةـتح قي

اينف ﴾١٣٩﴿ ة  عفــــت ــوة ال نف نف   ــلةـــــم    الف نة   اي نةــيــنيــــؤف  م ـــــمف    م ـــت ـــنفـــكموف
ة الفـدف   مةـقةـرف  ح     فةـقة وف مة   قةـسح ل ه ۜ   وة ت ـرف ح   م ــقة كةـلفــثف مفكمسفـۛسـمفـية

ل ــن  ا و  ۛ  وة ل يةـــدة ةا س  ا  بةيفنة النح ة  الحن مة  ــلةــعفــهة واــن ـــنة انمةـــذي يـــالح ة ة يح ا م ــالف
﴾١٤٠﴿ ةــوة ية ۜ  وة  ـمف  ش كمنـفـــذة  م ـخ ــتح ااءة دة بح   الــــلة ي   الحن هة ةال ـح  ۙـيـميـظح نة
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Ali imran /141 –
(bak Ali imran /140)
        Ali imran /142 – 
Allah, sizin içinizden 
cihad edenlerle sabır 
gösterenleri ayırd edip 
meydana çıkarmadan, 
kolayca cennete 
girivereceğinizi mi 
zannettiniz? [2,214; 
29,2] 

Ali imran /143 – 
Siz ölümle yüzyüze 
gelmeden önce, şehid 
olmayı temenni 
etmiştiniz. 

İşte şimdi onu 
âyan beyan gördünüz. 

Ali imran /144 – 
Muhammed, sadece 
resuldür, elçidir. 

Nitekim ondan 
önce de nice resuller 
gelip geçmiştir. Şayet o 
ölür veya öldürülürse, 

Siz hemen gerisin 
geriye dinden mi 
döneceksiniz? 

Kim geri döner, 
dinden çıkarsa, bilsin ki
Allah’a asla zarar 
veremez. 

Ama Allah 
hidâyetin kadrini bilip 
şükredenleri bol bol 
mükâfatlandıracaktır. 
[33,40; 57,2; 58,29; 
61,6] 

Bu âyet Uhud 
savaşında münâfıkların 
yıkıcı dedikodularına 
cevap mahiyetindedir. 
Savaşta Hz. Peygamber
(a.s.) ın öldürüldüğü 
haberi yayılınca 
müminler üzüldü, 
münâfıklar ise çeşitli 
planlar, dinden dönme 
vs. düşüncelerine 
girdiler. Cenab-ı Allah 
ebedi dâvanın fanî 
şahıslar üzerine bina 
edilmediğini 
hatırlatmak üzere böyle
buyurmuştur. 

Hz. Peygamber 
(a.s.) ın vefat ettiği gün,
o müthiş üzüntü 
sırasında Hz. Ebû Bekir
(r.a) mescide gelerek 
ashaba şöyle hitap etti: 
“Bakın! Kim 
Muhammede tapıyor 
idiyse, bilsin ki 
Muhammed öldü. Kim 
Allah’a tapıyorsa, Allah
diridir, asla ölmez” 
deyip peşinden bu âyeti
okuyunca, ashab bu 
âyeti âdeta tamamen 
unutmuş olduklarını 
hayretle görmüşlerdi.
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Ali imran /145 –
Allah izin vermedikçe

hiç bir kişi ölemez. 

Bu, belli bir vakte
bağlanmış, takdir

edilmiştir. 

Her kim dünya
mükâfatını isterse,
kendisine dünyalık

birşeyler veririz. 

Kim âhiret
mükâfatı isterse ona da

bundan veririz. 

Biz, şükredenleri
elbette

ödüllendireceğiz.
[35,11; 6,2; 42,20;

17,18-19] 

Ali imran /146 –
Nice peygamberler

gelip geçti ki onlarla
beraber 

Kendisini Allah’a
adamış birçok

rabbanîler savaştı. 

Onlar, Allah
yolunda başlarına gelen
zorluklar sebebiyle asla

yılmadılar, 

Zayıflık
göstermediler,

düşmanlarına boyun da
eğmediler. 

Allah böyle sabırlı
insanları sever. 

Ali imran /147 –
Evet onların bu

durumda dedikleri
sadece şu oldu: 

“Ey bizim kerîm
Rabbimiz,

günahlarımızı ve
işlerimizdeki

aşırılıklarımızı affet! 

Ayaklarımızı hak
yolda sabit kıl ve

kâfirler gürûhuna karşı
bize yardım eyle.” 

Ali imran /148 –
Allah da onlara hem

dünya mükâfatını, hem
de o güzelim âhiret

mükâfatını verdi. 

Allah elbette
muhsinleri, hep iyi

davrananları sever. 

المف ﴾١٤١﴿ ل  ةالحن  ۛصـحح ــمةـي ــوة يـ الح قة الفــمفــن وا  وة يةـــنة انمةـذي يــا ف ـــكةــــحة نةــري
لةم ـجةــوا الفـل ــدف خ ـــالنف تة ايةعف ة لةمح ةةة وة ةذي ي الحن  نح واــاهةــنة  جةــالح د  مفــت ــبفــس ــحة

لة دف ـوة ةـمف  تةــت ـنفـكمقة نح نة  الفــمة وف ۛتـمةـوف ﴾١٤٢﴿ نـف يةكمم  اب ـعفــمف وة ة ينةـلةمة  الصح ري
ا مة وة ﴾١٤٣﴿ ه     فةــقةـلفــل  النف تةــبفـ قةنفــم  النفـم ـت ـرة ال يف دف ـقةـوف ۟ـنفـمف  تةـت ـوه  وة ظ ر ونة

ة  ۛايلح ول  س  ۜ ه  ـل ــبفــنف قةــتف م ـلةــدف خةـ قةرة ل  ا ۛت الوف الرح س  د ــحةـم  الفةال ئ نف مة ة مح
ت مف  عة لةبف اى العفـانفقة اب ـلن ۜ كمــقة ه ـيفــبةـق ــلنى عةــبف  عةــل ـقةــنفـنف يةـوة مة مف لةــت ـــق 

ا مة ﴿١٤٤﴾وة ةــض ــــنف يةــلةــفة ة   رح ز ي ــــيةــــاىۜ  وة ۛســـيفـــ ۛشالحن ا الحن  جف ة ينةكن الشح ري
ة ب ــــس   النف  تةــففــنةـــــل  لح و ۛت  اي ةــــاى م ـتةابـــــكن الحن    ا ذف ن ـــم  ۜـــــؤة جح لى انةـكف
دف    ثةـــــي  اۛب الـــــر  نفـوة ت ــا  ن ـيةــدح  مةـنفــهي  م ــؤف اۛ  وة دف   ثةـــنف ي ــــهة وة اۛبـــر  نفــوة مة

نفـاة يح نف م ـكف وة ﴾١٤٥﴿ ن خ  ة   ن ــالف اۜ وةـــؤف ت ــرة هة نف ا  ز يــۛسنةجف هي  م  ة يــكنالشح نةــري
ۙ مة ب حـعةـقةاتةلة اــثيـكفونة ــيح ــه   ر  ۛ  فةمة يل  ير  ي ۛسبي ا الۛصابةه مف  في ا ن وا ل مة هة وة يح ـب ـنة

﴾١٤٦﴿ ا ۛضالحن  مة ا اسفـــع ــــ  وة مة وا  وة بح  الحن وة واۜـا ن ـكفـــتةــــــف  ينة ي ح  اب ري ة الصح
لةــانة قةـكف ا النف قةال واـه ــوف ة لح ةنةا مف اي بح رف لةـاغف رة ا فةـوبةـنةا ذ ن ـف  رة ايسف ـيينةا ـنةا وة ف ا مة وة

تنـفة م ـان يه  ﴾١٤٧﴿ نةـالمف ثةـر  لةىـاوة نةاعة رف انفص  نةا وة امة دة م  الفـقةـالف بح تف القف ينةـكفـوف ري اف 
﴾١٤٨﴿ اۛبـثة الحن  نفيةا وة نة الدح  ح سف اب  وة ۜ ثةوة ة  رة نخ  بح  الحن وة الف ۟ ي ح  ينة ني س  حف الفم 
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Ali imran /149 – 
Ey iman edenler! Şayet 
siz kâfirlere itaat 
ederseniz, onlar sizi, 
dininizden döndürürler. 

Siz de ziyana 
uğrayanlardan 
olursunuz. 

Ali imran /150 – 
Bilakis sizin mevlânız 
Allah’tır, ve O yardım 
edenlerin en 
hayırlısıdır. 

Ali imran /151 – 
O kâfirler, Allah’ın, 
tanrılıklarını kabul 
ettiğine dair hiç bir delil
indirmediği bir takım 
nesneleri Allah’a ortak 
saydıkları için, 

Onların kalplerine 
korku salacağız. 

Onların 
gidecekleri yer 
cehennemdir. 

Zalimlerin 
varacağı yer ne 
kötüdür! 
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Ali imran /152 –
Allah size yaptığı

yardım vaadini
gerçekleştirdi: 

O’nun izni ile o
düşmanlarınızı kırıp

geçiriyordunuz. 

Allah’ın, size
arzuladığınız galibiyeti

göstermesine kadar,
böylece bu vaad yerine

geldi 

Ama sonra siz
isyan ettiniz, verilen

emir hakkında
çekiştiniz, yılgınlık

gösterdiniz. 

O esnada kiminiz
dünya menfaatini

istiyordu, kiminiz âhiret
mükâfatını. 

Sonra Allah sizi
denemek için, onlara

karşı size verdiği
desteği geri çekti,

bozguna uğradınız. 

Bununla beraber
sizin kusurlarınızı

bağışladı da! 

Zaten Allah
müminlere bol lütuf ve

inayet sahibidir. 

Okçuların Hz.
Peygamberin talimatını

unutarak yerlerinden
ayrılmalarındaki hataya

işaret edilmektedir. 

Ali imran /153 –
O vakit siz savaş

meydanından hızla
uzaklaşıyor, 

Dönüp hiç
kimseye

bakmıyordunuz. 

Peygamber ise
peşinizden sizi çağırıp

duruyordu. 

Bunun üzerine
Allah, keder üzerine

keder vererek sizi
cezalandırdı. 

Allah’ın sizi
affetmesi, ne elinizden
gidene, ne de başınıza

gelen felakete esef
etmemeniz içindir. 

Allah bütün
yaptıklarınızdan

haberdardır. 

ةـهةـــــال يح  ينة   ان مةــا الح اــــذي ةــيـطيـــــــوا  اي نف    ت ـن  وا  الح يــع  ر  واكفنة   ـــذي فة ا اـية
بةل  ﴾١٤٩﴿ اى العفـــعةمف  كمر  دح  و ــــية ا ب ــلن ينةـل ـقةـنفــتةــمف فةكمــقة ري ا س  ب وا  خة

يـلفــن ــۛس قي ﴾١٥٠﴿ ۛ    وة ه كميـــوف لنــــ  مةالحن  ةـر  الــــيفــــوة    خةـــــمف يــاص ـنح نةـــري
ةـل ــــق  يــو ب   الح وا  الــــفةــــــــكفنة  ـذي ا الشفـــــۛب  ب ــــرح  عفـر  ا واـكمرة ـــــــــمة ي في
مةـــلفـــهي  س ــــزح  لف   ب ـــــنةــــمف   ي ـــــا لةـمة ةــم   الــــــه ــأف  ون يــــطةاناىۛ   وة ۜــنح ار  الحن ـب 

م كمدة قـةـــدف    ۛصـقةــوة لة ﴾١٥١﴿ ةا ل ـــثفـــۛس   مةـئفــــوة  ب  ى   الظح نةــيـــميــــــــوة
ذف  تةــــوة عف ا   اي ه  ن ــمف   ب ـــه ــو  نةـسح ــح ــــدة ۛ    حةـا  ذف ذةا  فةــهي اى   اي مفــت ـلفـش ــتحن الحن 
ةمفـمف   ف ـــت ـــزة عف يـنف  بةـمف  م ــت ـيفـۛصـــر    وة عةــي الف ااالرن د   مة مفكمـــعف تة اـنةـــوة

ۜ   م ــبح ـــح ـــــت  يد   الـنف  ي ـــمف   مةكمنـفــو نة نفكمنـفــا   وة م ـيةـدح  نفـري مف   مة ا مة
ن خ  ۛ    ث ـــــالف ةة ة  ۛصــــرة ۛكميـةـل ــتةــبفــيةـــمف   ل ـه ـــنفــــمف   عةكمـــرة فةــمح مف ري يد ــي 

﴾١٥٢﴿ لة ا عةــدف  عةــقةـــوة ۜ    كمنـفـــفة ل  عةــذ  و فة   الحن وةمف نةـيـنيـؤف م ـم ـالف لةىـضف
لة  تةــع ـــصفـــــت  اى  الحةــــــــو ن نة   عةـــلفــــــد  و نة    وة ا لـــــلن ة س ــد     وة ول ـرح اي ذف

مفكمــــــــــا    بةــاة  ثةــــــمف      فةكمــــرن  يــــــــي  ا  خفـــفايمف     كم وــدف  ع ـــــية
ا  فةــــوا   عةــزة ن ــحفــلة    تةـــــيفــــكفـــمح      ل ــــغةـــب  مفكمـــــا  تةـلنى   مة ىــغة امح

﴾١٥٣﴿ ا ۜ   كمــــــــــا   الۛصا  بةـوة لة  مة يـــ خةالحن   وة مف ا تةــر   ب ـــبي و نةـل ـــمةـــعفــمة
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

068



069

Ali imran /154 – 
Sonra o kederin 
peşinden üzerinize bir 
güven duygusu indirdi. 

Sizden bir kısmını 
bürüyen tatlı bir uyku 
hali verdi. 

Bir kısmınız ise 
can derdine düşmüş, 

Allah hakkında 
Cahiliye devrindekine 
benzer, gerçek dışı 
şeyler düşünüyorlar: 

“Bu işin 
kararlaştırılmasında 
bizim yetkimiz mi var? 
Ne gezer!” diye 
söyleniyorlardı. 

De ki: “Bütün 
yetki ve karar 
Allah’ındır” 

Onlar aslında 
içlerinde, sana karşı 
açığa vuramadıkları 
birşeyler saklıyor ve 
kendi aralarında: 

“Bu emir ve 
komuta işinde bir 
payımız olsaydı, şimdi 
burada olmaz, 
öldürülmezdik” 
diyorlardı. 

De ki: Siz 
evlerinizde dahi 
olsaydınız haklarında 
ölüm takdir edilenler, 
mutlaka düşüp 
ölecekleri yerlere doğru
çıkacaklardı. 

Allah, sizin 
içinizde olanı sınamak 

Ve kalplerinizi her 
türlü vesveseden ve 
kirden arındırıp 

Pırıl pırıl yapmak 
içindir ki bunu başınıza 
getirdi. 

Allah sinelerin 
özünü dahi bilir. 
[48,12] 

Bazı münâfıklar, 
müslümanlarla birlikte 
savaşa katıldıklarına 
pişman olmuşlardı. 
Aralarında konuşurken:
“Yönetimde rolümüz 
olsaydı, fikrimizle 
hareket edilseydi, böyle
perişan olmaz, bu kadar
ölü vermezdik” 
diyorlardı. Böylece 
Peygamberimizi itham 
ediyor, müminlerin de 
maneviyatlarını 
bozuyorlardı. 
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69 ﴾٣﴿ َن رى ِل ِعمع وَرةو اى سو ﴾٣﴿

Ali imran /155 –
İki ordunun karşılaştığı
gün içinizden arkasına

dönüp kaçanlar var ya! 

İşte onları, işlemiş
oldukları birtakım
hataları sebebiyle
şeytan kaydırmak

istemişti. 

Allah yine de
onları affetti. Çünkü

Allah gafurdur,
halimdir (çok affedici

ve müsamahalıdır). 

Ali imran /156 –
Ey iman edenler! Dini

inkâr edip de Allah için
seferde ölen veya

gazalarda öldürülen
arkadaşları hakkında: 

“Bizim yanımızda
olsalardı ne ölürler, ne

de öldürülürlerdi”
diyenler gibi olmayın. 

Allah bunu,
onların gönüllerinde bir
hasret, bir yürek yarası

olarak bıraksın diye
yaptı. 

Hayatı veren de,
alan da Allah’tır. Allah

bütün yaptıklarınızı
görür. 

Ali imran /157 –
Eğer Allah yolunda

öldürülür veya
ölürseniz, 

Bilin ki Allah
tarafından bir mağfiret

ve rahmet, bütün
insanların topladıkları

mallardan daha
hayırlıdır. 

نف لةيـفـال لة عة د  مف كمزة نف بةعف ى م  شن اايةغف اس نةةى ن عة مح  المة اائ  الفغة ةى م ـطة ۙـفة ك مف نـف ةــث  مح
ةـدف الهةـــ قة ة ـفةـئ  الفـيفـ غةب الحن  ونةـنح ـظ ـمف  يةـه ـس ـف ـمف  النفـه ـتفـمح قح  ظةـرة ةـحة نح ا طة اـوة

 ۜ ةة  ل يح لفـية ه  ول ونة هة نةـلة ق  ةمف نةا م  ۜ ق ـنف ۛشـر  م ـالف ء  ةمفـيف ة الف نح ةه ــكمرة ـلف اي لح ا الفجة
ـيونة  ـف ــخفــي  نفيـف ۜ  يةـبفـالة ي ـمف   مةـه ـف س ــ ال ونة  لةكة ول ــد  انةـكفوفــلة ونةـق  ۜ حن  ل 
ةمف نةــم  ا ق ـر  ۛشـالف ء   مة نةاۜ ـلفـت ـيف ه  ي ب ي وت ـت ــنفـكموف ـلف لةـ ق  نةا هن مفكممف  في لةنةا

ة ينةـالح  ذي
لن ل ـتفـقةـم  الفـه ـيفـلةـۛب عةـت ــكم تةل يةـه ـع ـج  ۛضاـى  مةـاي ل يةبف ۛ   وة مف زةــبةـــلة رة

ي  ص ـمة وـا في ل كم ر  د  ۜ   وة كمـوب ـل ــي ق ـفي اــۛص  مةـحح ـمةـي ـمف  وة الحن مف الحن 
ينة ة الحةذي نح ةـتة اي لح ا  م ـوة ىـمف يةكمنـفــوف مة الفتةقة وف ﴾١٥٤﴿ ور ـصح ـذةات  الــيم  ب ــليــعة د 

ةه  تةزة لح ااسف نحةمة ة م ـاي ا ـعفـبةــطةان    ب ـيفـالشح لةـب ــۛســكفض  مة دفـقةـواۛ  وة ۙ ان  عة مف الفجة
ا ةـهةــــااليح ــية يــاالح نةـذي ﴾١٥٥﴿ ة ــه ـــنفــ  عةالحن ا ـفةـــــــعة نح ۜ  اي ةمف ۟ــيـليـور  حةـف ــغة   الحن م 

تـة ينة ـون كملة ةذي الح وا  وة قة وا كة ر  ان ــال وا  ل  خفـكةفة ذةاۛضـوة مف  اي ب واـه  رة واـن ــانمة
ض  ةرف ى  لةــ غ  واـان ـكفالوف الف ات  دةـنفـان وا  ع ـكفوف ـزحى ا مة ا ق ـنةا  مة مة ۛـوا وة ت ل وا يـف 
ةى  فيـسفـــكة  حةـذن ل   الحن  ۜ ـــوب ـل ـــي ق ـرة مف ي ـي  الحن وة ه  ـيي  وة ۜـيـميــحف ت  لة عة ل يةجف

الحن  ل ـيـبيـي ۛسـمف  فيـت ـلفـت ـنف  ق ـئ ـوة لة ﴾١٥٦﴿ الحن  ر ـيـصيــونة  بةـل ـمةـــعفــاتةـمةـ ب وة
﴾١٥٧﴿ نةـمةــمف لةـــتح ــالوف م  رة ة    م  ف  حف  الحن  غف ة    خةـوة رة ر  م ـمة مةـيف ا يةجف ة و نةـمح ع 
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Ali imran /158 – 
Sizler ölseniz de, 
öldürülseniz de, 
sonunda Allah’ın 
huzurunda 
toplanacaksınız. 

Ali imran /159 – 
İnsanlara yumuşak 
davranman da Allah’ın 
merhametinin eseridir. 

Eğer katı yürekli, 
kaba biri olsaydın, 
insanlar senin 
etrafından 
dağılıverirlerdi. 

Öyleyse onların 
kusurlarını affet, onlar 
için mağfiret dile, 

Ve işleri onlarla 
müşavere et. 

Bir kere de 
azmettin mi, yalnız 
Allah’a tevekkül et. 
Allah muhakkak ki 
Kendisine dayanıp 
güvenenleri sever. 
[9,128] 

Bu âyet istişarenin
ne derece önemli 
olduğunu gösterir. 
Şöyle ki: Düşman 
saldırısı karşısında Hz. 
Peygamber (a.s.) savaş 
stratejisi konusunda 
ashabını toplayıp 
danıştı. Şahsî fikrine 
göre, şehir dışına 
çıkmak yerine 
Medinede kalarak 
savunma savaşı 
yapılmalıydı. Karşı 
görüş taraftarları fazla 
olunca onların fikrine 
uyup Uhuda çıktı. 
Savaş neticesinde 
bunun iyi sonuç 
vermediği anlaşıldı. 
Buna rağmen hemen bu
savaş akabinde gelen 
bu âyet istişareyi 
emrediyor. Demek ki 
danışmada büyük bir 
hayır ve bereket vardır. 

Ali imran /160 – 
Eğer Allah size yardım 
ederse, size üstün 
gelecek hiç kimse 
olamaz. 

Şayet o sizi 
yardımsız bırakırsa, 
artık O’ndan sonra kim 
size yardım edebilir ki? 

Öyleyse müminler
yalnız Allah’a 
güvenmelidirler. 
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Ali imran /161 –
Emanete hıyanet etmek,

bir peygamberin
yapacağı bir iş değildir. 

Her kim hıyanet
edip de ganimetten

veya kamuya ait
hasılattan bir şey aşırır,

bunu da gizlerse,
kıyamet gününe o

vebâlini aldığı şeyler,
boynuna asılı olarak

gelir. 

Sonra her kişiye
kazandığı şeylerin

mükâfat veya cezası
eksiksiz ödenir 

Ve onlar asla haksızlığa
uğratılmazlar. 

Ali imran /162 –
Allah’ın rıza yolunu

tutmuş, o yolda koşan
kimse, hiç Allah’ın

hışmına uğrayan ve son
durağı cehennem olan

kimse gibi olur mu?

Ne kötü bir yerdir o
cehennem! [13,19;

28,61] 
Ali imran /163 – Rıza

yolunu tutanlar Allah’ın
huzurunda derece

derecedirler. Allah
insanların yaptığı

herşeyi görür. 

Ali imran /164 –
Gerçekten Allah, kendi
içlerinden birini, onlara

âyetlerini okuması, 

Onları her türlü
kötülüklerden
arındırması, 

Kendilerine kitap
ve hikmeti öğretmesi
için resul yapmakla, 

müminlere büyük
bir lütuf ve inâyette

bulunmuştur. 

Halbuki daha önce
onlar besbelli bir

sapıklık içinde idiler.
[2,129.151; 16,72; 41,6;

25,20; 12, 109] 

Ali imran /165 –
Hal böyle iken,

düşmanlarınızın başına
iki mislini getirdiğiniz
bir bela sizin başınıza
gelince: “Bu nereden

geldi?” mi diyorsunuz?
De ki: “Bu felaket sizin

yüzünüzdendir”
Muhakkak ki Allah her

şeye kadirdir. 

Uhud’da müslümanlar
yetmiş şehit verdiler.

Oysa Bedir’de
müşrikler 70 ölü, 70 de

esir vermişlerdi.
Böylece onların kaybı,

müslümanlarınkinin iki
misli olmuştu. 

حفـب ـفة ارة نةـ م ة ـمةــمة ﴾١٥٨﴿ لة ر ونةـۛشـحفــت  الحن  مف لة لةىـت ـلفـت ـ الوف ق   مفـتح ـنف م ـئ ـوة
لةــه ـلة ۛتـنفــل  ۛ   وة ىا  غةــۛت فةـــنفــكم وفــمف نفـلفـقةـالف يظةـليــظح نفــم  واـضح ـفةـب  لة الحن 

اسفـه ـنفـف  عةـاعفـفة لةـغفـتةـمف وة رف ۛشاـه ـف  ه  مف  وة رف ۛ فةا ذةا ف ي مفـو  ر  ةمف الف وف ل كة ـحة
ك م اينف  رف يةنفص  ﴾١٦٠﴿ ةلف كح ۛت فةتةوة زة مف لةي عة ۜ  عة ةالحن  نح ةاي ينة  الحن لي كح  تةوة بح  الفم  ي ح 

ال ۛب لةـفة نف يةكملة غة اي ۛ وة ذ لفـمف ي ـمةـمف  فةكمخف ر  نف ذةا الحةذي مفكميةنفص  لحن ا
ا مة  وة

انةـكف ﴾١٦٠﴿ ۜ وة د ــعفـنف بةــــم  ةـــتةـــيةـــلفــ فةالحن  لةىـــعةهي كح م ـم ـــل  الفــوة ونةـن ـــؤف
ۜ ـغ ـالنف ية ة ة  يةـغفـنف يةـوة مة لح لح ا غة ة ت ـل لف يةأفت   ب مة ۛ  ث مح ة  مة ين مة الفق  وة فحنىـوف يح ـب ـنةـل 

ةـمةـالفة انةـن  اتح وة بةعة ر ضف ﴾١٦١﴿ س  مةـلح  نةــكم ه   ۛسبةتفكف اـفف ي ـوة ونةـلةـظفـمف لة م 
﴾١٦٢﴿  الحن 

اـمةكف ب ـنف بة ط  م ـۛسـاءة مة الحن  نةـخة يه  جةـوة ب ئفۛسـأفون ۜ وة ةم  نح ير  هة صي الفمة
ةـدف مةـقةـلة نح ﴾١٦٣﴿ ات ـد مفــه  جة دةـــ ع  رة ۜ  نف اـب  ر ـيـصيـبةالحن  وة  الحن  ۟ــمةـعفـية مة ل ونة

ذف بةـؤف م ـالفم  لةىـعة ينة اي ولى م ـه ــيـفي ۛثـعةـني س  ل واـتفـمف يةـه ـس ـف ـنف النفـمف  رة الحن 
ية كحيــهي وة ي ــات ـان الف اۛبـتةــكنـم  الفـه ـم ــلح ـعةــمف  وة ي ـه ــيــزة ۛـمةــكذـح ـــ وة ةة مفـيفـلةـعة ه 

لة اا الۛصابةـالوة ة مفكمتـفـمح ﴾١٦٤﴿ نف  اي ل ــۛض يـفيـل  لةـبفـقة نفــان وا  م ـكفوة ن ـيـبيـم  لة
اۜ   ق ـى  هنـمف   ال نحنـت ـلفـاۙ   ق ـهةــيفــلةـثفــمف   م ـــت ــبفــدف   ال ۛصــقة لفـــذة ة ــبةــــيـــصيــــم 

﴾١٦٥﴿ وة نفه  د   م  نف ة كمالنفف س  ع  نح ۜ اي ة مف ء   قةـــلح  ۛشـــكملنى  ـــعةالحن يــــــيف ر ــــــدي
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بزح

﴾٣﴿
Ali imran /166- Ali 

imran /167 – İki ordunun 
karşılaştığı gün başınıza 
gelen musîbet Allah’ın 
izniyle olmuştu. 
Bu da O’nun müminleri 
ayırd etmesi, münafıklık 
yapanları da meydana 
çıkarması için idi. 
O münafıklara: “Gelin, 
Allah yolunda savaşın veya 
hiç olmazsa düşmanınızın 
size ve ailelerinize 
saldırmasını önleyin” 
denildiğinde: 
“Biz savaş olacağını 
bilseydik size katılırdık” 
dediler. 
Doğrusu o gün onlar 
imandan ziyade küfre yakın
idiler. Onlar, ağızlarıyla, 
kalplerinde olmayan şeyleri
söylüyorlardı. Ama Allah 
onların gizlediklerini pek 
iyi bilir. 
Kureyş ordusunun saldırısı 
sebebiyle Uhud savaşı  
öncesinde Hz. Peygamber, 
ashabı ile istişare etti. Şahsî
görüşü, şehir dışına 
çıkmaksızın savunma 
yapmaktı. İbn Übeyy de bu 
görüşte idi. Gençler 
meydan savaşı isteyip ağır 
basınca, Hz. Peygamber de 
ordusunu gönülsüz olarak 
çıkardı. Onun bu halini ve 
şahsî fikrini bahane ederek, 
İbn Übey üç yüz kadar 
adamı ile ayrılıp Medineye 
döndüler. Müslümanlar 
yediyüz kişi olarak 
Medineyi savunmada yalnız
kaldılar. Antlaşma gereği 
savaşa katılması gereken 
Yahudiler de, Cumartesine 
rastlamasını bahane ederek 
katılmadılar. İbn Übeyy 
grubuna: “Ahdiniz gereği, 
gelin Medineyi beraberce 
savunalım” denilince onlar:
“Savaş olacağını 
sanmıyoruz. Bugün 
savaşacağınızı bilseydik biz
de sizinle savaşırdık!” 
diyerek çekip gittiler. 
   Münafıklar bu sözleriyle 
şunu da kasdetmiş 
olabilirler: “Harp işinde 
mahir olanlar, sizin 
yaptığınıza “savaş” 
demezler. Sizin yaptığınız, 
kendinizi tehlikeye 
atmaktır” (Nesefî).

Ali imran /168 – 
Onlar o münafıklardır ki 
kendileri savaşa çıkmayıp 
evde oturmaları yetmiyor 
gibi, bir de kalkıp bilgiçlik 
taslayarak savaşta şehid 
olan arkadaşları hakkında: 
“Sözümüze kulak verselerdi
böyle öldürülmezlerdi” 
derler. De ki: “Eğer, 
iddianızda tutarlı iseniz, 
haydi elinizden geliyorsa 
kendinizi ölümün elinden 
kurtarın bakalım!” 
Ali imran /169 – Allah 
yolunda öldürülenleri sakın 
ölü zannetme! Bilakis onlar
hayatta olup, Rab’lerinin 
katında yaşarlar, 
rızıklanırlar. [2,154] 
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Ali imran /170 –
Allah’ın lütfundan

ihsan ettiği nimetlere
kavuşmaktan dolayı
sevinç içindedirler.

Arkalarından henüz
kendilerine

kavuşmayan müstakbel
şehitlere, “kendilerine

hiçbir korku
olmayacağına ve

üzüntü
hissetmeyeceklerine”
dair de müjde vermek

isterler. 
Hz. Peygamber (a.s.), Uhud
şehitlerinin ruhlarının, yeşil

kuşların içinde cennette
aldıkları zevkleri nakleder

ve sonunda: “Keşke
Allah’ın bize neler

verdiğini kardeşlerimiz
bilse de cihattan

çekinmeselerdi” demelerine
karşılık, Cenab’ı Allah’ın
“Sizden taraf Ben onlara

bunu tebliğ ederim”
buyurup bu âyeti

gönderdiğini bildirir. 
Ali imran /171 – Onlar
Allah’ın nimeti ve lütfu

ile ve Allah’ın
müminlere olan
mükâfatını zayi

etmeyeceği müjdesiyle
de sevinirler. 

Ali imran /172 – Hele
o yara aldıktan sonra

Allah’ın ve resulünün
çağrısına uyup gönül
verenlere, hele onlar

gibi ihsan ve takvâ
sahiplerine pek büyük

mükâfatlar vardır. 
Uhud savaşından sonra

Kureyş ordusu Mekke’ye
doğru bir miktar yol

aldıktan sonra,
müslümanları yerle bir etme

fırsatı ellerine geçmişken
neden yapmadıklarına esef

edip harp konseyi
topladılar. Fakat sonuçta

Medine’ye hücum
kuvvetini kendilerinde

bulamayıp Mekke’ye doğru
devam ettiler. O sırada Hz.

Peygamber de bir saldırı
ihtimalini düşünerek
Uhud’un ertesi günü

“Kureyşi kovalayalım!”
emrini verdi. Müminler

bitkin, durum kritik
olmasına rağmen çağrıya

uydular ve Medine’den 15
km. kadar uzakta olan

Hamra’ul-esed’e kadar
gidip düşmâna göründüler.

Üç gün orada kaldılar.
Kureyş hücuma cesaret

edemedi. Müslümanlar da
bir nevi rövanş alarak

maneviyatlarını kazandılar.
Ayrılırken Ebû Süfyan:

“Ertesi sene Küçük Bedir
pazarında karşılaşalım”

diye söz verdi. 
Ali imran /173 – Onlar
öyle kimselerdir ki halk

kendilerine:
“Düşmanlarınız olan

insanlar size karşı ordu
hazırladılar, aman

onlardan kendinizi
koruyun” dediklerinde,

bu tehdit onların
imanlarını artırmış ve

“Hasbunallah ve
ni’me’l-vekil” “Allah
bize yeter. O ne güzel
vekildir!” demişlerdir.
[6,102; 11,12; 39,62] 

مةـية ىـتةـالف وف ا ذف ن ـجةـالف قة ان  فةب  عة لةمةالحن  مف ل يةعف ۙ  وة ينة ني ؤف م  الفم  اا مة مفكمالۛصابـة وة
ل  ة مةـلةـعفـيةـوة يـالح ۛـافةـنة نةـذي وا قي ق  يـه ـلة لةـيـوة اقةات ل وا في الةوف يل  مف تةعة الحن  ۛسبي ﴾١٦٦﴿

ةالى  ـتةــق م  ـــلةــعفـــوف نةــ لةال واـقة تح ۜ   ه كمنةا ـعفـبةـلة ر كملفـمف ل ــمف فف فة ادف واۜـع ـالو 
ب ـالقف ۛ ـمف  ل ـه ـنفـ م  رة ان  ي يمة ول ونة لف اـب اة فف يةق  يـيفۛس فيـالةـمف مةـه ـه  وة مةــية ذ ــئ ـوف

ة ينة  قةـاللح ا ن ــوا ل  خفـال ـذي مفــه ــوة ﴾١٦٧﴿ ۜ  وةـه ـوب ـل ــق  ايةـلةـ العفالحن مف ۛـم  ب مة ونة ت م  كف
ا عةـ فة  ق ت ل واۜ  ق لف  اــا مةـونةــوف الطةا ع ـــلة ؤ ن م كمس ــف ــنف النفـــادف رة قة واــعةــوة د 

لة  تة ةـبةــۛســحفــوة ة  الح ينة  ق ـنح ل واــت ـــذي ﴾١٦٨﴿ نفــمةـــالف ۛت اي  وف
ينةـمف ۛصاد  قيـت ـنفكم

ينة حي فةر  ﴾١٦٩﴿ ا تاىۜ بةـالمف الحن  يل ـبيـــۛس يـفي ااء ع ــالحف لفـــوة مف دةــنفـية بح ه  ۙ رة ق ونة زة ي رف
تن ۙ   وة يةــل ــضفــــنف   فةــم   الحن  م ـه ـيـان ةـش ــبفــتةــسفــــهي يـر ونة   ب الح مفــــنة  لةـذي اــب  ا مة

لفــم  ۙ   ـه ـف ـــنف خة ة خة اَمف ف   عةــــلح لة ه ـــه ــيفــلةــــوف مفــــمف  وة وا ب ــحةـلفـية مفـــق  ه 
تةـية ر ونةـسف ة   م ـعفـن ـ ب  بفش  فةالحن  نة ـمة ة ــــضفــــــــــوة النح ۙ وة ةل  الحن ﴾١٧٠﴿ زة ۢ يةحف ن و نة

ينة ةذي اب وا اللح تةجة حن  اسف س   ل  الرحة د ـبةعف نفــول  م ـوة ﴾١٧١﴿ يع  لة رة ي ضي ۛ  الجف ينة ني م  ؤف الفم 
ۜ   ل ـقةـالف ح  ينة الحفـرف ةذي ه ـوا م ـۛسن ـلح ة مفـنف ا  الجفـقةـ  وة اتح ۛـظيـر  عةـوف يم  اا الۛصابةه م  مة
ينة  ةذي ةـم   الــــه ـلةقةالة  اللح ة الـنح نح ةاۛس قةــاس   اي وا لةـمةـــدف  جةـــنح مفكمــــع  ﴾١٧٢﴿

﴾١٧٣﴿ اناىۗ يمة مف اي ادةه  مف فةزة ه  ۛشوف قةال وا فةاخف ب نةا وة سف ن  الحن  حة كيـمة الفــعفـــوة ل ـيـوة
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Ali imran /174 – 
Sonra da kendilerine 
hiç bir fenalık 
dokunmadan, 

Allah’tan bir 
âfiyet, selâmet ve lütuf 
ile geri döndüler ve 
Allah’ın rızasına 
uydular. 

Allah çok büyük 
lütuf ve inâyet 
sahibidir. 

Ali imran /175 – 
Size o haberi getiren 
adam şeytanın tekidir. 

O sizi kendi 
dostları ile korkutmak 
ister. 

Fakat siz mümin 
iseniz onlardan 
korkmayın, Ben’den 
korkun. [39,36-38; 
58,21; 22,40; 47-7; 
40,51-52; 4,76; 58,19] 

Razî’ye ve birçok 
müfessire göre bu 
şeytandan maksat, 
Mekke’li müşriklerin 
Medinedeki 
müslümanlar arasında 
aleyhte propaganda 
yapmak üzere 
gönderdikleri Nuaym b.
Mes’ud Eşceîdir. 
Demek burada, cin 
şeytanının insan 
kılığına girmiş şekli 
olan bir insî şeytan söz 
konusudur. 

Uhud savaşı 
sonunda galip mağlup 
belli olmadı. 
Mekke’lilerin komutanı
Ebû Süfyan ayrılırken: 
“Rövanşımız gelecek 
sene Bedir panayırında 
olsun!” diye bağırınca 
Peygamberimiz: “Öyle 
olsun!” dedi. Vakit 
gelince Mekkeliler 
korktular. Durumu 
kurtarmak için Nuaym’ı
propaganda için 
gönderdiler. Fakat Hz. 
Peygamber yılmayıp 
oraya gitti. Sekiz gün 
kalıp galibiyetini tescil 
etti. Mekkeliler ise 
gelmediler. 

İkinci tefsire göre: 
Cinnî şeytan, vesvesesi 
ile ancak dostları olan 
kâfir ve münâfıkları 
etkiler, yoksa Allah’ın 
dostları olan müminleri 
korkutamaz. 
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Ali imran /176 –
İnkâra koşuşanlar sana
kaygı vermesin, Onlar

Allah’ın dînine asla
zarar veremezler. 

Allah onlara
âhirette nasip

vermemek istiyor.
Onlara büyük bir azap

vardır. 
Ali imran /177 – İmana

bedel inkârı tercih
edenler Allah’ın dînine

hiç bir zarar veremezler
ve onlar için gayet acı

bir azap vardır. 
Ali imran /178 – O
kâfirler kendilerine
mühlet vermemizin
kendileri hakkında

hayır olduğunu
sanmasınlar. 

Onlara mühlet
vermemiz, günahlarının

artması içindir. Onlara
zelil ve perişan eden bir
azap vardır. [23,55-56;

68,44; 9,55] 
Ali imran /179 – Allah

müminleri içinde
bulunduğunuz şu halde

bırakacak değildir. 

Sonunda temiz ile
murdarı ayıracaktır. 

Allah sizin
hepinizi gayba vakıf
kılacak da değildir. 

Fakat Allah,
resullerinden dilediğini
seçer (onu gayba vakıf

kılar). 

O halde Allah’a ve
resullerine iman edin.

Eğer iman eder ve
Allah’a karşı gelmekten
sakınırsanız size büyük
mükâfat vardır. [72,26-

27] 
Ali imran /180 –

Allah’ın kendilerine
lütfu ile bol bol verdiği

nimetlerde cimrilik edip
harcamayanlar, sakın
bu hali kendileri için
hayırlı sanmasınlar.
Hayır! Bu, onların

hakkında şerdir. 

Cimrilik edip
vermedikleri malları

kıyamet günü
boyunlarına

dolanacaktır. 

Kaldı ki göklerin
ve yerin mirası

Allah’ındır. 

Allah ne
yaparsanız hepsinden

haberdardır. 

Mal mülk sahipleri,
mallarını bırakacak, toprağa

yalnız gireceklerdir. Mal
mülk asıl sahibine

dönecektir. 

ۙـــه ـسفــۛسـمفــــمف يةـل  لةـضفـوة فة  الحن نة  ـــة   م ـمةـــعفــن ـــب  وء  ا مف   س  لةب واـقةــانفـفة
اذن ل  نحةمة م كماي ﴾١٧٤﴿ ة اتح انةـع وا ر ضفـبةـــوة ۜ  وة ل  عةـذ و فة  الحن وة     الحن  يم ـظيــضف

ه   فةــي  ااءة ل ية ف  الوف وح  اف ون  اينفـلة تةـخة خة مف وة اف وه   خة
ينةكم ني م  ؤف ت مف م  نف يفطةان  ة الشح

نفكة ز  يةحف لة ينة وة ع ونة ف ي الحةذي مفكمالف ي ۛسار  ةه  نح ۛ اي ر  رح وا   لةنففف ة يةض  الحن ﴾١٧٥﴿

ةالحن  د ــري يـــي  ىا ف ي  اللح ظح لة لةه مف حة عة ۛ  يةجف ة  رة نخ  ذةاب الف لةه مف عة ۜـــيفـــۛش وة ـاى
ة  نح ينة اي ةذي ا الفـتةـاشفالح و  رةكمـرة ان  ـب  فف يمة ي رح واالف ة  لةنف يةض  الحن ﴾١٧٦﴿ يم ــعة ظي

لة ةـية وة ۛسبةنح ينة حف ةذي  الح
يـكف لي ان مف اوا النحةمة ر  فة ﴾١٧٧﴿ ـاىۛ  يم ۛشيف ذةاب  اللي لةه مف عة وة

ةنف ر   ل  يف ا ن ـخة نحةمة ۜ  اي مف ه  يـف س  لي  مف
ۛـمف ل ـه ـلة ثفماى اوا اي دةا د  ذةاب يةزف لةه مف عة مفـه ـلة وة

ا  مة

ؤف م الحن   انةـكف رة الفم  يـل يةذة ا لنىـعة  نةـني تحنىـيفـلةـمف  عةـت ـاالنفـمة ه  حة ﴾١٧٨﴿ ين ـم  هي
ةـال نةـۛث  م ـيـبيـالفخة ۜــي حــطح ا  ب  مة  وة

ل ـي ــ ل الحن  انة ـكف لةىـمف عةكمعةـطف زةـيــميـــية
لن ة كنـــوة ةنح ي م ـتةـجفـ يةالحن ب الحن وا ـن ـانم ـۛشااء   فةـنف يةـمة هيـل ــنف ر س ـبي يفب ـغةـالف

﴾١٧٩﴿ ۛ  وة اي نف  ت ـل ـوة ر  س  ةــوا  وة تةـن ـــؤف م ـــهي وا  فةــتح يم ـظيـر   عةـمف   الجفكملةــق 
ةـية ۛسبةنح ينة  حف تنـل ونة ب ـخةـبفــية الحةذي اان ا راىـنف فةــ م الحن  م ــه ـيـمة يف وة خة ل هي ه  ضف لة وة

حن وة ل  ق ـطةـي ـۛس ة ۜـهي يةـل وا ب ـخ ـا بةـونة مةـوح ة  مة ين مة الفق  وف ۜ ــه ــلة ۜـه ـرح لةـوة ۛشـلف ه ــبةمف مف
﴾١٨٠﴿ ۜ ض  ةرف الف ات  وة وة من اث  السحة يرة ا  تةــــ  ب الحن  وةمي ۟ــيــبيـــونة خةـل ــمةــعفـــمة ر 
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Ali imran /181 – 
“Allah fakirdir biz ise 
zenginiz” diyenlerin 
sözlerini Allah elbette 
işitmiştir. Ama Biz 
onların dedikleri bu 
sözü 

Ve peygamberleri 
nâhak yere 
öldürmelerini yazacağız

Ve “Tadın bakalım
o yakıcı cezayı!” 
diyeceğiz. [2,245] 

Ali imran /182 – 
İşte bu sizin ellerinizle 
işlediğiniz  günahların 
karşılığıdır. Çünkü 
Allah kullarına 
haksızlık edecek 
değildir. [2,95] 

Ali imran /183 – 
Onlar dediler ki: 
“Allah, ateşin yakıp kor
haline getireceği bir 
kurban getirmedikçe 
hiçbir peygambere 
inanmamamızı 
emretti.” 

Onlara cevaben de
ki: “Benden önce 
birçok peygamber açık 
delillerin (mûcizelerin) 
yanında, sizin öne 
sürdüğünüz kurbanı da 
getirdiler. Peki 
sözünüzde samimî 
iseniz, onları niçin 
öldürdünüz?” [5,27; 
2,91] {KM, Levililer 
9,23-24; I Kırallar 
18,38} 

Bu, o Yahudiler 
tarafından Allah’a 
iftiradır Tevrat’ta 
yakılmış kurbanlardan 
bahsedilmekle beraber 
(Hakimler, 6,20-21; 
Levililer 9,24; II 
Tarihler 7,1-2) bunlar 
peygamberliğin asıl 
işaretlerinden 
sayılmazlar. Bunlar 
sadece Allah’ın yapılan 
takdimeyi kabul ettiğini
gösteren alâmetlerdir. 
Onlar güya Hz. 
Muhammed’in 
nübüvvetini reddetmek 
için bu bahaneyi ileri 
sürdüler. Kur’ân 
itirazlarını ağızlarına 
tıkadı, dürüst 
olmadıklarını şöyle 
ispatladı: “Söyleyin 
bakalım: Bu şartınıza 
uyan Peygamberlerinizi
neden öldürdünüz?” 
(Mesela İlyas (a.s.) a 
yaptıkları: I Krallar, 18 
ve 19) 
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Ali imran /184 –
Eğer onlar senin

nübüvvetini yalan
saydılarsa, üzülme! 

Zaten senden önce
açık deliller, mûcizeler,

sahîfeler ve nurlu
kitaplar getiren nice
resullere de yalancı
denilmişti. [16,44;

26,196; 35,25; 54,43] 

Ali imran /185 –
Her canlı ölümü

tadacaktır. 

Siz ey insanlar,
çalışmalarınızın ücretini

ancak kıyamet günü
tam bir şekilde

alacaksınız. 

O vakit, kim
ateşten uzaklaştırılıp

cennete yerleştirilirse,
işte o muradına

ermiştir. 

Yoksa bu dünya
hayatı, aldatıcı ve

geçici bir zevkten başka
bir şey değildir. [87,16-

17; 28,60; 55,26-27] 

Ali imran /186 –
Şu muhakkak ki gerek

mallarınızda, gerek
canlarınızda imtihana

tâbi tutulacaksınız. 

Sizden önce
kendilerine kitap

verilen Yahudi ve
Hıristiyanlardan ve bir

de müşriklerden sizi
inciten bir çok söz

işiteceksiniz. 

Ama siz sabreder
ve takvâ ölçüleri içinde

korunursanız,
muhakkak ki bu

davranış, yapılacak
işlerin en değerlisidir.

[2,155-156; 2,109] 

ـــۛس لة ـــقة  الحن عة ـــم  ينة  وف ةذي اــ قةالح ة  ــال  نح ةوا  اي ن ــحفـــير  وة نةــقيـــفة  الحن دفـــقةـــلة
اــت ــكذــنةــۛس ة نفـــه ـــلةـــتفـــ وة قةقةال وا  ب   مة ااءة  ب ـــب ــم   الف ر ـــيفـــغةـــية اـــن ـالغف ۢـية اء 

ل كة  ب  اقةـــذن ة مةـــمة تفـــدح ﴾١٨١﴿ نةــحة ۙ   وة يق ـحةــ الف ذةاۛبــوا عةــول   ذ وق ـق ـقح ري
ة ذي ينةــاللح ﴾١٨٢﴿ يـ ة مف وةكماليفدي ةالنح ة م    ل ــــظةــــــــۛس   ب ـــيفـــ   لةالحن ۛـيــبيــعةــلفـلح د 

ة   نح ةاي لةـعة  الحن دة  اي ة ن ـيفـه  اا اللح م ـــنة ول نة ـــؤف س  نةاـيةــأفت ــتحنى يةــ  حة ل رة اــقة واــا ل 
ۜ   ق لف  ل ه   ــكمأف ــتة ةار  ااءة ـ قةالنح يمفكمدف جة لي نف  قةبف ل    م  ان ــرف  بةــق ــب    ر س 

ي  ـوة ب  و  ه ــت ـــلفـتةــل مة    قةـفة   مفــت ــلفــق  ا لحةذي نف  ــم  ت مفكممف   اي نف نةا ت ـيح ـبةـا لفـب 
ة ب ـكفا نف ــفة ل كةذح  ۛب   ــكمدف ــقةـو كة   فةـذح نف  قةبف ل    م  ر س  ﴾١٨٣﴿ يــۛص نةـاد  قي

س ــلح  نةـكم فف ﴾١٨٤﴿ ا الـيح ـبةـالفـاؤ ن  ب ــجة ير ـم ـتةاب   الفـكنــر   وة الفـزح  ب ـنةات    وة ني
ةــمةـالف ۜ   وة اي نح ت  ا   ت ــــوف ةــمة ۜـمف  يةكمو رة ـوف نة   ا  ج ــوة فح ة  مة ين وف مة الفق  اا ئ  ة ــقةــذة
ةا ر   ن   ـز  حة عةــز  حف ا دف  خ  النح ةـجةــلة الفــوة دف   فةــةة    فةـنح ۜ  وة مةـقة اـا زة نفـمةـــفة

ةــبفــت ــلة ـي   لةو  نح ال ــالمف يـف مفكمــوة ﴾١٨٥﴿ مةــالف ة لح اا  اي نفية وة   الدح  ين ور ـتةا ع  الفــحة ر  غ 
مةـــتةـــوة لة ة  م ـع ـــسف ةـــــنح يــنة الح تةاۛبـــــكنـــــوا  الفــا ون ت    نةـذي ال نف مفكمف س ـوة

نة  كمــل ـبفــقة ةمف    وة  م  يــ الح اـــــ الشفنة  ــذي ۜــيـثيــــــكفوا   ال ذى ى   ــرة ك  راى نفـــــم 
﴾١٨٦﴿ نف  تة اي ةـــر  وا وة تةـب ـصفـوة وا  فةــتح ة   ذن ل كة  م ــق  و ر ـزف م   الف  م ــنف  عةـــا  نح
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Ali imran /187 – 
Vaktiyle Allah Ehl-i 
kitaptan “Kitabı 
mutlaka insanlara 
açıklayıp 
anlatacaksınız, 

Onu asla 
gizlemeyeceksiniz” 
diye teminat almıştı. 

Fakat onlar bu 
ahdi önemsemeyerek 
kulak ardı ettiler,  onu 
az bir bahaya sattılar. 

Bakın ne kötü bir 
alışveriş! 

Ali imran /188 – 
Yaptıklarından ötürü 
sevinen, 

Öbür taraftan 
yapmadıkları işlerden 
dolayı övülmek isteyen 
kimselerin 

Sakın azaptan 
yakayı kurtaracaklarını 
sanma! Çünkü onlara o 
can yakıcı azap vardır. 

Siyak itibariyle bu 
vasıflar, bir önceki 
âyette bildirildiği üzere,
o zamanki Ehl-i kitap 
bilginlerinin 
vasıflarıdır. Zira İbn 
Abbas (r.a) ın dediği 
gibi “Hz. Peygamber 
(a.s.) bir defasında 
onlara bir şey sormuştu.
Onlar da gerçeği 
gizleyip, ona başka bir 
şey söylediler. 
Yaptıkları bu iş 
hoşlarına gitti, üstelik 
verdikleri bu yanlış 
bilgiden ötürü bir de 
teşekkür beklediler.” 
Âyet onların içyüzlerini
ortaya koydu. 

Demek ki bu âyet 
birinci derecede: 
Yahudi bilginleri, ikinci
derecede münafıklar, 
üçüncü derecede de 
müminler hakkında 
indirilmiş sayılır. Zira 
müminler, nefis ve 
şeytanın tesiriyle bu 
zaafa düşmesinler diye, 
onların durumlarından 
ders almalıdırlar. 
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Ali imran /189 –
Göklerin ve yerin

hakimiyeti Allah’ındır
ve Allah herşeye

kadirdir. 

Allah Teâla kullarını;
gökleri ve yeri, zaman ve
mekânı dolduran kudret,

san’at, hikmet harikası
sayısız eserlerini tefekküre

ve bu şuurla olan ibadete
yöneltiyor. Hz. Peygamber

bu âyet hakkında şöyle
buyurmuştur: “Yazıklar

olsun bunu çeneleri
arasında çiğneyip de bunun

hakkında düşünmeyenlere!”

Ali imran /190 –
Muhakkak göklerin ve

yerin yaratılışında,
gece ile gündüzün

birbiri ardınca gelişinde
düşünen insanlar için
elbette âyetler vardır.

[12,105-106] 

Ali imran /191 –
Onlar ki Allah’ı gâh

ayakta divan durarak, 

Gâh oturarak, gâh
yanları üzere zikreder, 

Göklerin ve yerin
yaratılışı hakkında

düşünürler ve derler ki: 

“Ey büyük
Rabbimiz! Sen bunları

gayesiz, boşuna
yaratmadın. 

Seni bu gibi
noksanlardan tenzih

ederiz. 

Sen bizi o ateş
azabından koru!”

[4,103; 38, 27] {KM,
Tesniye 6,7; 11,19} 

Ali imran /192 –
“Ey Ulu Rabbimiz! Sen

kimi ateşe koyarsan,
muhakkak onu rüsvay
edersin. Zalimlerin hiç

bir yardımcısı yoktur.” 

Ali imran /193 –
“Ya Rabbena! Biz,

imana çağıran ve
“Rabbinize inanın” diye

tevhide dâvet eden bir
zatı duyduk ve icabet

ettik. 

Artık Sen bizi
affet, kusurlarımızı

bağışla ve iyilerle
birlikte bizim canımızı

al.” [3,198] 

Ali imran /194 –
“Ya Rabbena!

Resullerin vasıtasıyla
bize vaad ettiğin

mükâfatları bize lutfet,
bizi kıyamet günü
rüsvay ve perişan
eyleme. Sen asla

sözünden dönmezsin” 

ةـثةــيـمي  الحن  ت ـــاقة الح ينة  ا ون ةــن ـــيح ـــبةـــت ــتةاۛب  لةــكنـــوا الفـذي ه ــــنح ذةــــوة اي ذف   الخة
لة تـة ونةـــــت ـــكذوة ااءة  ظ ــــبةـــنةـــه     فةــــم  مفـــــــو ر  ه ـه ـــــذ وه  وة رة ةـــلــل  اس ــنح

ةــلة تة ۛسبةنح حف ﴾١٨٧﴿ اشف ا ب ـــتةـــوة وف يلىۜ  فةـناى قةـــمةــهي ثةـــرة ئفۛسـلي ا يةشف ب  تةر ونةـمة
رة ح ـية االتةـونة ب ـفف ا ي ـمة ا وة بح ونة  النف ي ـوف وا  ب ـمةـحفـح  الةـد  ل واـففـمف  يةـمة عة ة ينةـالح ذي
ةــبةــۛســحفـــــتة ة   م ـفةــمةــمف  ب ـه ـنح لةــعةـــنة الفــا زة ۛ  وة ذةاب ــمف  عةـــه ــذةا ب  لةـــفة

حن وة  ةــــك   الـــلفـــــ  م ل  ۜ   وة ـــــــمنــــسح ة رف ض  ا ت     وة الف الحن وة ﴾١٨٨﴿ م ـــيـــاللي
ي خة ة  في نح منـق  الـلفــاي ض ــسحة ةرف الف ات   وة وة ﴾١٨٩﴿ ء   قةـلح  ۛشــلنى ك ـعة يــيف ۟ـدي ر 

ينة اللحةذي ﴾١٩٠﴿ ت  ا خف ةـوة ف  الح الـيفـلة ةــل  وة نـهةـنح ل ــية ار  لة ة لف يـات   ل  ول ۛـبةـ الف ا ب 
ة ق ــ ق  الحن عةــيةاماى  وة يةـه ــن وب ـــلنى ج ـــع وداى وة ةر  ونةــفةــتةــمف  وة كح ر ونةـــكمذكـــية

ةـــال ق ـلفـخة ۛ  ــمنـسح ض  ةرف الف ات   وة ة وة بح ا خة  نةاــرة ا   بةـۛت هنـقفـلةـمة ۛـاط ـذة لى يـفي
بحة ااــرة نحةكة نة خ ـت  نفـمة اي فة ل ـدف ةارة دفـقةـالنح ﴾١٩١﴿ بف انةـس  نةـحة ةار ـذةاۛب الـاعةـكة فةق  نح
ة بح ااـرة نةا نة ـة نح ياي ياى ي نةادي نةاد  نةا م  عف ﴿١٩٢﴾ ۛسم  ۜ يفتةه  زة ا الخف مة ينة وة ةال مي نف ل لظح النفۛصار  م 

بح ــب ن وا ــالنف انم  ةاۗ ـانمةـفة  مفكمرة ةنح بح رفنةاـرة ف  رف لةنةا  فةاغف كةفح  ةا ذ ن وبةنةا وة نح عة يـل  ي ان ـلف مة
بحة ت نةا  مةنةاـرة ان لنىـا عةـنةــتة دفـا وة عةـ  وة ﴾١٩٣﴿ ات ــي حـۛس تةــة ةـــنةا وة ةبفــنةامةـــوة فح ۛـعة الف ار  رة

﴾١٩٤﴿ ت ـر  س  نةــــخفــل كة  وة لة ۜ  ــمةـينــق ــوف مة الفــا يةـز  نحةكةة    اي
ل ف  لة ادة ت خف يعة الفمي
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Ali imran /195 – 
Onların Rabbi de 
dualarına şöyle icabet 
buyurdu: 

“Sizden gerek 
erkek, gerek kadın 
hayır işleyen hiçbir 
kimsenin çalışmasını 
zayi etmem. Çünkü siz 
birbirinizdensiniz, 
birbirinizden farkınız 
yoktur. 

Benim rızam için 
hicret edenlerin, 
vatanlarından 
sürülenlerin, 

Benim yolumda 
işkenceye, zarara 
uğrayanların, 

Benim yolumda 
savaşanların ve 
öldürülenlerin, 

Elbette kusurlarını
örtecek ve elbette onları
Allah tarafından 
mükâfat olarak içinden 
ırmaklar akan cenetlere 
yerleştireceğim. En 
güzel mükâfatlar 
Allah’ın yanındadır. 
[2,186; 60,1; 85,8] 

Ali imran /196 – 
Hakkı inkâr edenlerin 
diyar diyar, refah içinde
gezip durmaları sakın 
seni aldatmasın. 

Ali imran /197 – 
Pek kısa bir zevk ve 
eğlenme! 

Sonra varacakları 
yer ise cehennem! 
Orası ne fena bir yatak!
[40,4; 10,69-70; 31,24; 
86,17; 28,61] 

Ali imran /198 – 
Lâkin Rabbine karşı 
gelmekten sakınanlara 

Allah tarafından 
bir ikram olarak 

İçinden ırmaklar 
akan cennetler var. 
Onlar orada ebedî 
kalacaklardır. 

Allah’ın yanında 
olan mükâfatlar, elbette
o hayırlı ve iyi insanlar 
için daha hayırlıdır. 
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Ali imran /199 –
Ehl-i kitap içinde,

Allah’a iman ettikleri
gibi, Hakkı tazim

ederek hem size hem de
kendilerine indirilen

kitaba inananlar da
vardır elbet. 

Onlar Allah’ın
âyetlerini, değersiz bir

menfaat karşılığında
satmazlar. 

İşte Rabbi
nezdinde mükâfatları

olanlar onlardır. 

Muhakkak ki
Allah hesabı pek çabuk
görür. [28,52-54; 2,121;

7,159; 3,113] 

Ali imran /200 –
Ey iman edenler!

Sabredin, 

Sabır yarışında
düşmanlarınızı geçin, 

Cihad için daima
hazırlıklı ve uyanık

bulunun 

Ve Allah’a karşı
gelmekten sakının ki
felah bulup başarıya

eresiniz. 

Allah Teâla bu
âyette felah (başarı)
sırrını özetlemiştir.

1.Sabır (musîbete karşı
sabır, taate devamda
sabır ve günahlardan
uzak durmada sabır).

2.Sabır yarışında
düşmanları geçmek.

3.Cihad için devamlı
uyanıklık (cemaatle

namaz vesilesiyle
birbirine bağlanma,

Allah’ın dinini koruma
ve yayma konusunda

daimî gayret, uyanıklık
ve İslâm hudutlarını

korumada nöbet tutma.)
4.Allah’ın emirlerine

karşı gelmekten
sakınmak.

بح ه مف  ا  ا ضيـالنحي رة نفمفكمنـفــل  م ـام ــلة عةـمةـع  عةــيــي لة اۛب لةه مف م  تةجة فةاسف
ۛىـالوف ا نف ض ـبة ثن نف مفكمعف وا م  ج  ر  ا خف وا وة ر  اجة ينة هة ۛ  فةالحةذي ض  نف بةعف م  ر كفذة

ي ۛس ذ وا في ا ون قةـوة ي وة يلي ق ـــاتةـبي  ل وا لة ــت ــل وا وة
ة  عةكف نح رة ه ــفح  مفـنف مفـد  ية ا ر  ه 

لة دف خ  ةــوة مفـلةنح نف ه  ي م  ري نحةات  تةجف ا جة ت هة ۛ   تةحف ار  ةنفهة اباىـثةالف نف وة م  ات ـۛسيح  مفــة ه 
ية ةـغ ــلة ة نح كةـرح ﴾١٩٥﴿ ۜ د  ـــنفـــــع  ةــن  الـسفـــدة ه   ح ــنفـــ  ع الحن  وة    الحن  ا ب ـــثح وة

ل ـيــليـــا ع    قةـتةــــمة ﴾١٩٦﴿ ةذي يــــلح ــقةـــتة ر  وا   ف كفنة   ــب  الح ۜـــب ـــي الفـفة لة د 
ينةن  كنــلن الحةذي ﴾١٩٧﴿ ة  مةـــــث  ةـهةـمف   جةـــــه ـأف ون يــمح ۜ   وة ب ـــــنح ا د ـم  هة ئفۛس   الفم 

مف ةه  بح ي م ـتة نحةات ــجة  مفــه ـ لةرة ري ا نفــجف ت هة ةنف تةحف ار ــالف ينة هة ال دي اـفي خة يهة ة اـقةــاتح وف
ة ﴿١٩٨﴾وة اي نح د   نف ـــز لى  م ــــن  نف ۜع  ة بفـخة الحن دة  ــــنفــــا  ع ـوة  مة   الحن  ر  ل لف ار  رةـيف

ل  ن  تةاب كنـالف الهف نف ي ؤفم  لةيـفب الحن  لةمة لة اي ااا نفز  مة لةكم وة ااا نفز  مة مف مف وة ه  لةيف اي نفـم 
ۙ حن  يـــــقة ناىـــمةــــ ثة الحن ا ت  ـان يةـر ونة  ب ـتةـشفـــلة  ية  ل  اـلي لن كةـئ ـلىۜ  ا ول ينة عي اش  خة

اا ا ية ينة اليح هة ةذي الح ﴾١٩٩﴿ ه  مفـه ـلة ر  دة مفـالجف نف ۜع  مف بح ه  ة   رة ة اي نح يع ــۛس الحن  ري
ۛساب ـالف ح 

﴾٢٠٠﴿ اب ط وا رة وا وة ۛصاب ر  واوة ب ر  ن وا اصف ة انمة اتح واـوة ة ق  ةـ لةالحن لح ونةكمعة ل ح  مف ت فف

ة  النح ۛساء              ورة             س 
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04-NİSA  SÜRESİ

Medine’de takriben hicrî 
6. yılda nazil olmuş olup,
176 âyettir. Kadınlar 
hakkında birçok hüküm 
ihtiva edip, Cahiliye 
döneminde mahrum 
oldukları yeni hakları 
kadınlara verdiğinden 
ötürü, bu sûreye 
“Kadınlar” mânasına 
gelen Nisa sûresi adı 
verilmiştir. Uzunluk 
itibariyle Bakara 
sûresinden sonra Kur’ân-
ı Kerimin en uzun ikinci 
sûresidir. 

Kur’ânda “Ey insanlar!” 
hitabı ile başlayan iki 
sûreden biri olup, ilk 
yarıdaki 4. sûredir. Bu 
hitap ile başlayan öbür 
sûre, ikinci yarının 4. 
sûresi olan Hac sûresidir. 
Nisa sûresindeki bu hitap,
insanların tarihlerinin 
başındaki kardeşliğe, Hac
sûresindeki âyet ise âhiret
istikbaline dikkat 
çekmektedir. 

Nisâ sûresi; Allah’ın 
hakları, bütün insanların 
kardeşliği, çocuklara, 
kadınlara, yetimlere 
şefkat edip haklarının 
verilmesi, mallarının 
korunması, evlenme, 
miras, temizlik, namaz, 
cihad, nizama uyma, 
toplumda müsamaha, 
dayanışma, emanete 
riayet, adalet, Ehl-i kitap 
ile münasebetler, 
Hıristiyanların Hz. Îsâ 
(a.s.) hakkındaki batıl 
iddialarını konu edinir. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Nisa /1 – Ey insanlar! 
Sizi bir tek kişiden 
yaratan ve ondan da 
eşini yaratıp o ikisinden
bir çok erkekler ve 
kadınlar türeten 
Rabbinize karşı 
gelmekten sakının. 

Adını anıp Kendisini 
vesile ederek 
birbirinizden dilekte 
bulunduğunuz Allah’a 
saygısızlık etmekten ve 
akrabalık bağlarını 
koparmaktan sakınınız. 
Allah sizin üzerinizde 
tam bir gözeticidir. 
[7,189; 30,21; 39,6; 42,11] 
{KM, Tekvin 2,21-23} 

Bütün insanlığın aynı baba 
ve annede birleşen bir tek 
aile oluşturduğunu, 
dolayısıyla insanların bu 
hukuka uygun davranmaları
gerektiğini bildiren bu ilk 
âyet, sûrenin konuları için 
en mükemmel bir giriş 
durumundadır. 

Nisa /2 – Yetimlere 
mallarını verin, temizi 
verip murdarı almayın, 
onların mallarını kendi 
mallarınıza katarak 
yemeyin. Çünkü böyle 
yapmanız gerçekten 
büyük bir günahtır. 
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Nisa /3 – Himayeniz
altındaki yetim kızlarla

evlenince haklarını
gözetemeyeceğinizden,

adaleti
sağlayamayacağınızdan

endişe ederseniz, onlarla
değil, size helâl olup arzu
ettiğiniz diğer kadınlarla

iki, üç veya dört hanım
olmak üzere evlenin. 

Eğer bu takdirde de
aralarında adaleti

gerçekleştirmekten endişe
ederseniz, bir kadınla veya

elinizin altında olan
cariyelerle yetinin. Bu

durum, adaletten
ayrılmamanız için en uygun
olanıdır. {KM, Matta 25,1-

12; Tesniye 21,10-14} 

Bu âyet, erkek için dörde
kadar eş ile nikâhlanma
ruhsatı verir. Fakat eşler

arasında adaleti
gerçekleştiremeyen, âhirette

olacağı gibi, dünyada da
perişan olur. 

بزح

﴾٤﴿
Nisa /4 –

Evleneceğiniz kadınlara
mehirlerini gönül

hoşluğu ile verin. Eğer
mehrin bir kısmını gönül

rızasıyla size
bağışlarlarsa onu içinize
sine sine afiyetle yeyin. 

Nisa /5 – Allah’ın
sizin maişetinizin

başlıca vesilesi kıldığı
mallarınızı, aklı

ermeyen kimselerin
ellerine vermeyin. Bu
malları işleterek elde

edeceğiniz gelirle
onların ihtiyaçlarını

sağlayın, giyeceklerini
temin edin ve onlara
tatlı sözler söyleyin,

güzel tavsiyelerde
bulunun. 

Nisa /6 – Yetimleri
evlenme çağına

varıncaya kadar gözetip
deneyin. Akılca

olgunlaştıklarını
görürseniz mallarını

kendilerine teslim edin.
Büyüyünce ellerine

alacakları düşüncesiyle
o malları israfla

tüketmeyin. İhtiyacı
olmayan veli, yetim

malına tenezzül etmesin.
Muhtaç olan ise meşrû

sûrette, ihtiyaç ve
emeğine uygun olarak

yararlansın. Onlara
mallarını teslim
ettiğinizde bunu

şahitlerle tesbit ettirin.
Allah hesab sorandır ve

O’nun hesap sorması
kâfidir. [6,152]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
وا النحةاس  ةق  ك م  اتح بـحة ي رة ك مف الحةذي لةقة نف خة س  م  ة  نةفف دة اح  ا وة هة نف لةقة م  خة وة اا ا ية اليح هة
ة بةثح ا وة ه مة نف وا م  ةق  اتح ۛ وة ن ۛسااءى يراى وة ثي الى كة ة ر جة ل ونة الحن ي تةۛسااءة الحةذي ا هة جة وف زة

ت  ان اىـوة مف وا الفيةتةامن الةه  وة المف ﴾١﴿ ة نح ۜ اي امة حة ةرف الف ة ب هي وة لةيـفالحن يباىكم كةانة عة قي مف رة
يۛث بي ةيح ب   الفخة لة ب الطح اوا وة مف تةأفك ل  الةه  وة اى المف لن ةه  اي نح ۜ اي ال ك مف وة كةانة المف لة ل وا وة ة تةتةبةدح

ت مف اينفوة فف  خ 
ة ط وا اللح س  قف ى ف ي تـ  وا الفيةتةامن ح  ك  ا فةانـف طةاۛب مة ﴾٢﴿ وباى يراى ح  بي كة

ثفننى ء االنح ۛسا ۛ فةا نف مة بةاعة ر  ث لنۛث وة ةى وة دة اح  ل وا فةوة د  تةعف ة ت مف اللح فف خ  نةكملة مف م 
ت وا ان ة النح ۛسااءة وة نح قةات ه  ۛصد  ﴾٣﴿ ا الوف لةكةتف مة ۜ مة ك مف انـ  ل كة اليفمة اى ذن نن  الدف

ة ۜ اللح ول وا تةع 
ء  م ـمف  عةكمبفنة لةـط  فةا نف ه  نةـنف ۛشيف ك ـنف ساى فـة اــل وه  هةـفف يـاىـني راي يـاى مة لةـن  ۜـحف ةى
ت  لة ت وا السح ـوة ااءة المفـفةـؤف ةكموة الةــهة ي جةـم  الح لة ـتي يةاماىـمف  ق كملة الحن عة ﴾٤﴿

ابف تةل واـوة ﴾٥﴿ ق  ز  ارف يـوه ـوة اـمف في ا وة ق ـو ه ـس كذهة مفـول ـمف وة لىــقة والةه  وفاىوف ر  عف  مة
ذةابةـحة اى اي ۛ  فةـغ وا النح ـلةـتحن داى ـكةاحة مف ر شف ه  نف ت مف  م  اواا نف اننةسف فةع  ى فةادف الفيةتةامن

ۛ مف الةه  وة لة تةأفالمف اراى النف يـةـكم  وة ب دة افاى وة رة اا ايسف نفكذل وهة مة واۜ وة كةانة ـبةر  مف ه  لةيف اي
يراى فةلفيةأفك لف نف كةانة فةقي مة ۛ وة فف ف  تةعف ۜب ا فةلفيةسف ر وف  عف ذةالفمة ت مف فةا  ن ي دةفةعف ىـغة اح

﴾٦﴿ مف  الةه  وة مف المف ه  لةيف وا عةـــه ـاة شفــــفةاي كةــه ـــيفـــلةـد  ۜ  وة ى ــــمف سيب الحن فن اىـبــيــ حة
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Nisa /7 – Ana 
baba ile yakın 
akrabanın terikelerinde 
erkeklere hisse 
bulunduğu gibi, ana 
baba ile yakın 
akrabanın terikelerinde 
kadınlara -azından da 
çoğundan da- farz 
olarak belirlenmiş 
hisseler vardır. 

Bu âyet mirasda 
beş prensip koyar: 
1.Erkek gibi kadın da 
mirastan pay alır. 2.Az 
çok bütün mallar 
mirasa tâbidir. 3.Bu 
kural taşınabilir ve 
taşınamaz bütün mallar 
için geçerlidir. 4.Ölen 
kişi mal bırakırsa miras 
söz konusu olur. 
5.Yakın akraba varken 
uzak akrabaya miras 
düşmez. Bu beş 
prensibi gayet özlü 
ihtiva eden bu âyet giriş
yapılarak sonra miras 
payları belirtilir. 

Nisa /8 – Miras 
taksim edilirken varis 
olmayan akrabalar, 
yetimler, fakirler de 
orada bulunuyorlarsa, 
onlara da bir şey verin 
ve gönüllerini alacak 
tatlı sözler de söyleyin. 

Nisa /9 – 
Arkalarında eli ermez, 
gücü yetmez küçük 
çocuklar bıraktıkları 
takdirde, onların halleri 
nice olur diye endişe 
edenler, yetimlere 
haksızlık etmekten de 
öylece korksunlar da 
Allah’ın 
cezalandırmasından 
sakınsınlar ve doğru 
söz söylesinler. 

Nisa /10 – 
Yetimlerin mallarını 
haksız yere yiyenler, 
aslında karınları dolusu 
ateş yerler. Onlar, yarın 
harıl harıl yanan bir 
ateşe gireceklerdir. 
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Nisa /11 – Miras
konusunda, Allah

çocuklarınız hakkında
şöyle emreder: Erkeğin

hakkı, kadının
hissesinin iki mislidir.
Şayet kadınların sayısı

ikiden fazla ise onlar
terikenin üçte ikisini
alırlar. Eğer kız evlat

tek ise terikenin yarısını
alır. 

Ana babaya
gelince, ölenin çocuğu

varsa, onun
terikesinden her birine
altıda bir hisse vardır.
Eğer çocuğu yoksa ve

kendisine ana babası
varis oluyorsa annesine

üçte bir hisse vardır. 

Şayet ölenin
kardeşleri varsa, ölenin

yaptığı vasiyetin
ifasından ve borcunun

ödenmesinden sonra
annenin hissesi altıda

birdir. 

Ana babanız ile
evlatlarınızdan

hangisinin size daha
faydalı olacağını siz
bilemezsiniz. Bunlar

Allah’ın koyduğu
farzlardır. Allah

muhakkak ki alîm ve
hakîmdir (her şeyi

hakkıyla bilir, mutlak
hüküm ve hikmet

sahibidir). 

Mirasta erkek
evlat, kızın iki mislini
alır. Zira İslâma göre

erkek ailesini
geçindirmekle

yükümlüdür. Kadının
böyle bir görevi yoktur.
Kadının yükü kocasına
ait iken, koca ailesini,

çocuklarını, duruma
göre anne ve babasının
nafakasını yüklenmek

zorundadır. Dolayısıyla
bu hüküm tam adalettir.

ا ــب   م ـيـصيــنة ة كة ـ تةمح ةــ الفرة الف ان   وة ال دة ب ونة  ــ قفوة ل رة ء اۛساـنح ــلــ وة ا ل  ل لرح  جة
ا تةـــم  ة ال ــكة الف رةــمح ة قفـوة الف ا ن   وة ب ـدة اـ م  ونةـرة ة ة م ـ قة مح ه   الوفـلح ۜــــكفنف ث رة يب ـنة صي

الف ۛضرة ذةا حة اي مةـق ـوة بنىـ الفواـةة ا ولل ـسف رف ىق  الفيةتةامن ﴿٧﴾ وة يباى ــنة ر وضاىصي فف مة
﴾٨﴿ الف ز  ق ـن  فةــيـۛسا كيــمةــوة ه    مف ـو ه ــارف نف وفاىــمف قةــه ــلةق ول وا وة م  ر  عف لى مة وف

ة ينة  لةـالح ك واوف ـذي ةـه ـف ـلفـخة نفـــ م تةرة ا فــةى  ض ـــمف  ذ  رح  يح اف واـعة اى خة لف ۛشـخفـيةـوة
ينة ة الحةذي نح اي ﴾٩﴿ ةـيةـلفـمف   فةــه ـيفـــلةــعة وا ـتح ة ق  لىواـول ـق ــيةـــ وة لفالحن يـــ   ۛس قةوف داىـدي

الة الفــالمف ىـوة نحةمةـمـلفـظ  يةتةامن   ا يةأفـاى اي
ۜــط ون ـــي ب ـونة  فيـل ـكم مف  نةاراى ه  ل ونةـكمأفـية

يــي  د   الحن م  كموصي لة ي الوف ةــلـمف ل كمفاي ر ــكف ذح ﴾١٠﴿ ۟ يراى لةوف نة ۛسعي وة ۛسيةصف
ۛ  فةــحة ن  ة  ن كما نف ــظح  الف نفثةيةيف قةـــۛسااءى فةـــنح ة ث ـه ـلةـن  فةـيفـتةـنةـاثف وف ثةاـل ـنح ثفل ـم 

اينف  اح ــــانةـكفوة ةى  فةــــتف  وة ۜ  وةـنح ـا الـهةــلةـــدة ف  ةبة صف يفــل  لح ـكمه  ل ــوة ۛــا تةــمة كة رة
ا تةـــم د س   ــسح ـال ة نف ـــــمح كة اي لةــلةانة ــكفرة ۛ  فةــه   وة مفــــلة ا نفــد  ا ه مة نف د    م  اح  وة

ا  البةـــد   وة وة ر  ثةـه   وة لةــلة ا ه   فةـــه  ۛ  فةـثح ـه  الـــل   مح ــوة اـكفا نف ــل ث  انة لةه  نفكمـــية
نف  د س  م  د  ـــبةالسح  ةـــوة ص  عف ي  ب ــــة  ي ــيح ۜـو صي اا الوف دة يفن  هة ة  فةـــايخف ه ـــمح  ل  ـــوة

اا ؤ ل ــــوة ال بف ۛ  لة تةكمنة و نة   اليح ــــمف ب   ـــ  القفمفــه ـــدف ر  مفكمـــلةرة ا بة مفكماؤ لــان
﴾١١﴿ يــعاىۛ   فةــففــنة نة ـــۛضـري ۜ ةى  م  ة    الحن  نح ة  اي يمــــــ عةانةـكف   الحن يـــاىحةـلي ماىـكي
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Nisa /12 – 
Eşlerinizin çocukları 
yoksa terikelerinin 
yarısı siz kocalarındır. 

Eğer çocukları 
varsa dörtte biri size 
aittir. Bütün bunlar, 
yaptığı vasiyetin ve 
üzerindeki borcun 
ifasından sonradır. 

Sizin de 
çocuğunuz yoksa 
terikenizin dörtte biri 
eşlerinizindir. 

Eğer çocuğunuz 
varsa terikenizin 
sekizde biri onlara 
aittir. 

Bunlar da 
yapacağınız vasiyetin 
ve borcunuzun 
ödenmesinden sonradır.

Eğer miras bırakan
erkek veya kadın, 
çocuğu ve ana babası 
olmayan bir kimse olur 
ve onun erkek veya kız 
kardeşi de bulunursa, 
bunlardan her birinin 
hissesi altıda birdir. 

Şayet onların 
sayısı daha fazla ise, o 
takdirde onlar üçte bir 
hisseye ortak olurlar. 

Bu da yapılan 
vasiyet ve borcun 
ödenmesinden sonradır.

Bütün bunlar, 
varisler zarara 
uğratılmaksızın 
yapılacaktır. 

Bu, Allah 
tarafından size bir 
buyruktur. Allah alîm 
ve halîmdir (her şeyi 
hakkıyla bilir, 
cezalandırmada aceleci 
değildir). 
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Nisa /13 – İşte
bunlar Allah’ın

sınırlarıdır. Kim Allah’a
ve resulüne itaat ederse

Allah onu, içinden
ırmaklar akan

cennetlere ebedî
kalmak üzere yerleştirir.
İşte en büyük başarı da

budur. 

Nisa /14 – Kim de
Allah’a ve resulüne

isyan eder ve Allah’ın
sınırlarını aşarsa, 

Allah onu da ebedî
kalmak üzere ateşe

koyar. Hem onu zelil ve
perişan eden bir azab

vardır. 

ا تةــصفــــن  ا  ج ــف  مة كة   الزف وة نف لةكمــرة ةـه ـــنف لةكمـــمف   يةــمف  اي نح لة مفكمـوة
ة  وة لةــه ــــــانة لةـكف ا تةـ م ع  ــــرح  ب ـــم  الكمــلةــــد   فةــنح ة نةـــكذرةــمح ۛ  فةــوة  لة ا نفــد 

ص ـــعفــــبة ةـــد  وة اا الوف دة يفـــــنة ب ـيــوصيـــــة   ي ــيح ۜ  ـــــهة لةن  ة الــــه ـــوة ب ــنح ع ـــرح  نفـــم 
نف لةــــــت ـــــكذرة  ـــــتة لةكمـــــنف  لةكمـــــــمف    يةــــــمف   اي ۛ   فةـــمف    وة ا نفـــد  اــــم  ة مح
ة  الــــه ــــلةـــــــد   فةــــــمف  وة لةكمـــــلة ا تةــــم ن   ـــم ـــــــثح ــنح ة مفــــت ــكذرة ــــمح انةـكف
ةــــــد   وة ص ــعفـــــبة اـــــــونة  ب ــــــو ص ــــة    ت ــــيح يفـهة نف ـــا الوف دة اي ۜ   وة ن 

انةــــــكف نفـــم 
ا   ال خ   ال وفـــــــرة ال ة     وة لةــــــــةى   الو   امفـــــلة  لةـــــــكفو  رة ث    ــــــــي  ه  ج  ل ـــــرة
ا ح ـــــكمــــل ـفة ا  السح ــه ــنفــد   م ـــلح    وة ۛــمة اــــكفا نف ـــــ فة  د س  واـــان  ت ـــا خف
اـــــمف   ش ـــــه ــــــــــــكة   فةـــــــنف    ذن ل ـــم  ث ــل ــثح ـي  الـاء    ف ـرة كة رةــــــثةـــكذال  

ةـــــد   وة ص ـــعفـــبة اــى   ب ـوصنــــة   ي ـــــيح يفـهة ۙ ــا  الوف دة ۛ ـۛضاـــرة  م ــيفـــ غةن  ارح نفــــــم 
لفكةـــت  ﴾١٢﴿ ةــوة ص  ۜنة ـــةى  م ـيح ۜــــيـــــليـــــــم      حةــــــيــليــــــ     عة الحن   وة   الحن  م 

ۜ ة   ـع   ــــط ـــــ ي نف   ــــ   وة مةالحن  رة  الحن لفه ـــ ي  ه ـــــو لةـــــ س وة دف خ  د  و د ــــــح 
ي  م ـجفــتة ة نفــت ــحفــــنف تةــري ا الف ل كةـهة اۜ  وة ذن يهة ا ل دي ينة  في ا ر   خة هة ةــجة ات ـــنح

مة ة ص  ــــعفـــــــ يةنف   ــوة رة   الحن ولةوة ةـــعةـــتةـــــ وة ية ه ــــس  دح ﴾١٣﴿ يم  ظي الفعة وف ز  الففة
﴾١٤﴿ د  و دة ه  لةـيــداى فيــال ـلفه  نةاراى  خةــدف خ ـــ  ي ح  ا    وة ۟ـيـهيـذةاب   م ــه   عةــهة ن 
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Nisa /15 – Zina 
eden kadınlarınız 
hakkında dört şahit 
isteyin. Eğer dört kişi 
şahitlik ederlerse, ölüm 
kendilerini alıp 
götürünceye veya Allah
kendilerine bir yol 
gösterinceye kadar 
onları evlerde alıkoyun.
[24,2] {KM, Tesniye 22,21;
Levililer 19,20; 20,10.14; 
21,9; Yuhanna 8,5} 

Nisa /16 – Sizden bir 
çift fuhuş yaparsa 
onlara eziyet edin. Eğer
tövbe edip hallerini 
ıslah ederlerse onları 
cezalandırmaktan 
vazgeçin. Çünkü Allah, 
tevvab ve rahîmdir: 
(tövbeleri kabul eder ve
çok merhametlidir). 
[17,32; 23,7] 

a-Zina cezası olarak 
Kur’ânda ilk gelen hüküm 
bu âyetle bildirilen 
azarlama, bir iki pataklama 
kabilinden rahatsız etmedir.
b-İkinci olarak, bu sûrenin 
15. âyeti gelip zinakâr 
kadını evde hapsetme 
hükmünü getirmiştir. c-Son 
olarak ise 24,2 ile gelen yüz
değnek cezasıdır. Bu 
bekârların cezası olup evli 
zinakârlar recmedilirler. 
Bazı alimlere göre, bu 
16.âyet livata yapan 
erkeklere ait olup, onlara 
verilecek tâzir cezasını 
bildirmektedir. 

Nisa /17 – Allah’ın 
kabulünü vaad 
buyurduğu tövbe, 
kötülüğü ancak cahillik 
sebebiyle işleyip, sonra 
da çabucak vazgeçerek 
günahtan dönüş 
yapacak olanların 
tövbesidir. İşte Allah’ın,
tövbelerini kabul 
edeceği kimseler 
bunlardır. Allah alîm ve
hakîmdir (herkesin içini
dışını hakkıyla bilir, 
tam hüküm ve hikmet 
sahibidir). 

Nisa /18 – Yoksa 
makbul tövbe, 
kötülükleri yapıp edip 
de sonra kendilerinden 
birine ölüm gelip 
çattığında: “İşte ben 
şimdi tövbe ettim” 
diyenlerin tövbesi 
değil. Kâfir olarak ölen 
kimselerin tövbesi de 
değil. İşte öylesi 
kimselere, çok acı 
veren bir azap 
hazırladık. 

Tövbenin makbul olmasına 
dair âyet ve hadisleri bir 
arada değerlendiren 
müfessirlerin vardıkları 
sonuç şudur: Can çekişme 
durumundan önce, henüz 
hayattan ümitsiz değil iken 
küfürden tövbe ile iman 
etmek geçerlidir. Fakat can 
çekişme halinde hayattan 
ümit kesme durumunda 
küfürden tövbe ve iman 
etmek geçerli değildir. İman
ettikten sonra iyi işler 
yapabilecek bir zaman 
bulunmalıdır. 
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iman edenler! Kadınları

zorla miras olarak
almanız helâl olmaz.

Çok belli bir fuhuş
işlemedikçe onlara

verdiğiniz mehrin bir
kısmını ele geçirmek

için onları sıkıştırmanız
da size helâl değildir. 

Onlarla hoşça,
güzelce geçinin. Şayet

onlardan
hoşlanmayacak

olursanız, olabilir ki bir
şey sizin hoşunuza

gitmez de Allah onda
birçok hayır takdir

etmiş bulunur. [2,228]
{KM, Tesniye 5,10} 

Cahiliyede ölen bir
erkeğin en yakın vârisi
onun eşinin üstüne bir
bez parçası atınca, onu

kendi yönetimi altına
geçirmiş olurdu. Sonra

ister mehir vermeksizin
onu nikâhına alır, ister

diğer bir erkeğe
nikâhlayıp mehrini
kendisi alır, isterse

böyle yapmayıp evinde
âdeta hapsedip malına

el koyardı. Âyet bu
âdeti kaldırmaktadır. 

Âyetin son kısmı,
aile kurumunu ayakta

tutmak için çok önemli
bir prensip

koymaktadır. Evliliğin
başında kişinin eşinin,
gerek güzellik, gerek

ahlâk bakımından
eksikleri olabilir. İyi

yönlerini ortaya
koymasına fırsat

vermeden, sohbet ve
ünsiyette bulunmadan,

boşamaya girişmek
doğru değildir. 

ا نف ن ۛساا ئ  الففة ۛشةة   م  تةكمح  وا  عةـه ـشفـمف  فةا سف ةـه ـيفـلةــد  نح الحن ينةـأفتيـي يةـتيـوة
ۛ   فةكمــنفــم  وا   فةـه ــنف ۛش ا ــمف ة  ــه و ـكمـس ــاةمفـــد  وت ـي ـب ـي الفـف نح بة ةىــعةــالرف

﴾١٥﴿ يـتةـتحنى يةـحة ة الفـه ـوة  فحن ت   الوف ـــنح وف لة ـجفـيةمة ة  ۛســــه ـــــلة   الحن عة لىــيــبيــــنح
ا م ـن  واكمنـفـهة ض  ر  ا فةاةعف لةحة الصف اۛ  فةا نف تةابةا وة مف  فةانذ و ه مة ة الح يةاـأفت ــذةان  يةــوة

ة نح اــــاي ةــال مة لةىــة  عةـــوف بةـــتح ﴾١٦﴿ ة ــه ــنفــعة نح اۜ  اي ةمة ابـــــانة  تـةـكف الحن ة حيـوح ماىــيـاى رة
ب جةـونة الـل ـمةــعفــية وءة ا الةـــسح  ة ــــة   ث ــهة يــنف قةــم ونة  ـوب ـت ـيةمح ب ـري يـل الحن   ةذي نةـلح

﴾١٧﴿  فةا ول
ائ كة ۜ   وة ــه ـــيفـــلةـــعة الحن  ب  يةت و لن يــعة  الحن انة ــكفمف ماىــيـكيــــماى حةـلي

ةــال ةـــوف  بةــتح ينة    يةــة     ل لح ةـونة   الـل ــمةـعفــذي ۛ   حةــيح ــسح اىــــةات  تحن لة ت ـۛســـيفــوة
ت   قةـــ الفم ــه  وف نحيــمة ـنت   ــبفــت ي  ــالة  اي لةــالف نة    وة ذةا  دةــــرة  الحةـــۛضــــحة  اي

و ت ــية ائ ــــكم  مفـــه و نة  وة ــم  لن ۜ    ا ول ا ر  ة مفــه ــا   لةـدف  نةــتةـــكة   ال عفــــفح ة يــالح نةــذي
ا ةـــا اليح ــية ا  الح مفكمــلح  لةــــح ـــن وا   لة يةــــذي ينة   انمةـــهة ﴾١٨﴿ ا بـعة ماىـيــاى  الليــذة

 ۛسااءة ــنح ــال
ة ـــه ل و  ــض ـــعفـــاىۜ  وة لة  تةــرف هـــكف واـب ـــذف هةـــتةـــل  نح واـر  ث ــالنف  تة

ا تة  ا ــمة و  ـــت ــــيفــــان ة   ـه م  ا  ال نف   ية نح ة لح ا ح ـنة    ب ـيـــأف تيـــــاي ة ـــۛشــفة ض ــعفــبةـــب 
ة  ـه  ۛ    فةـمةـالفـ ب نح ر  وف  ت ـكفا نف ـعف هف ةـر  وه نح م  ۛ   وة عةـــنةــــيح ـــبةــــم  وــــــا ش ــة  ر 

﴾١٩﴿ ىـعةـفة ا ه كذالنف تـة سن ـاى وة ــوا  ۛشـرة لة يف عة يكفراى ـيفـه  خةـيــفي  الحن يةجف راىـثي
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Nisa /20 – Bir 
eşinizden ayrılıp da 
yerine başka bir eşle 
evlenmek isterseniz, 
ayrıldığınız hanıma 
yüklerle mehir vermiş 
olsanız da, içinden ufak
bir şey bile almayın. 

Boşanmaya sebep 
uydurup iftira ederek, 
göz göre göre günaha 
girerek bunu almanız 
hiç münasip olur mu? 
[3,75] 

Hz. Ömer (r.a) 
halife iken evlenmeyi 
kolaylaştırmak için 
mehir mikdarına üst 
sınır koymak isteyince, 
mescidin arka 
tarafından bir hanım da 
bu âyeti okuyarak: “Ya 
Emire’l-müminîn! 
Allah’ın verdiği imkânı
almak doğru olur mu?” 
deyince Hz. Ömer 
derhal inceliğin farkına 
varmış, cemaatin 
huzurunda o hanımın 
haklı olduğunu kabul 
etmiştir. 

Nisa /21 – Nasıl 
alabilirsiniz ki 
birbirinize karılıp 
katıldınız, bir yastığa 
baş koydunuz, 

Hem onlar siz 
kocalarından 
hukuklarını gözetme 
konusunda sağlamca 
te’minat da aldılar? 
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Nisa /22 – Daha
önce geçen durum bir
tarafa, bundan böyle

babalarınızın
nikâhladığı kadınları
artık nikâhlamayın. 

Hiç şüphe yok ki
bu, Allah’ın gazabına

sebep olan bir
hayasızlıktır. Ne iğrenç

bir yoldur o! [6,151;
17,32] 

Cahiliyede üvey
anne ile nikâh normal
karşılanırken, bu âyet
onu yasaklamaktadır. 

Nisa /23 – Ey
mümin erkekler!

Şunlarla nikâhlanmanız
haram kılınmıştır:

Analarınız, kızlarınız,
kızkardeşleriniz, 

Halalarınız,
teyzeleriniz, kardeş

kızları, kızkardeş
kızları, 

Sizi emziren süt
anneleriniz, süt

kızkardeşleriniz, 

Kayınvalideleriniz
, kendileriyle zifafa

girdiğiniz eşlerinizden
olup evlerinizde

bulunan üvey kızlarınız.

Fakat zifafa
girmediğiniz eşlerinizin

kızlarını
nikâhlamanızda beis

yoktur. 

Keza öz
oğullarınızın eşleri ile

evlenmeniz ve iki
kızkardeşi nikâhınız

altında birleştirmeniz
de haram kılındı. 

Ancak daha önce
geçen geçmiştir. Çünkü
Allah gafur ve rahîmdir

(çok affedicidir,
merhamet ve ihsanı

boldur). [33,4] {KM,
Levililer 18,7-18;

Tekvin 29,16-30} 

Süt anne ve
kardeşlerinde de, nesep

(soy) yönünden olan
mahremliğin cari

olduğu âyette
vurgulanmaktadır. 

ا لة   زة وف ج  مةــبفــت ــسف ا ۙ    وة ان تةـــكفـــدة مفــت ـــيفــــا نة   زة وف ج  نف  الرة دف ت  اي م ـــــوة
ه ــذ  ونةـــأف خ ـــاىۜ  التةــيفــه   ۛشــنفـذ  وا  م ــأف خ ــلة تةــطةاراى   فةــنفـق  ةـه ـدن  يــايحف نح

دفـــه     وة  قةــــذ  ونةـــأف  خ ـــۛف   تةــيفـــكف وة ﴾٢٠﴿ يناىــاى  م ـمــتةا ناى  وة اي ثفـــهفـــب  بي
ض ـبة ذف نة   م ــعفــبة مف  اي لنىكمعف ال خة اىـثةا قــيـــمف  ميكمنـفــــض    وة ىــالفف ضن

لة  تة وا  مةــكنــنفــوة اا ؤ ل كفا  نـةـح  بة نة النح ۛسااء    مفكمحة  ان م  ﴾٢١﴿ ظاىــيـليـــغة
نحة ۛساــقفــةى   وة مةــۛشــا ح ــانة  فةـكفه  ــــــــــاي اءةــتاىۜ    وة ة مة لح ۛفۜــلةـــدف   ۛســـــا قةــاي

ةمف  كميـفـــلةــ عة تف ــرح  مةــح  ا ت ــ ا مح مفكمــــت  اـنةــمف وة بةكمـــــهة ﴾٢٢﴿ ۟ـۛس يلى بي
ا  ت ــوة عة ة خةكمــمح ة خ ات  ــنةــــمف وة بةـــك ـــــ ت الة ـمف  وة الف ال خة ا ت ــوة مفكمــوة

ة ت  ــــــخف ا ت ــــــ وة ا  مح اي  الرف ۛضــــم   الحنكمــــهة مفكمــنةـــــعفـــتي بة ا ت   الف ـنةــوة
ة ۛضـــنة الــــم  ةة   وة ــــا عةـــرح ات    ن ــــا  مح مفكمــــۛساا ئ ــهة مفكمــــوة  ات ــوة ال خة
ي  فيـــالحن م كمـــا ئ ــۛساــ ن نف ــمف   م كمو ر  ـج ـــي  ح ـــتي ا بة م كمبـ ــا ئ ــوة رة

ة   فةــه ــمف ب ـــت ــلفــدة خة ةـــه ـــمف ب ــت ــلفــدة خةو ن وا   ـــكمتـة مفــــا  نف  لةــــنح نح يــالحن تي
ا ئ ـــمف    وة حةكميـفـــلةــعة اا ئ ـــل    البفــــلة ةكمــــنة نةـــذي يـــم   الح نةا حةـــلة  ج ــــفة

ۙ   وة ال نف   تةكمـــــلة   ب ـــــالصف وا  بةـــمةـــجفــــمف ن ــيفـتةــنة   الف  خفــيفـــع  نفـــــم 
﴾٢٣﴿ ة مة لح ة  ۛفۜ   ـــــلةـــدف   ۛســــــا قةـاي نح ةاي حيـــــــــ غةانة  ـكف  الحن و راى رة ۙــــيــف  ماى
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الجزء

﴾٥﴿
Nisa /24 – Kocası 

olan kadınlarla da 
evlenmeniz haramdır, 
ancak harp esiri olarak 
eliniz altında bulunan 
cariyeler bundan 
müstesnadır. İşte bütün 
bunlar Allah’ın kesin 
hükümleridir. 

Bu sayılanlardan 
başkalarını, iffetli 
yaşamak, zina etmemek
şartıyla, mal harcayıp 
mehirlerini vererek 
nikâhlamanız helâldır. 

Dikkat edin: 
Evlenerek 
beraberliklerinden 
yararlandığınız 
kadınlara, belirlenmiş 
olan mehirlerini verin, 
bu bir haktır. Ama 
belirledikten sonra, 
aranızda anlaşarak 
miktarını arttırıp 
eksiltmenizde size bir 
vebal yoktur. Allah alîm
ve hakîmdir (her şeyi 
hakkıyla bilir, mutlak 
hüküm ve hikmet 
sahibidir). [4,4-21] 

Bazı milletlerde 
evlenirken kadın erkeğe
hatırı sayılır mal veya 
para (drahoma) verir. 
Bu, kendisine rağbet 
edilme sebeplerinden 
olur. İslâm’da ise 
kadının malına değil, 
kendisine önem verilir. 
Hatta, verilen değerin 
bir alâmeti olarak 
kocası ona biri peşin, 
öbürü evlendikten sonra
verilmek üzere iki 
mehir verir. Nikâh akdi 
için mehrin mutlaka 
belirlenmesi gereklidir. 

Fakat mehiri 
belirledikten sonra, 
eşlerin karşılıklı rızası 
ile yaptıkları indirimde 
veya borçtan 
kurtarmada bir mahzur 
yoktur. 
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Nisa /25 – Sizden
eşraftan olan hür

mümin kadınlarla
evlenecek servet ve

gücü bulunmayanlar,
eliniz altında olan
mümin cariyelerle

evlenebilir. 

Allah sizin kadr-u
kıymetinizi imanınızla

bilir. Zaten siz
müminler hep aynı

aileden sayılırsınız. 

Öyleyse, fuhuşta
bulunmayarak, gizli

dost da edinmeyerek,
namuslu kadınlar olmak

üzere onları,
sahiplerinin izniyle

nikâhlayın. 

Mehirlerini de
güzellikle kendilerine

verin. 

Eğer evlendikten
sonra zina yaparlarsa,

onlara hür kadınlara ait
cezanın yarısı

uygulanır. Cariye ile
evlenme, sizden

sıkıntıya düşmekten
(zinaya sapmaktan)

korkanlar içindir, yoksa
sabretmeniz sizin için

daha hayırlıdır. Bununla
beraber Allah gafurdur,

rahîmdir (affı ve
merhameti boldur).

[9,60; 24,33] 

Nisa /26 – Allah
size helâl ve haramı

açıkça bildirmek, size
daha önce geçmiş iyi

insanların yollarını
göstermek ve yuvanıza

dönmenizi sağlayıp
günahlarınızı

bağışlamak ister. Allah
alîm ve hakîmdir (her

şeyi hakkıyla bilir, tam
hüküm ve hikmet
sahibidir). {KM,

Tesniye 22,21.28-29;
Levililer 20,10;
Yuhanna 8,5} 

Âyetteki sünen
(yollar) Nisâ sûresinin
başından buraya kadar

bildirilen emirler,
kültürel ve sosyal
düzenlemeler ile

Bakara sûresinde daha
önce bildirilmiş

hükümlerdir. Allah
bunları isterken,

gelecek âyette
bildirildiği üzere

müşrikler, münâfıklar
ve Yahudiler, Kur’ân’ın
bu inkılabları hakkında

müminleri şüpheye
düşürmek ve ölçü

dışına çıkarmak
isterlerdi. 

ة  مةـــــنح ـال لح يفكفـــلةــــا مةــۛسااء   اي ا ــــتف  ال ۛكمنـ مة مف ۛصــم ـ الفوة نةــنةا ت   م ـحف
ا مف كملةيـفـعة  الحن  ة ـح    وة ااءة  ذن ل مف  كملةلح رة ا وة واكمـمة تةغ  مف  النف تةبف تةاۛبـكن

رة  م ـينة غةـنيـص ـحفـم  ۜ ـيف ينة ااسفـــ فةۛسا ف حي مف ب هيـت ـعفـتةـمفـتةـمة ال ــمفب اة  مفكموة
ة  ا ج ـفةان ت وه  ه ـنح ة  فةــورة يــنح لة ج ـري اـيـمف فيكمـيفـلةــنةاحة عةـــۛضةىۜ  وة مة ه نحة نف م 
الفــعفــبة نفــم  يــفةــد  ة ــۛضــري نح ۜ  اي ةة  يـانة عةـكف الحن ماىـيـكيـماى حةـلي ت مف ب ـتة اۛضيف هيـرة

ـعف م ـمف  يةــنف لةـوة مة تةط  لى النف  يةـمف  طةكمنـفـسف ۛصنةات ــكننـفــوف حف حة الفم  ﴾٢٤﴿

يفكفـلةـا  مةـنف  مةـم ـــفة ا ن ــــتف  ال م كمت يةا ــتةــنف   فةـمف  م كمـمة نةات ـم ـالف ؤف م 
ا ن الحن وة  يمة لةم   ب اي ۜ  بةكمـــ   العف نف بةكمض ــعفــمف ۛــعفــمف  م  ض  ۜــالف نةات  ؤف م  م 

ة   وةـــه ــل ــا  ذف ن    الهفـــب  ة   ا  ج ـــو ه ــت  ان نح ةـــــو رة ه ـــنح نح وــكنــنفا ــفة ةـــــ  ه ح  نح
ا ت  ـم  ۛساف حة رة  م  يف ۛصنةات  غة ذةات   الخفحف تحةخ  لة م  ۛــ وة ان  دة ر و ف ب ا عف لفمة

ةــا حف نح اح ــنة  ب ــيفــا نف  التةــ   فةص  ة    ن ـه ـيفـلةـعةــة    فةـۛشــفة اـصفــنح ف    مة ااـــفة ا ذة
نة  ۛصنةات   م  حف ل ـــعةـالفالفم  ۜ  ذن ية   الفــنف   خةـمةـكة  ل ـذةاب  نةۛتــش  عة لةىـعة

﴾٢٥﴿ ۜ   كمنـفـم  النف  تةمف وا  خةـب ـصفـــوة ۜ  وة كمـلةر  ـيفــر  حيـغة  الحن مف ور  رة ۟ـيـف  م 
ةـــنةـــمف   س كمـــد  يةـهفـــــمف   وة يةكمــــنة لةـيح ــبةـــي ــــل   الحن  يــنة الح نةــذي يـــي  د ــري

﴾٢٦﴿ ۜ   كمـيفــلةـــوۛب  عةـت ـــمف   وة يةكمــل ـبفـ قةنف ـم  يم   حةـعة الحن  وة مف يم ــلي كي
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Nisa /27 – Evet 
Allah sizin yuvanıza 
dönüş yapıp tövbenizi 
kabul buyurmak 
istiyorken, 

O şehvetlerinin 
ardına düşenler ise 
büsbütün yoldan 
çıkmanızı isterler. 

Nisa /28 – Allah 
sizin yükünüzü 
hafifletmek ister, çünkü
insan hilkatçe zayıf 
yaratılmıştır. 

Haramlar, insan 
hürriyetini engelleme 
gibi görünür. Fakat 
unutmayalım ki kendi 
haline bırakılmış nefis, 
kötülüğe meyleder. 
Hem insanın ferdî 
hayatını koruyup 
iyileştirmek, hem de 
toplum içindeki diğer 
insanların hak ve 
hürriyetlerini, can, mal 
ve namuslarını 
korumak için Allah bu 
sınırlamaları getirmiştir.

Nisa /29 – Ey 
iman edenler! 
Mallarınızı aranızda 
meşrû olmayan yollarla
yemeyin. Karşılıklı rıza
ile yapılan bir ticaret 
yapmanız ise, elbette 
meşrûdur. 

Sakın haram 
yiyerek, başkasının 
hakkını gasbederek 
kendinizi öldürmeyin. 
Allah size pek 
merhametlidir. 

Âyette: “kendi 
kendinizi öldürmeyin!” 
emri: a-”Birbirinizi 
öldürmeyin!” veya 
“intihar etmeyin!” 
demektir. Veya 
b-“Haksız yere 
başkalarının mallarını 
alanlar toplumun 
nizamının bozulmasına 
sebeb olurlar; bu 
kendilerinin de sonunu 
hazırlayabilir.” 
anlamına gelebilir. 

Nisa /30 – Kim 
sınırları aşarak ve 
haksızlık ederek bunu 
yaparsa Biz onu ateşe 
sokacağız. Bu da 
Allah’a çok kolaydır. 

Nisa /31 – Eğer 
size yasaklanan 
günahların 
büyüklerinden 
kaçınırsanız, sizin öbür 
küçük günahlarınızı 
örtüp affederiz ve sizi 
değerli bir mevkiye 
yerleştiririz. 
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Büyük günahlar,
Allah’ın kesin olarak

haram kılmakla beraber
işleyenleri âhirette azap

ile tehdit ettiği
günahlardır. Bir hadis-i
şerife göre bunlar: Şirk,

sihir, adam öldürmek,
yetim malı yemek, zina,

meşrû savaşta ordudan
kaçmak, namuslu

mümin kadınlara zina
isnad etmektir. Bazı

rivayetlerde anne
babaya isyan, faiz

yemek de bunlardan
sayılmıştır Öyle

anlaşılıyor ki en büyük
günahlar, hepsinden

kaçınmayı temin etmek
için, müphem
bırakılmıştır. 

Nisa /32 – Bir de
Allah’ın kiminize

kiminizden daha fazla
verdiği şeyleri temenni

etmeyin. Erkeklere
çalışmalarından

nasipleri olduğu gibi
kadınlara da

çalışmalarından
nasipleri vardır. Çalışın

da siz daha hayırlı
şeyleri Allah’ın

fazlından isteyin. Allah
her şeyi hakkıyla bilir.

{KM, Çıkış 20,17} 

Nisa /33 – Ana ve
babanın ve diğer

akrabaların
ölümlerinden sonra

bırakacakları her terike
için vârisler belirledik. 

Yemin akdinin sizi
bağladığı kimselere de

paylarını verin.
Muhakkak ki Allah her

şeye şahittir. 

Cahiliye
döneminde müvalat

akdi yapılarak
mukaveleli mirasçı

belirlenirdi. Bazı
fakihlere göre bu

veraset şekli, mirası
akrabaya tahsis eden 8,

75 âyeti ile
kaldırılmıştır. Hanefi

mezhebine göre
muvalat ile veraset

devam edebilir. Şöyle
ki: Herhangi bir kişi

müslüman olur, varisi
de bulunmazsa o bir

dindaşına: “Tazminat
ödemem gerekirse

senin benim âkilemden
olman, benim de

ölümümden sonra sen
bana vâris olman üzere
müvalat yapalım” diye

anlaşma yaparsa, bu
akit geçerlidir. 

ةــري يــــمف   وة ي كمـــيفــلةــــــت و ۛب   عةـــــري يد     النف   يةـــــي  نةــــذي يـــد   الح الحن وة
ري يد ــي  ﴾٢٧﴿ ةــية ةــع ونة الــب ـــتح ا ت     النف تةـــهةــشح يـــوة يماىـــل وا  مةـمي ظي يفلى   عة

﴾٢٨﴿ ۛ   وة خ كمنـفـــۛف عةــفح ــخةــــالنف  ي  فاىـــيـعيــۛسا ن   ۛضـل قة الف  نفــمف الحن 
ة ينةــالح اوا  ال مفــكمأفـــتة ن وا لةــ انمة ذي ا لةــل  نـةكموة ل كممف بةيف مف  ب الفبةاط  ا يح  اــية اـــال هة

ةى  عةــــت  ا رة ا ض   م ــــنف  تةـــــجة لة تةكمنـفـــرة اواـت ــقفـــمف  وة ل  ا النف تـة ة لح ونةـــكماي
لفـففــنف يةــوة مة عة ﴾٢٩﴿ نف ۜ    كمـــۛســـف ــــــال ة مف نح ةاي حي مف كمــانة ب ـكف الحن ماىـيـرة

ظ ـــع  اناى  وة وة ۛف  ن ــۛســماى  فةــلفـدف يه  نةاراىۜ  وة كةــصفــوف ل كة عةــلي لةىــانة ذن ل كة ذن
نف تة اائ كفب وا ــن ــتةــجفــاي اـــبة ه   ن ــهةــنفـــت  رة مة نف نة عة رفكفـــوف فح  ﴾٣٠﴿ راىـيـسيـــية الحن 

وة لة ﴾٣١﴿ نـف ا ت كمعة ـة لى  دفــمف  م كملفـخ  دفــن  مف  وةكمـمف  ۛسيح   خة
يماىـــكف ري

ۛضـهي بةــــب   الحن  ۜ   ل ــعفــبة لنىــمف عةكمعف جةـض  ال ـلرح  ةـمةــتةــتة ا  فةـنح ا  مة ةــوف لةــضح
ااــم  ة  مح

ل لـتةـكذ يب ـنح ۛسااء  نةـۛسب وا وة ااـم  صي ة ل واـتةۛسـكف مح ـة سف ۜ  وة بفنة ب ـيـــصيـــنة
﴾٣٢﴿ ة ة  ل هۜي ـــضفــنف فةـــم  الحن نح ة اي ء   عةــــلح   ۛشــكمـــــــــــانة  ب ـ  كةالحن يماىـليــــيف

ا ل ـــــنةا    مةــــلفـــعةـــجة ا   تةـــــية    م ــوة ة دة ان ــــوة ال ــــرة كة   الفـــــمح لح ــــكمـــــوة ل 
ة ا ن ـــدة تف    اليفــقةـــذي ينة    عةـوة الح مفـــو ه ــان ت ــمف   فةكمـــمة ة قف الف ۜـرة ب ــوة و نة

﴾٣٣﴿ ـــيـــبة  ـــصي ۜنـة ــمف ة     ه  نح ة اي ۟ الحن ــيداى ء  ۛشـــهي ــــلنى ك ـــــلح  ۛشـــيف ـــــانة عة  كة
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Nisa /34 – Kocalar
eşleri üzerinde yönetici 
ve koruyucudurlar. 

Bunun sebebi, 
Allah’ın bazı insanlara 
bazılarından daha fazla 
nimet vermesi ve bir de
kocalarının mehir 
verme, evin 
masraflarını 
yüklenmeleri gibi malî 
yükümlülükleridir. 

O halde iyi 
kadınlar: itaatli olan ve 
Allah kendi haklarını 
nasıl korudu ise, 
kocalarının 
yokluğunda, onların 
hukuklarını koruyan 
kadınlardır. 

Dikbaşlılığından 
yıldığınız kadınlara 
gelince: Onlara evvela 
öğüt verin, 
vazgeçmezlerse yatakta
yalnız bırakın ve 
bunlarla da yola 
gelmezlerse onları 
hafifçe dövün. 

Şayet size itaat 
ederlerse, onlara 
yüklenmek için bir 
sebep aramayın. 

Unutmayın ki 
üstünüzde çok yüce ve 
büyük olan Allah 
vardır. {KM, I Timote. 
11,12; I Korintos. 11,3; 
Efes. 5,22} 

Kocasına 
itaatsizlikte direten ve 
onun haklarını 
korumayan kadına 
burada sayılan üç işlem 
uygulanabilir. Eğer bir 
uyarma kâfi geliyorsa, 
gerisini yapmak doğru 
değildir. Dövmeye izin 
verilse de bu, yüze 
yapılmamak ve yara 
bere bırakacak tarzda 
olmamak şartıyla 
caizdir. Hz. Peygamber 
(a.s.) isteksiz olarak, 
sırf aile nizamını 
temine vesile olsun 
diye dövmeye izin 
vermiştir. Yani, Hz. 
Peygamber, âyete 
getirdiği açıklamada, 
bu dövme işinin son 
derece sınırlı olduğunu 
bildiren çok sayıda 
talimat vermiştir. 
Bunlardan biri de: 
“Darben gayre 
muberrih” yani 
“şiddetli olmayan, 
hafifçe” olmasıdır ki, 
meali Hz. Peygamberin 
bu tefsirine göre verdik.
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Nisa /35 – Eğer
karı kocanın birbirinden

ayrılacaklarından
endişe ederseniz, o

vakit, kendilerine
erkeğin ailesinden bir

hakem, kadının
ailesinden bir hakem

gönderin. 

İki taraf işi
düzeltmek isterlerse,

Allah onları uyuşmaya
muvaffak buyurur.

Şüphesiz Allah  alîm ve
habîrdir (her şeyi bilir,

bütün maksatlardan
haberdardır). 

Nisa /36 – Yalnız
Allah’a ibadet edip

O’na hiçbir şeyi şerik
yapmayın. 

Anneye, babaya,
akrabalara, 

Yetimlere,
fakirlere, yakın

komşulara, uzak
komşulara, 

Yol arkadaşına,
garip ve yolculara, 

Elinizin altındaki
(köle, cariye, hizmetçi,

işçi) lere de 

Güzel muamele
edin. Bilin ki Allah
kendini beğenen ve

övünüp duran kimseleri
sevmez. [17,23; 31,14] 

Nisa /37 – O
cimrilik eden, üstelik
etrafındaki insanlara

cimriliği tavsiye eden
ve Allah’ın lütf-u

fazlından kendilerine
verdiği nimetleri

gizleyen nankörler yok
mu! İşte Biz onları zelil

ve perişan edecek bir
azap hazırladık. [100,6-

7; 80,17] 

ا  م ــــــــقة ة ا    فةــــۛسااء   ب ـــــــنح ـلةى   الـــــونة   عةـوح ةــــــمة الحن  لة  ــضح ال  اللرح  جة
ا  النفـــض    وة ب ـــــعفــلنى  بةــــعة ا وا   م ـــفةــمة ۜـق  مف ا ل ه  وة نف   ال مف مفــه ـــۛضـــعفــــبة

ا حةـب   ب ـيفــغةـلفـظةات    ل ــاف ـتةا ت   حةــان ـقة ظةـمة ۜ ف  الحن  ا ل ـفة ة ات ــــا لصح حة
اف ــــتة ة    فةـــو زة ه ـش ـــونة   ن ـخة ة    وة اهفـــظ و ه ــع ـــنح ةــر وه ــج ـــنح نح ي الحنتي وة
ا ضفـــۛضا ج ــــمةـــــــالف ۛ    فةــــو ه ــر  ب ــــع    وة ة مفكمنـةـــــعفــــا  نف   ال طةــــنح ف ي
ة   ۛســه ــيفـــلةـــوا   عةـغ ــبفـــتة ة ــيـــبيـنح نح ةلىۜ    اي ى ـل ـانة  عةـكف  الحن يراىـبيـكفياح لةــــفة

اينف خ  اقة  بةـففـوة قة ن ـت مف ش  ث واـيف ا فةابفعة مة نف ماىكفحة ه  حةـالهف م  ماىكفل هي وة ﴾٣٤﴿

نف  ي ــل ــالهف اۛ  اي يــهة اا ايصفــري حاى ي ــدة فح ــلة اۜ  ــه ــنةـــيفــــــ بة الحن  ق ــوة ةمة نح ة اي الحن نفـــم 
ا عف وا ـب ــوة ة د  لة ت الحن هيـــوا ب ــكمر  ــشفـــ  وة ﴾٣٥﴿ يـــا نة  عةـكف راىـيـبيــماى خةــلي

ا ل ــا لفـوة ب  ي  الفــاى   وة ب ـۛسانــن   ايحفــدة يفــوة ىـتةـيةـرف بنى  وة الفـق ـذ  امن ـاىــيفــۛش
الف ي ـــوة ذ  ار  الفـالف جة بنى وة رف الفـق  ار  اح ــجة الصحة ن ب   وة ب ــج  الف ين ـۛسا كيـمةــوة
ا بف ةــــوة مةـبيــــن  السح ۙ  وة ان ــتف اليفــكفــلةـــا مةـيل  ۜكمــمة ة   مف نح ة اي الحن ب ـنفـجةـب الف

ل ونةــبفـذي ينة  يةـاللحة خة ﴾٣٦﴿ ۙـخ ـ فة ا لى  ـتةـخفـانة   م ــنف كةــبح   مةـــح ـــلة   ي  وراى
ةـال اـــــت كذل   وة يـةــخفــب ــالفــا ۛس   ب ـنح ونة   مة الحن م   ــه ــيـا ان تنـم  ية و نةــوة ر  أف  م 

﴾٣٧﴿ نف ـدف نةا   ل لفـــ  م  ـتـة ال عف ــل ـهۜي    وة فةــضف
ۛكف ــيــناى ــهي ا بــاى   م  ــــذة ينة   عة ــــري ـا ف 
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Nisa /38 – 
Mallarını halka gösteriş
için harcayıp Allah’a ve
âhiret gününe iman 
etmeyen kimseleri de 
Allah elbette sevmez. 

Şeytan kimin 
arkadaşı olursa, artık o 
arkadaşların en 
kötüsüne düşmüş 
demektir. [2,264; 37,51;
41,25; 43,36; 50,23] 

Nisa /39 – Allah’a 
ve âhiret gününe 
inansalar ve Allah’ın 
kendilerine ihsan ettiği 
nimetlerden 
harcasalardı ne zararları
olurdu sanki? Allah 
onları pek iyi 
bilmektedir. 

Nisa /40 – Şu 
kesindir ki Allah 
kullarına zerre kadar 
bile zulmetmez. 

Ama kulun zerre 
kadar bir iyiliği bile 
olsa, onu kat kat artırır 
ve ayrıca Kendi 
tarafından büyük bir 
mükâfat verir. [21,47; 
31,16] {KM, Mezmur. 
62,13; Vahiy 22,12} 

Nisa /41 – Ey 
resulüm! Her ümmetten
haklarında tanıklık 
edecek bir şahit 
(peygamber) 
celbettiğimizde ve seni 
de bütün onlara 
(ümmetine) şahit olarak
getirdiğimizde, bakalım
onların hali nice 
olacak? [39,69; 16,89] 

Nisa /42 – İşte o 
gün dini inkâr edip 
resûle isyan edenler, 
yerin dibine girmek, 
yerle bir olmak 
isteyecekler. 

Onlar hiçbir 
sözlerini hiçbir 
kabahatlerini Allah’tan 
gizleyemezler. [78,40] 
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Nisa /43 – Ey
iman edenler! Sarhoş
iken ne söylediğinizi
hakkıyla bilmedikçe

namaza yaklaşmayın. 

Yolculuk dışında
cünüp iken de

gusletmedikçe namaz
kılmayın. 

Eğer hasta veya
yolculukta iseniz, veya
tuvaletten gelmiş yahut

hanımlarınızla yatmış
olur da gusledecek su

bulamazsanız, 

O vakit temiz
toprağa teyemmüm

edin, arınmak niyetiyle
yüzünüze ve ellerinize

meshedin. Muhakkak ki
Allah afüv ve gafurdur

(af ve mağfireti boldur).
[2,219; 5,90-91] 

Sarhoş edici içki
içmek, nihaî olarak

haram kılınmadan önce
bu şekilde iyice

kısıtlanmıştı. İçenler
ancak yatsı namazını

kıldıktan sonra
içebiliyorlardı. 5,90-91

ile ise mutlak olarak
haram kılındı. 

Teyemmüm: Su
bulunmaz veya hastalık

sebebiyle kullanmaya
mani bir durum varsa,

abdest veya gusül için,
mânen temizlenmek

niyeti ile, el temiz
toprağa vurulup yüz ve

kollar meshedilerek
gerçekleştirilir. Bu izin,
müslümana en azından
bir nizama uyma, itaat

edeceği bir mercinin
huzurunda olma bilinci
verir. Kişinin zihninde,
kendisini temizleme ve
namazın kutsal olduğu

fikrini canlı tutar. 

Nisa /44 –
Baksanıza kendilerine

kitaptan nasip
verilenlerin

yaptıklarına! 

Kendilerinin
hidâyeti bırakıp

sapıklığı satın almaları
yetmiyormuş gibi, sizin

de yolunuzu
şaşırmanızı istiyorlar. 

ا لةــونة  المفـق ـف ـنفــي  اــه ــوة ة ئ الـمف   ر  لةـاءة ب الحن   نةن وـــؤف م ـــــي  نحةاس   وة ة الح ينةــوة ذي
م ـيةـــالفـب  نخ  وف مةــالف ۜ وة يفـ الن كميـةنف  ــر  ة يناى فةـطةان   لةـشح يناىـه  قةري قةري ۛسااءة لة وة

انمةــمف  لةـه ـيفــلةــا ذةاعةـوة مة م ـيةـــوة الف  ب الحن  وا ـن ـــوف نخ  وف النفـــالف واـق ـــفةـــر   وة ﴾٣٨﴿
ة نح ة اي الحن ﴾٣٩﴿ زة قةــــــــم  ا رة ة ۜم   ـــــه ــــمح ماىـــيــليــمف عةــه ــب   الحن انة  ــــكف وة  الحن 

نف تة الة ذةـقةــثفــم   م ـل ـــظفـية اي ۛ  وة ة  ة ي ــففــۛضا ع ــةى  ي ــنةــۛسـك  حةـــرح ا  وة ؤفت ــهة لة
ذةا ج ـــيفــكفــفة ة ــنف ك ــنةا م ــئفــۛف  اي ة لح  ا مح ﴾٤٠﴿ نف لةد  نفه   الجف ماىـيـظيــراى عةــم 

دح ــذ  يةـئ ـوف مةـــية وة ﴾٤١﴿ اــكة عةـنةا ب ــئفــيد   وة ج ــهيــۛشــب  ء  ۛشــلنى هن ا ۜـيـهيـــؤ ل لة داى
عةكف وا  وة ر  ا الــۛصــفة ة س ـو  ى  ب ــۛســوف ت ــولة  لةــرح ۜــه ـــوحن ض  ةرف م  الف ة ينةـــالح ذي

ا اــااليح ــية ةهة يــ الح ن وا  لة نة ـذي ب واـقفـ تةانمة رة ﴾٤٢﴿ لة  ةونة ـم ــت كذيـةوة يــحة الحن ۟ــدي ثاى
النف ىـكفــمف س ــت ــوة وا  مةــلةــعفــ تة تحنىــحة ارن ن باىـ  ج لةول ونة وةـق ــا تةـم  لنوةةـال ة صح

ي ۛسـاب ـعة تحنى يل ـبيـري نف  حة اي ل واۜ وة تةس  عةـت مف مةـنفكمتةغف ى الوف ا ضن ر ـرف لنى ۛسفة ة لح اي
ا الحةـجة نـفـاءة ت م  نةـمف م كمد  م  سف لنمة اائ ط  الوف ااءى النح ۛسااءة فةلةمف الفغة وامة د  تةج  الوف

ة  نح ةاي الحن يداى طة واۛصعي م  واب و ج وه ـيح ـفةتةيةمحة ۛسح  يفكمباى  فةامف ال يـــمف وة ۜكمدي مف
لةـــمف  تةـــــاللة ينة  ــالحةى ـرة اي ت ذي يباى م ـا ون نةـوا  نةصي ﴾٤٣﴿ ى  غةـــانة عةـكة واح وراىــف  ف 

﴾٤٤﴿ ةـتةر ونة الـشفـتةاب  يةـكنـالف لةـضح ي ـلة يــةة وة ونة  النفـري ةـلح وا الـض ــتة د  ۜـبيـسح يلة
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Nisa /45 – Allah 
düşmanlarınızı pek iyi 
bilir. İşlerinizi üstlenen 
bir veli olarak da, bir 
yardımcı olarak da 
elbette Allah yeter! 

Nisa /46 – 
Yahudilerden bir kısmı,
bazı sözleri aslî 
şeklinden ve 
mânasından saptırır, 
mesela: “İşittik” (ama 
isyan ettik), “işit” (hay 
işitmez olası!), ve râina 
derler. 

Bu sözleri, 
ağızlarını eğip bükerek 
güya vaziyeti 
kurtarmak ve dinle alay
etmek için söylerler. 

Halbuki onlar 
sadece “İşittik ve itaat 
ettik”, “İşit!” unzurnâ 
(bizi de gözet), 
deselerdi kendileri için 
elbet daha hayırlı ve 
daha dürüst bir iş 
olurdu. 

Fakat Allah, 
inkârları yüzünden 
onları rahmetinden 
kovdu. Artık onlar pek 
az iman ederler. [2, 
75.104; 3,78] 

Onlar parantez 
içindeki sözleri 
içlerinden veya ancak 
yanındaki arkadaşı 
işitecek şekilde sessizce
söylüyorlardı. 
Müminlerin “raina: 
bizi gözet, bize himmet 
et” sözlerini de bahane 
ederek ağızlarını eğip 
bükerek, İbrânice’de 
hakaret ifade eden 
benzer bir lafza 
dönüştürüyorlardı. 

Nisa /47 – Ey 
kendilerine daha önce 
kitap verilen Ehl-i 
kitap! Yanınızdaki 
kitapları tasdik etmek 
üzere indirdiğimiz bu 
kitaba da iman edin. 

İman edin: 
enseleriniz nasıl 
dümdüz ise 
bazılarınızın yüzlerini 
bir darbe ile gözden, 
ağızdan, azalardan 
ederek dümdüz hale 
getirmeden, veya 
Ashab-ı sebte 
yaptığımız gibi lânet 
etmeden! Allah’ın emri 
mutlaka yerine gelir. 
[2,65; 7,163] {KM, 
Çıkış 31,14; Sayılar 
15,32-36 
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Ashab-ı sebt:
Allah, Yahudilerin

cumartesi günü balık
avlamalarını

yasaklamıştı. Bu yasağı
dinlemeyen Eyle

ahalisini Allah
cezalandırmıştı. 

Nisa /48 – Şu
muhakkak ki Allah

Kendisine şirk
koşulmasını affetmez,

ama bunun altındaki
diğer günahları dilediği
kimse hakkında effeder.

Kim Allah’a ortak
icad ederse müthiş bir
iftira etmiş, çok büyük

bir günah işlemiştir. 

Nisa /49 –
Baksana o kendini

temize çıkaranlara!
Onların temiz

olduklarını iddia
etmeleri neye yarar ki? 

Ancak Allah
dilediğini temize çıkarır

ve onlara kıl kadar
olsun haksızlık edilmez.

Nisa /50 – Bak
nasıl da Allah adına
yalan uydurup Ona

iftira ediyorlar! Bu da,
onlara belli bir günah

olarak fazlasıyla yeter!
[3,24; 2,111; 2,134] 

Nisa /51 –
Baksana o kendilerine

kitaptan bir nasip
verilenlere! 

Putlara, kâhinlere,
şeytanlara, ne kadar

batıl varsa hepsine iman
ediyorlar ve yetmezmiş

gibi, 

Bir de kalkıp
kâfirler hakkında

“Onlar,
müslümanlardan daha

doğru yoldadır”
diyorlar! 

اا ئ ـــاةعفـ ب  م ــلةــــالعف ۜ  وةكمــدة  مف
ى ـــكف ىـــوة ل   الحن ـب  فن   وة ۗياح

ى ــكف ب الحن  فن الحن  وة
ةـم  ينة هةــنة الح ف ــاد وا  ي ـذي رح  نف  مةــكفـونة الفــحة هيـل مة عة ع  اض  وة ﴾٤٥﴿ يراىـنة صي
عةـعفـم ـۛس اسفـيفــۛصــنةا وة رة م ـعف  غةـمةـنةا  وة ىـمةـسفــيف نةا لةياح اع  رة ع   وة ول ـوة ية ونةـق 

طة ي ناى ف يـعفـوة لةـالدحي ۜ  وة ة وف الـن  مف  قةـنح الــعفـم ـال وا  ۛسـه  نةا نةا  وة طةعف مفـنةـلفس  اةــب  ت ه 
انف نةا لةـظ ـوة ال قفـه ـــراى لةــيفـــانة  خةـكفـرف لنـمف  وة ۙ   وة م كنـوة مة نةه  نف لةعة ا سف عفــوة مة

ا ةــا اليح ـية االح يـهة نةـذي ﴾٤٦﴿ ة قة ن و نة ـؤف م ـ ي لةــمف  فةــر  ه ـــففكم  ب الحن  لح يــاي لىــلي
ة لفنةا  م ۛصدح  قاى ل ـتةـكنـالف ا نةزح ن وا ب مة ا  مةـاۛب  انم  ل كمعةـمة نف  قةبف مف م  واـا ون ت 

ة هةــنةـاى فةـو هـو ج  اى الــا عةـر  دح بة لن اـدف هة مفـنةـعةــلفـا الوف نةـار   ه 
اكف مة ۛســم ــطفــالنف نة
ة   نح ةاي الحن ﴾٤٧﴿ ااــلة ة نح اۛب الــالصف عة ةـحة ۜ   وةـبفـسح  ت 

ولىـع ــففــمة الحن  ر ـــــانة المفـكف
ر ـغفـية نف ية ف  ل كة ل مة ا د ونة ذن ر  مة ف  يةغف كة ب هي وة رة كفـالنف ي شف ر  نف ي شف مة ۛ وة ۛشااء  لة

لةى تةرة اللةمف ينة اي ةذي كح ونة الح ۜ ي زة مف ۛسه  بةل  النفف  ﴾٤٨﴿ د  ب الحن  اى فةقة تةرن ثفماى افف يماى اي ظي عة
ونة كةيفۛف ا نفظ رف تةر  لةى يةفف عة ﴾٤٩﴿ يالحن  كحي نف يةۛشااء   ي زة لة مة ونة وة يلى ي ظفلةم  فةتي

لةـمف تةــاللة اي ة ىـرة ت ـالح ينة  ا ون واـذي ﴾٥٠﴿  ۛبۜ وة ذ ـكفـالف الحن 
ى ب ـكف ثفـفن ا اي يـماى م ـهي ۟ـبي ناى

ن ونة تةاب ــك ـنة الفــم  ةاغ ــبفــلفج  اـب    ي ؤف م  الطح يةـت   وة ول و نةـوت   وة ق  يباىــنة صي
﴾٥١﴿ يـل  ةذي اكفنة  ـلح وا  هن ر  ء   الهفـــفة ا ى م ــؤ ل لة ةــدن ينة انمةـنة الح لىـيـبيـوا ۛسـن ــذي
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Nisa /52 – İşte 
onlar, Allah’ın 
lânetlediği kimselerdir. 
Allah’ın lânetlediğini 
de yardım edip 
kurtaracak kimse 
bulamazsın. 

Nisa /53 – Yoksa 
onların mülk ve 
hâkimiyetten nasipleri 
mi var? Öyle olsaydı 
onlar insanlara bir 
kırıntı bile vermezlerdi!
[7,100] 

Nisa /54 – Yoksa onlar 
Allah’ın lütfundan 
insanlara ihsan ettiği 
nimetlere karşı haset mi
ediyorlar? Evet biz Âl-i
İbrâhime de kitap ve 
hikmet verdik, hem de 
büyük bir hâkimiyet ve 
mülk verdik. 

Nisa /55 – Onlardan 
kimi ona inanmakta, 
kimi de ondan halkı 
engellemekte. İşte 
böyle engelleyenin 
hakkından, harıl harıl 
yanan cehennem gelir. 

Nisa /56 – Âyetlerimizi
inkâr edenleri yarın 
cehenneme sokacağız. 

Derileri kızarıp 
yandıkça, yerine taze 
deri yaratacağız, ta ki 
cezaları olan azabı iyice
tatsınlar. 

Şüphesiz ki Allah azîz 
ve hakîmdir (üstün 
kudret, tam hüküm ve 
hikmet sahibidir). 

Nisa /57 – Fakat iman 
edip güzel ve makbul 
işler yapanları ise, 
ebedî kalmak üzere 
içinden ırmaklar akan 
cennetlere 
yerleştireceğiz. Onların 
orada tertemiz eşleri 
olacak. Hem onları 
nimetlerle sâyebân 
edecek bir gölgeliğe 
yerleştireceğiz. [2,25] 

Sâyebân: Âyetin sonundaki 
“zıllen zalîlâ” koyu 
gölgelik mânasına gelir. 
Diğer birçok meal böyle 
karşılık vermiştir. Bu doğru
olmakla birlikte, biz 
Elmalılı M. Hamdi Yazırın 
mealini tercih ettik. O zıl 
kelimesinin mecazî 
anlamına dikkat 
çekmektedir. Gerçekten zıl, 
Farsçada sâye ve 
Türkçe’deki gölge 
karşılıkları gibi mecazen 
geniş nimetler hakkında 
kullanılmaktadır. “Zıllen 
zalîlâ” koyu gölge ki tam 
daimî nimete işarettir. 
Çünkü refah sahipleri 
genellikle ferah gölgelerde 
yaşarlar. Nitekim dilimizde 
“sâyedâr olmak, sâyebân 
olmak” “sâyesinde 
yaşamak” tabirleri, nimet 
ve saadet 
mefhumlarındandır. 
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Nisa /58 – Allah
size, emanetleri ehline
vermenizi ve insanlar

arasında
hükmettiğinizde adalete

uygun tarzda hüküm
vermenizi emreder.

Allah bununla, size ne
de güzel öğüt veriyor!

Şüphe yok ki Allah
semî ve basîrdir
(sözlerinizi de,

hükümlerinizi de
hakkıyla işitir, bütün

yaptıklarınızı hakkıyla
görür). 

بزح

﴾٢﴿
Nisa /59 – Ey

iman edenler! Allah’a
itaat edin. Resûlüne ve

sizden olan ülülemre de
itaat edin. Eğer Allah’a

ve âhirete iman
ediyorsanız, hakkında

ihtilafa düştüğünüz
meseleyi Allah’a ve
resulüne arzediniz.

Böyle yapmanız hem
daha hayırlı, hem de

netice bakımından daha
güzeldir. [16,43; 42,10] {KM,

Çıkış 18,13-26; Tesniye 17,8; I
Kırallar 3,16-28} 

Ülülemr kelimesi
geniş kapsamlıdır;

müslümanların herhangi
bir işinin başında olan her

yöneticiye şamildir. Din
alimleri, ülke yöneticileri,

onların başında gelirler. 

Hadis-i şerife göre:
“Emrettiği şey günah

olmadığı sürece, bir
müslümanın, hoşlansın

veya hoşlanmasın,
yöneticinin emirlerine
itaat etmesi gerekir.” 

Bir başka hadis: “Allah’a
isyanda (günah olan bir
konuda) başkasına itaat

haramdır. İtaat ancak
meşrû hususlardadır.” 

Bir başka hadis: “Sizin
başınızda doğru olduğu

gibi yanlışı da uygulayan
yöneticiler olacaktır.

Böyle bir durumda kim
yanlış şeylerden nefret
ederse sorumluluktan
kurtulacaktır.” Bunun

üzerine ashabdan bazıları:
“Böyle yöneticilere karşı

savaşmayacak mıyız?”
diye sorunca Hz.

Peygamber (a.s.):
“Namazı kıldıkları

müddetçe, hayır!” diye
cevap vermiştir. (Müslim)

ينة ةذي ۜ م ــه ــنةــعةـــلة الح مة الحن  ۜـنف تةج ـلةــفة الحن  ن ـعةــلفــنف يةــوة يراى دة لةه  نةصي ا ئ كةــا وللن
نةـيـصيـمف نةـه ـ لةالمف ي ـلفك   فةـم ـالف ب  م  ةاۛس  نةــؤف ت ــا  ذاى  لة ۙـيـقيـونة  النح راى ﴾٥٢﴿

س ـ يةالمف ةاۛس عةـحف ونة النح ا ىـلنـد  تنـمة ۛ  فةــل ـــضفــنف  فةـــم  الحن  م ـيه ـاان دفــقةــهي ﴾٥٣﴿

﴾٥٤﴿ تة ااـيفـان بف نة هيـانلة اي الفـكنـيمة الفـرن يماىـكذح ـتةاۛب وة ظي لفكاى عة مف م  نةاه  تةيف ان ةة وة مة
نحة اي ﴾٥٥﴿ مف ه  نف نففةم  نة  مة مف مة انمة ه  نف م  ة نفـب هي وة ىـعة ۛصدح كةفن ه ۜ وة ةمة نف نح هة يراى ب جة ۛسعي

ر وا يةات نةا كةفة ۛف ب ان مف ۛسوف يه  لي ۜ ن صف ا نةاراى تف ك لحةمة جة مف نةض  ل ود ه  لفنةا ج  ة بةدح ينة ةذي الح
﴾٥٦﴿ مف ا ل يةـغة ل وداىـج  ه  هة رة ةذةاۛبۜ ـعةـوا الفـذ وق ـيف نح ة اي يزاى كةانة الحن زي يماى عة كي حة

عةــانمة اـن وا وة ة ل وا الصح ات   ۛس م  ةاـمف جةـه ـل ــخ  دفـن ـل حة يـت  تة نح ري جف الحة ينةـوة ذي
ة نفــت ــحفــــتة ا الف اــــهة ار  خة ينةــل  هة اا  البةـيـ في دي اج ــيـمف فيـه ـــداىۜ  لةــــهة وة اا الزف هة نفـم 

نحة ة اي ؤة دح واـــمف النف ت كمر  ـأف م ــية الحن ﴾٥٧﴿ طة ن ـم  ة   وة رة ة مفـل ـخ  دفـهح ى ه  لح يلىـظة ظ  لي
اى لن ذةا حةـهةـل ـــالهف اي اي واكمــحفــالنحةاس  النف تة نةـيفـــمف بةـت ـمفـكفـاۙ وة م  انة ةمة ات ـالف

﴾٥٨﴿ ةـعةـب الف نح ۜ اي ل  ة دف ا الحن ة مح ظ  ن ع  ۜـمف ب ـكميةع  ة هي نح ة اي يعاى  كةانةالحن يراى ۛسمي بةصي
ة يـالح اـانمةنة ـذي ة ع واـيـوا الطيـن  الطي الحن ا ولل يـيـوة ولة  وة س  وا الرحة ةمف ع  ر ــــالف اا االيح هة ية
ت مف فةا نف عف ي تةنةازة ء  في لةى ۛشيف دح وه  اي الالحن  فةر  س ـ وة نف و ل ــرحة  اي

مفـــت ـــنفـــكم ۛ ك مف نـف م 
﴾٥٩﴿ الفب الحن  ونةـن ــؤف م ــت  نخ ــيةـ وة م  الف ل ــوف ۜ ذن الحفـيفـــكة خةـر  يـن  تةـۛســر  وة ۟ـأفوي لى
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Nisa /60 – 
Baksana hem sana 
indirilen hem de senden
önce indirilen kitaplara 
inandığını iddia eden o 
münâfıkların 
yaptıklarına! 

Kalkıp azgın 
şeytanın önünde 
muhakeme olmak 
istiyorlar. 

Halbuki onlara o 
şeytanı reddetmeleri 
emri verilmişti. 

Şeytan da onları 
haktan büsbütün 
saptırmak ister. [2,256; 
39,17] 

Nisa /61 – 
Kendilerine “Haydi 
Allah’ın indirdiği 
Kur’ân’ın ve resulün 
hükmüne gelin!” 
denildiğinde 
münafıkların senden 
iyice geri durduklarını 
görürsün. [31,21; 
24,51] 

Nisa /62 – Fakat 
işlediklerinin cezası 
olarak başlarına bir 
musîbet geldiği zaman 
ne olur? 

Onlar hemen sana 
gelir, yemin billah 
ederek “Vallahi 
maksadımız sırf iyilik 
yapmak ve ara 
bulmaktan ibaret idi” 
derler. [2,95; 5,52] 

Nisa /63 – Allah 
onların kalplerinde ne 
var, ne yok pek iyi 
biliyor. 

Onun için sen 
onlara aldırma, fakat 
kendilerine öğüt ver ve 
onlara kendilerine dair, 
içlerine işleyecek beliğ 
sözler söyle. 
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Nisa /64 – Biz hiç
bir peygamberi,
Allah’ın izni ile,

kendisine itaat
olunmaktan başka bir

gaye ile göndermedik. 

Eğer onlar
kendilerine

zulmettikleri vakit sana
gelip de Allah’tan af

dileseler, sen de resul
olarak onların

affedilmelerini
isteseydin, elbette

Allah’ı tövbeleri kabul
eden, pek merhametli
bulacaklardı. [3,152;

58,12] 

Nisa /65 – Hayır,
hayır! Senin Rabbin

hakkı için, onlar
aralarında ihtilaf

ettikleri meselelerde
seni hakem kılıp, 

Sonra da verdiğin
hükümden ötürü

içlerinde hiçbir sıkıntı
duymaksızın sana tam

bir teslimiyetle
bağlanmadıkça iman

etmiş olmazlar. 

Hz. Muhammedi
(a.s.m.) Allah’ın resulü
kabul etmenin mânası,

onun tebliğ ve tatbik
ettiği inanç, düşünce ve

yaşayış tarzını kabul
etmek, bu hususlarda

onu örnek almaktır.
Yoksa Allah onu,

insanlar
peygamberliğine

şehadet etsinler, fakat
başkalarına tâbi

olsunlar diye
göndermemiştir. 

Hz. Peygamber
şöyle buyurmuştur:

“Arzu ve heveslerini,
benim getirdiğim

ölçülere uydurmadıkça,
sizden hiç biriniz

mümin olduğunu iddia
edemez.” 

لةـــتة ة ىـرة اي ينة   يةــالح ع ــذي ةـم ـزف ا  ا نفــوا  ب ـن ــمف  انمةـه ــونة  النح ا لةـــمة لة  اي يفكةـز  مفــاللة
لة م ــا نف ل كة ي ـــنف قةـــز  يـــبف اـتةــونة  النف ية د ـري  حة

اـكف لةىـم  ةاغ  وا  اي وت ــالطح ا مة اــوة
اوا  النف  يةـــــا م  ر  وا ب كذــــــر  ۜ  وة ي ـــــف  ةـــد   الــري يــــهي طةا ن   النفـــــيفــشح قة دفـــوة

اـــا لةـعةــــمف  تةــــه ــــلة  لةـــيـــوة اي ذةا  قي وف ﴾٦٠﴿ ةــض ــي  داىـيــعيـلة لى  بةــمف  ۛضــه ــلح
ا لةى ال   الحن   زة لةــــــا  ال نفــمة ة س ـوة اي ينةــقيــنةا ف ـم ــۛت  الفــو ل    رة ال يفـرح لن ىـــاي

ا ا  ال ۛصا بةــــيفــــكفـــفة مفــتفـــۛف   اي ذة ه  ﴾٦١﴿ و نة  عةـص ـــية ۛــكة  ص ــنفـدح  د  و داى
ا قةــب  ة مةــمة اــــمف   ث ـه ـدي يــتف   اليفـدح ة  جة و نة  ــل ــحفــاؤ ن كة   يةـمح ب الحن ف  يبةة ــم  صي

ا ةـئ ـا وللن ينة يةـكة الح الحن  م ــلةـــعفــــذي ﴾٦٢﴿ ا نة دف نف الرة ا ايحفـاي ة لح تةـۛسانـا اي قاىـيـوف فيـــاى وة
ي ق  ع ــه ــنفــر  ضف  عةـــاة عفـــمف   فةــه ــــل و ب ـــفي مفــه ــ لةلفــمف   وة ق ـه ـظفـمف  وة اـمة

ا مة نفـــنةا  م ــــلفـــــا  الرف ۛسـوة ﴾٦٣﴿ نف ي  ال غاىـــيـليـــــوف لى  بةـــقة  مف ـــــه ـــس ــف ــــــفاي
ة  ل  لح ۜا  ذف ن    ــــــعة   ب   ۙطةاــــي ــــاي ةـــوة لة  الحن  ذف  ظةـــه ـــوف ال نح اواـــلةـــمف اي م  س  ول ـــــرة

ااؤ نكة  فة واـفةــغفــتةــــا سفـجة ة ر  م ـــــه ــــ  لةرةـــفةــــغفــــتةــــــوة  اسف  الحن مفـۛسه ـف ــالنف
بح لة  وة ـــــفة كةــرة ﴾٦٤﴿ و ل  ة س  ة  د  واــوة جةــ  لةالرح ة ابـــــــتـة   الحن يـوح حي ماىــاى   رة

م ــي  وـكح ــحةـتحنى  ي ــن ونة حةــؤف ي م  ا ۛشـكة  في ۙ   ث ـجةــمة مف نةه  ة لةــرة بةيف وا مح د  يةج  لة
﴾٦٥﴿ نف ي ال ا  قةــاى  م ـج رةــحةمف  ــه ــس ـــف ــفاي ة واــۛضيفۛت  وة ي ـمح يماىـ تة ۛسلح م  لي سف
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Nisa /66 – Şayet 
onlara “Ölüme atılın” 
veya “Vatanınızdan 
ayrılın” (hicret edin) 
diye farzetseydik, pek 
azı müstesna, o farzı 
yerine getirmezlerdi. 

Onlar kendilerine 
verilen öğütleri 
tutsalardı,  elbette 
kendileri için hayırlı 
olur, durumlarını daha 
da sağlamlaştırırlardı. 

“Kendinizi 
öldürün” emri: 
“Kendinizi ölüm 
tehlikesine, cihad 
meydanına atın” 
mânasına gelebilir. Hz. 
Muhammed (a.s.) ın 
ashabının (r.a) çoğu, 
dinleri uğrunda 
canlarını verip şehid 
olmuş, yine o uğurda 
yurtlarından ayrılıp 
hicret etmişlerdi. Önce 
Mekke’den, Hz. 
Peygamberin dünyadan 
göçmesinden sonra da 
Medine’den ayrılma 
hasretiyle yanmalarına 
rağmen dünyanın dört 
bir tarafına yayılıp 
Allah’ın dinine hizmet 
etmişlerdir. Yahudiler 
ve münâfıklar ise, buna 
benzer hiçbir fedâkarlık
göstermemişlerdir. 
Hatta Yahudiler kendi 
dindaşlarını öldürüp, 
diyarlarından 
sürmüşlerdir. 

Nisa /67 – Ve o 
takdirde Biz de onlara 
tarafımızdan pek büyük
mükâfat verirdik. 

Nisa /68 – Ve 
onları dosdoğru yola 
iletirdik. 

Nisa /69 – Kim 
Allah’a ve resulüne 
itaat ederse işte onlar, 
Allah’ın nimetlerine 
mazhar ettiği nebîler, 
sıddîkler, şehidler, salih
kişilerle beraber 
olacaklardır. 

Bunlar ne güzel 
arkadaşlar! 

Nisa /70 – Bu, 
Allah’tan bir lütuftur. 
Bu lütfa lâyık olanların 
kadrini Allah’ın bilmesi
yeter de artar! 

Nisa /71 – Ey 
iman edenler! 
Düşmanlarınıza karşı 
korunma tedbirinizi 
alın. 

Duruma göre 
küçük kıtalar halinde 
veya toptan seferber 
olun. 
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Uhud savaşında
müslümanların yarı

mağlubiyetleri, Medine
etrafındaki kabileleri

aleyhte
cesaretlendirmişti.

Müslümanlar,
Medinenin her

tarafından tehlike
çemberi içine

alınmışlardı. İslâmı
öğretmek üzere

dışarıdan dâvet edilen
müslümanlar da
suikasda mâruz

kalıyorlardı. Bu âyet,
müminlerin yeterli

tedbir almalarını
emrediyor. 

Nisa /72 –
Aranızda öylesi vardır

ki, işi ağırdan alır. 

Başınıza bir
felâket gelirse der ki:

“Neyse ki, Allah bana
lutfetti de onlarla

beraber çıkmadım.” 

Nisa /73 – Ama
Allah’tan size nimet ve

inayet erişirse -sanki
daha önce kendisiyle

sizin aranızda hiç
tanışıklık yokmuş gibi- 

“Ah! n’olurdu,
der, ben de onlarla

beraber olaydım da
büyük ganimete

konaydım!” 

Nisa /74 – O
halde, dünya hayatına
değil, âhirete talip ve
müşteri olanlar Allah
yolunda savaşsınlar. 

Kim Allah yolunda
savaşa girer de

öldürülüp şehid olur
veya galip gelir gazi

olursa, 

Her iki halde de
Biz ona yarın pek

büyük mükâfat
vereceğiz. 

ة نح اوا النفـــت ـــمف  الن  اقفـه ـيفــلةــــنةا  عةــبفــتةــكفا ـال واــــمف  الو  اخفكمۛسـف ــل  ر ج  لة وفـوة
 د  يةا ر 

ا فةكم ة قةــعةـــمف  مة لح ۜ   وة لةــه ـنفـل  م ـيـليــل وه  اي ةـــمف مف فةــوف ال نح ل واــه  عة نفـم 
ن تة ذاى لة نةــوة اي مفـيف ا ه  ﴾٦٦﴿ ا ي  ظ ونة ب هيـمة ۙـخةكةانة ـ لةوعة يتاى بي ة تةثف الۛشدح راى لةه مف  وة يف

لة دة يفـوة ا طاى م ــمف ص ـنةاه ـهة يماىـرة تةقي سف ﴾٦٧﴿ نف اا الجف د ــ  لةم  ة ۙـظيــــراى عةــــنح يماى
ةـع  ـط ــنف  ي ــوة مة ال الحن ولة  فةـوة س  اـــرحة لن ةـــــــئ كة  مةـا ول ينة  ــعة الح مةــعةـــالنفذي ﴾٦٨﴿

ةـــنة  الــــمف  م ـــه ـيفــلةـــعة حـــب ــنح الصح ــيي يـدحي يـــــنة   وة اــهةــشح ـنة   وة الـقي اء  دة الحن 
نةـل  م ــضفـفةــالف ذن ل كة ﴾٦٩﴿ ال ا ل ـوة ة ۛ   وة حةــصح ينة ائ ــحي لن نة ا ول فيـس  ۜـكة  رة يقاى

ا ةـا اليح ـية ا الح ينة انمةـهة ذ واــن وا  خ ـذي ﴾٧٠﴿ ۜ ۟ـيــليــــعة  ب الحن   ىـفنــــــــكفوة    الحن  ماى
ة م  نح مفكمنـفــوة اي ﴾٧١﴿ رةــح   ذف

وا  ث ــانفـمف فةكم ر  يعاى ت  الو  بةاـــف  مي وا جة ر  انفف 
حـبةـي ـلة ۛ   فةـئةـط  ة مةــعةــالنف  دفــالة  قةـة   قةـيبةـصيـمف   م كمتـفـــا بةـا نف  الۛصــنح نفــمةـــلة

لةئ نف نة مفكمالۛصابـة وة ل  م  فةضف ﴾٧٢﴿ ذف لةـعة الحن  ة اي ه ـمةك نف   المفـلةيح يداىـعة مف ۛشهي
و لةـيةـلة ة كةـق  يـه  مةـنةـيفــمف  وة بةكمنـةــيفــنف بةكمـــمف تةــاةنف لةــنح تةني ة ة   يةا لةيف وة دح الحن 

اــي ـلفـفة ي لفـت  قة يل  في ۛسبي ﴾٧٣﴿ يماىـاة ف ــمف  فةــه ــعةــت   مةــنفــكم ظي زاى  عة و زة  فةوف
ة ينة يةـالح نفـوةة الـينـر ونة الفحةـشفـذي مةـيةا ب ـدح  ۜ وة ة  رة نخ  انفـالف ي ت لف  ي قة يل  في ۛسبي الحن 

﴾٧٤﴿ يه   الجفـــوف ۛف  ن ـۛســبف  فةــل ــغفـــتةلف  الوف يةـــقفـي ـــ فة الحن  تي ماىـيـظيـراى  عةـؤف
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Nisa /75 – Size ne 
oluyor ki Allah yolunda
ve çaresizlik içinde 
bırakılan: 

“Ey büyük 
Rabbimiz! Ahalisi 
zalim olan şu 
memleketten bizi 
kurtarıp çıkar. 
Tarafından bir sahip 
gönder, katından bir 
yardımcı yolla!” 

diye yalvarıp 
yakaran bir kısım 
erkekler, kadınlar ve 
çocuklar uğrunda 
düşmanla 
çarpışmıyorsunuz? 

Bu âyet, Mekke’de
veya başka bir yerde 
müslüman olmuş olup 
da Medine’ye hicret 
ederek kendilerini 
işkenceden 
kurtaramayan 
müminlerin feryadını 
dile getiriyor. 

Nisa /76 – İman 
edenler Allah yolunda 
savaşırlar. Kâfirler ise 
şeytan yolunda 
savaşırlar. 

Öyle ise ey 
müminler haydi, 
şeytanın taraftarlarıyla 
muharebe edin. 

Şeytanın hilesi, 
cidden zayıftır. 

Nisa /77 – 
Baksana o kimselere ki,
savaş zamanı değilken 
kendilerine: “Savaşa 
sebebiyet vermeyin, 
namazı hakkıyla ifa 
edin, zekâtı verin!” 
denilmişti. 

Sonra onlara 
savaşma farz kılınınca, 
onlardan bir kısmı 
insanlardan, Allah’tan 
korkarcasına, hatta 
daha fazla korkup şöyle
diyorlar: “Ya Rabbenâ, 
niçin bize harbi farz 
kıldın? Bize biraz daha 
mühlet verseydin ya!” 

Onlara de ki: 
“Dünya zevki pek 
azdır, âhiret ise 
günahlardan sakınanlar 
için sırf hayırdır ve size
kıl kadar olsun 
haksızlık yapılmaz.” 
[47,20] 
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Nisa /78 –
“Nerede bulunursanız

bulunun: Sağlam,
yüksek kulelerde, hatta

eflâke ser çeken gökteki
yıldız burçlarında bile
olsanız, ölüm mutlaka

size yetişir.” 

Onlara bir iyilik
ulaşınca “Bu,

Allah’tandır” derler. Bir
fenalık gelince “Bu,
senin yüzündendir”

derler. 

De ki: “Hepsi de
Allah tarafındandır.” 

Fakat bu adamlara
ne oluyor da, söz

anlamaya bir türlü
yanaşmıyorlar? [55,26;

3,185; 21,34; 7,131] 

Yaratma
bakımından hem iyilik,
hem fenalık hem hayır,

hem şer Allah’tandır.
Fakat şerre sebebiyet

veren, dâvet eden insan
olması itibariyle şer
insana izafe edilir. 

Nisa /79 – Ey
insan! sana gelen her

iyilik Allah’tandır.
Başına gelen her fenalık

ise nefsindendir. 

Ey resulüm! Seni
bütün insanlara elçi
gönderdik. Allah’ın

buna şahit olması yeter
de artar! 

[2,124; 7,113; 8,27; 42,30] 

يل  مف لة كمــلة ي ۛسبي ات ل ونة في ال  الحن ت قة جة نة الرح  ينة م  في عة تةضف سف الفم  وة ا مة وة
ان  لفدة الفو  ينة وة ةذي ول ونة الح اا يةق  ةنة بح نةا رة جف ر  نف الخف ه  م  ذ  يةة  هن رف ةال م  الفقة الظح النح ۛسا ء اوة

﴾٧٥﴿ ۛ ا ل هة اجف الهف لفـوة نف نةاـلة عة نفــ لةم  ىۛ كة ـد  ل ياح لفوة عة اجف نف لةنةا وة نفكة م  ۜ لةد  يراى نةصي
يل  واـن ـانمة ي ۛسبي ات ل ونة في ۛ ي قة ينة  الحن  الحةذي وا ي كفوة ر  ات ـفة يــقة ل ونة في ينة اللحةذي

ةاغ وت  ات ــ فةالطح اوا الوف ل ـقة ااءةــل  ةية ة ـيفـ الشح نح ۛ  اي ةــيفـكفطةان  طةان ـيفـدة الشح ي ل ـۛسبي
وا يم  القي ك مف وة يـة اوا اليفد  يلة لةه مف ك فح  ينة قي لةى الحةذي ﴿٧٦﴾اللةمف تةرة اي ۟ يفاى كةانة ۛضعي

ان ت  ة كنـوا الــوة ۛ  فةـزح ا ك ـلةــو ةة ة م  الفـيفــلةـۛب عةـت ـــمح ذةا  فةــق ـه  يق ــتةال  اي ري ة لنوةةـالصح
ةنةا بح رة مف ية ه  نف ةاۛسـم  نة النح ۛشوف  خف

ة خةـ الوف الۛش الحن يةة   ـشفـخةكف ال واـقةةىۛ  وة ـيةــشفـدح
نةا لةيف ۛت عة تةبف ۛ كة تةالة ل الفق  اى الجة لن اا اي تةنة رف ة ا الخح لة نفيةا  لةوف تةاع  الدح  ۜ ق لف مة يب  قةري ل مة

ا ك ون وا اليفنة مة تـة ﴾٧٧﴿ ۛ يل  ة  قةلي رة نخ  الف ن  وة ر  ل مة يف ى خة لة اتحةقن يلى وة ونة فةتي لةم  ت ظف
لةـــمةـالف ت  وة ي ب ـت ـنفـكم وفـوف نف ت ــر و ج  م ــمف في ۜ  وة اي ة  ةدة ه مفـص ــۛشيح بف ر  م كمكف ي دف

ول ــية هيــوا هنـق  د  ـنف ع ـ م ذ  ۛنف مف ۛس  الحن  ه  بف اينف ت ص  ئةة  ــوة ول وايح  هيــ هنيةق  ذ  ۛس نةة ـحة
ۜ  ق لفـنفــع  كة  د 

ۜ د ـنفـنف ع ـم  لح ــكم اــفة الحن  ال  هن ء ـمة ا يةــالف ؤ للة م  لة وف كةاد ونةــقة نفـم 
اا الۛص نة  ة ـۛسنةـحة نفـكة م ـابةـمة اا الحن  فةم  مة  وة

الۛصابةكة ﴾٧٨﴿ يثاى ه ونةـقةـففـية دي حة
﴾٧٩﴿ نف ئةة  م  نف ۛسيح  ۜ فةم  كة س   نةفف

ۛسلفنةاكة الرف ۜ ل لنحةاس  وة ولى س  ى رة كةفن  ب الحن  وة
يداى ۛشهي
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Nisa /80 – Kim 
resûlullaha itaat ederse 
Allah’a itaat etmiş olur.

Kim itaattan yüz 
çevirirse aldırma, zaten 
seni üzerlerine bekçi 
göndermedik ki! {KM, 
Luka 10,16} 

Nisa /81 – 
Münâfıklar sana “Baş 
üstüne!” derler. 

Fakat yanından 
çıkınca, onlardan bir 
güruh gece karanlığında
senin söylediklerinin 
tersine planlar kurarlar. 

Allah onların o 
gizli planlarını bir bir 
kaydediyor. 

Onun için sen 
yüzlerine vurmaktan 
vazgeç de Allah’a 
havale et, Ona tevekkül
et. Sana vekil olarak 
Allah yeter. [24,47; 
4,84] 

Nisa /82 – 
Kur’ân’ı gereği gibi 
düşünmeyecekler mi? 

Eğer Kur’ân 
Allah’tan başkasına ait 
olsaydı, elbette içinde 
birçok tutarsızlıklar 
bulurlardı. 

Bu gibi yerlerde 
münâfıkların ve zayıf 
inançlı kişilerin hataları
dile getirilirken, bu 
yanlışların kaynağının, 
Hz. Muhammedin 
Allah’tan gelen bir Elçi 
olduğunu, Kur’ân’ın 
Allah Kitabı olduğu 
konusunda şüpheleri 
olduğu bildirilir. Allah 
Teâla onları Kur’ân’ı 
iyice incelemeye dâvet 
ediyor. Gerçekten, iyi 
düşünen insan şu 
hakikati anlamakta 
gecikmez: 23 yıl gibi 
uzun bir dönemde, çok 
çeşitli durumlar 
sebebiyle ve son derece
farklı konularda yavaş 
yavaş tamamlanan bir 
metnin içinde 
tutarsızlık olmaması 
mümkün değildir. Bir 
insan ne kadar akıllı 
olursa olsun bunu 
başaramaz. Öyle ise bu 
kitap ancak Allah’ın 
eseri olabilir. 
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Nisa /83 – Onlara
güvenlik veya korkuya

dair bir haber
geldiğinde doğru olup

olmadığını
araştırmadan ve

yaymakta mahzur
bulunup bulunmadığını
danışmadan hemen onu

yayarlar. 

Halbuki onlar bu
haberi peygambere ve

aralarındaki yetkili
zatlara arzetselerdi

elbette işin içyüzünü
araştırıp ortaya

çıkaranlar, onun
mahiyetini, haberin
neye delâlet ettiğini

bilirlerdi. 

Eğer Allah’ın lütuf
ve rahmeti üzerinizde
olmasaydı, pek azınız
hariç hepiniz şeytana

uymuş gitmiştiniz. 

Nisa /84 – Artık
Allah yolunda cihad et! 

Sen ancak
kendinden sorumlusun.

Müminleri de buna
teşvik et. 

Umulur ki Allah
kâfirlerin savletini

uzaklaştırır. Allah en
güçlü ve cezalandırması

da en çetin olandır. 

Nisa /85 – Her
kim güzel bir şefaatte
bulunursa, o iyilikten
kendisine de bir nasip

vardır. 

Kim de kötü bir
hususta şefaat ederse,

ondan da kendisine bir
pay düşer. Allah her şey

üzerinde kadirdir. 

Nisa /86 – Şayet
size selam verilirse, siz

de ondan daha güzel bir
tarzda selamı alın, en

azından verilen selâmın
misli ile karşılık verin.
Şüphesiz ki Allah, her

şeyin hesabını hakkıyle
arar. 

Bu ve daha başka
âyetlerde emredildiği
gibi, müslümanların

daima insancıl ve
nezaketli davranış

göstermeleri gerekir.
Mesela: Selam veren

kimseye, daha candan,
daha güzel, en azından

onunki kadar güzel
karşılık vermelidir. Zira

kaba, nazik olmayan
davranışlar insanları
uzaklaştırır. İnsanlar

arası ilişkilerin gergin
olduğu dönemlerde ise
bu güzel davranış, kat

kat gerekli olur. 

ـــي  س ـط  ۛ دف الطةاعةـقةــولة فةـع  الرحة ة مة الحن ۛســوة لحنى فةــــنف تةــوة ا  الرف ا نةاكةــلفــمة نفــمة
ول و نة   طةا عةـــوة ية ز وا  م ـــــا  ذةا  بةــة     فةــــق  نفــرة  ﴾٨٠﴿ مف حةــيفـلةــعة يــه  ۜـفي ظاى

ةـــبة اـــيح ي   تةــيفـغة مف  ـه ـنفـــ  م ة ــفةـــا  ئ ـۛت   طة ۜ   وة ــــرة الحةذي ول  الحن ق  د  كةـنفـــع 
ۛ  فة ت ونة ا ي بةيح  ةــتة مف وةـه ـنفــر  ضف عةــاةعفــمة لةىــوة كح ۜ لف عة ىكف وة  الحن  فن ت ب كذيـة

ةـالفةلة يةتة بح و نة ـدة ۜـق ـالفر  اننة لة  رف نف انة ــكفوف ــوة ر  م  يف د  غة نف ع  ﴾٨١﴿ ي ب الحن  لىــوة كي
ه  ااءة ذةا جة اي ن ـمف المفــوة ةمف نة الف ر  م  ﴾٨٢﴿ يه  الحن  وا في د  جة فاى كةـت ـاخف لةوة راىـيـثيـلة

ف ـخةــالف لةىـوا ب ـالذةاع  وف دح وه  اي رة لةوف ۜ وة س  هي اى ا ولل يـالرحة لن اي مف ول  وة ه  نف ر  م  ةمف الف الو 
ة ينة يةــالح ۜ  ه ــب ط و نةــنفـتةـسفـــذي مف ه  نف لة  فة م  لةوف لةيـف الحن ل  ـضفــوة مفكمعة ه ـل ـعةــلة مة

ات ــفة يل ــبيـي ۛسـلف فيـــقة ﴾٨٣﴿ حف رة ةـت ـمةـوة تح ةـت ـعفـبةـه  لة يلىـيفـم  الشح ة قةلي لح طةانة اي
ةـكفلة تـ  ة نةـلح لح حةـففــف   اي ض   الفــۛسكة  وة ؤف م ـرح  ۛ  عةـم  ينة الحن  ۛسىــني ۛ الحن 

ةكميـة ينة  بةأفۛس فح ةذي واۜ وة كفالح ر  الۛشـدح   بةـ الۛشالحن فة كيـدح   تةـأفساى وة يلىـنـف النف
ا عةـــعف  ۛشــفةـــشفـنف يةــمة يب ــنةه   ــلة نفكمـــ  يةنةةىـۛســحةةى  ــــفة ۛــ م صي ا هة نف ﴾٨٤﴿

ا عةــعف  ۛشـفةــشفــية ل ــكنه  ــنف لةكمــــ  يةئةةىــيح ـۛسةى  ــفة اۜ ــنفـ م فف انةــكف وةهة مة نفــوة
اي ذةا يــح  وة ةـح ـتةـمف  ب ـت ــيحي يح واـــة   فةـيح حة ﴾٨٥﴿ ء ـلح  ۛشـكملنى ـعة  الحن  يـــم  يف تاىــقي

﴾٨٦﴿ اـــنفـــۛسنة م ـــاةحفــب  دح وهةـهة ةــا الوف ر  نح ة اۜ اي لنى كةانة الحن ء  ك لح  عة يباى ۛشيف سي حة
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Nisa /87 – Allah, o
hak Mabuddur ki 
kendisinden başka 
hiçbir tanrı yoktur. 

Kıyamet günü 
hepinizi bir araya 
toplayacaktır. Bunda 
hiç şüphe yoktur. 

Allah’tan daha 
doğru sözlü kim 
olabilir? {KM, II Samuel 
7,28; Mezmur 119,160. 
Yuhanna 17,17} 

بزح

﴾٣﴿
Nisa /88 – 

Yaptıkları bunca cürüm 
sebebiyle Allah 
kendilerini başaşağı 
getirdiği halde, 

durum bu kadar belli 
iken, ne diye 
münafıklar hakkında 
hüküm verirken kalkıp 
birbiriyle çekişen iki 
fırka haline 
geliyorsunuz? 

Allah’ın saptırdığını siz
mi yola getirmek 
istiyorsunuz? Her kimi 
Allah şaşırtırsa, artık 
sen ona yol bulamazsın.

Münâfıkların içleri 
dışlarından başka olduğu ve
farklı yerlerde farklı 
durumlar alabildikleri için, 
onlar hakkında karar 
verecek kimseler ihtilaf 
ederler. O münafıklarla 
akrabalık, kabile birliği, 
ticari ortaklık, arkadaşlık 
gibi bağlar da müminleri 
etkileyebiliyordu.

Allah onlara Hz. 
Peygamber (a.s.m), İslâm 
ve müslümanlarla iç içe 
olma imkânı verdiği, onlar 
da zahiren müslüman 
göründükleri halde, 
birtakım hesaplarla, 
kalblerinden eski küfür ve 
inkârlarına döndükleri için, 
onlar hakkında “başaşağı, 
tepetaklak olma” tabiri, 
hallerini ifade edecek en 
mükemmel tabirdir. 

Bellidir ki Allah onları 
münafık olarak “başaşağı” 
yaratmış değildir. Fakat 
onlar, iman tarafında 
olmaları için, bunca 
kuvvetli sebepler varken, 
irade ve tercihlerini hep 
inkâr tarafına kullanınca, 
bütün işleri güçleri, 
kazandıkları o yönde 
olunca, kendilerinin ısrarla 
istedikleri durum meydana 
gelmiş, varlığa koyduğu 
kanuna göre de Allah 
dalaletlerine izin vermiş ve 
yaratmıştır.
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Oysa münâfıkları
keşfetmek zor değildir:

Uhrevî hayır ile dünyevî
çıkarları çatıştığında âhireti

bırakıp o çıkarı tercihleri,
İslâmiyetleri ile menfaatleri
karşı karşıya gelince İslâma

hizmet ve fedâkarlık
tarafında yer almamaları

kesin bir ölçüdür. Allah bu
ölçüyü kullanmayı

hatırlatıp, münâfıklar
yüzünden müminlerin

birbirlerine düşmelerini
menediyor. 

Nisa /89 –Ne çok
isterler ki siz de

kendileri gibi küfre
düşesiniz de böylece
kendileriyle beraber

olasınız. Allah yolunda
hicret etmedikçe

onlardan dost
edinmeyin.  Eğer

aldırmazlarsa o vakit
nerede bulursanız onları

yakalayın, öldürün ve
sakın onlardan ne veli,

ne yardımcı edinmeyin.

Nisa /90 – Ancak
sizinle aralarında

anlaşma bulunan bir
kavme sığınanlar veya
ne sizinle ne de kendi

kavimleriyle savaşmak
istemediklerinden

göğüsleri daralarak size
gelenler bundan

müstesnadır. 
Eğer Allah dileseydi,
bunları size musallat

eder ve bunlar da
sizinle savaşırlardı. 

O halde, onlar sizden
uzak durur, sizinle

savaşmazlar ve size
barış teklif ederlerse, o

takdirde Allah onlara
saldırmak için size yol
vermez. [8,61; 47,35] 

Nisa /91 – Bir de
öyleleriyle

karşılaşacaksınız ki
onlar hem sizden, hem

de kendi kavimlerinden
emin kalmak isterler. 

Bunlar ne zaman
fitneye çağırılsalar

derhal ona dalarlar. O
halde bunlar sizden

uzak durmaz, size barış
teklif etmezler, ellerini

sizden çekmezlerse
onları nerede bulursanız

yakalayın, öldürün. 
İşte bunlara karşı size
kesin bir izin ve yetki

vermişizdir. 
Bu âyette fitne: Şirk, küfür,

savaş veya bozgunculuk
olarak tefsir edilmiştir. 

Bu son âyetlerde söz
konusu edilen kâfirler,

Medine dışında bulunan
münafıklar olup şu üç gruba

ayrılmışlardır:
1.Müşriklerle işbirliği
yapanlar. Bunlar imha

edileceklerdir.
2.Müslümanların

kendileriyle saldırmazlık
anlaşması yaptıkları

toplumlara sığınanlar.
3.Gerek müslümanlarla

gerekse kendi kavimleriyle
savaşmak istemeyip tarafsız

kalmayı tercih edenler. 

لن ا اي ةـــــلة لح ۜ هة  اي وة ة ه  نـح عة مة م  الفكملةيةجف لنى يةوف يفــمةـينـق ـمف اي ۜـيـۛب فيــة  لة رة ه  اللحن 
ا  فةمة
ينة مف ف يكملة قي نةاف  ن  الفم  ئةتةيف ف  ﴾٨٧﴿ نة دة ق  م  نف الصف مة ۟ـــــحة الحن  وة يثاى دي

مف   ب كفالرف ا ــۛسه  يــــــواۜ  الت ـۛسب ــكفمة ونة النف تةــــري ةــهفــــد  نف الۛضلح د  وا مة الحن  وة
دح وا و نةكذلةوف تـة وة ر  ف  ﴾٨٨﴿ ۜ مة الحن  ل ل ــنف ي ــوة دة لةه ـلةنف تةـفة الحن  ضف يلى ج  ۛسبي

وا  فةكف ر  ااءى فةـونة  ۛسـون كمـتةـفة تحنىــلة تةــوة ااءة حة ل ية مف الوف ه  نف ذ وا م  تحةخ  اــكف مة
ر وا ي ج  يل  في ۜ ۛسبي ا ـا  نف تةـ  فةالحن  ةوف لح اقفـذ و ه ـخ ــفة وة ث ـيفـمف  حةــل وه ـت ــمف وة ا ي هة

ة الح ة لح يـاي نةـذي ﴾٨٩﴿ ت  دف جة وــوة مف  م  لة تةه  ةـوة ذ وا م ــتح ۙ مف ـه ــنفـخ  يراى لة نةصي ى وة ل ياح وة
نـة بةكمقةوف م  بةيف مف ميـنةـيفـمف وة اـيـه  جة تفـمف حةكماؤ نـثةاق  الوف رة ص  لنىـية ل ونة اي ص 

ا ت ــ النف ي مف ــه  ه ــقةل وا  ــا ت ـقةـــمف  الوف ي كمل و ــقة ۜ   ـوف مة لةمف وف ۛشااءةـوة و ر ـــص  د 
لةيـف لةۛسلحةطةه مف ۛ فةا ن كمعة اتةل و ك مف تةزة ل و مف فةلةقة  اعف

ات ل وك مفكم مف فةلةمف ي قة الحن 
﴾٩٠﴿ اللف لةـقةـوة ا اي لةكميـفـوف ة لة ـم  السح عة ا جة ۙ فةمة يلىـه ـيفـلةـمف عةكملة الحن مة مف ۛسبي

يد  ونة النف يةأف مةـانخة ينة ي ري ن واكمن و ـري يةأف مة ۜ   مف وة مف ه  اـك قةوف مة لحةمة ونةـۛس د  تةج 
لةى الف وا ـكنة   ا رفـنةـتفــف ــاي اۛ  فةــيــفي س  ل و ـعفـمف يةـــا نف لةــهة اواكمتةز  ي لفق  مف وة اوا دح  ر 

لة ة يـةـالسح مفكممة  وة اوا اليفد  يةه  ت ل وه مف حةـــ  فةفح  اقف مف  وة ذ  وه  ث ـيفـخ  لةيـف م كماي
﴾٩١﴿ ائ  لن ا ول ۜ  وة ــمف و ه  م  ـتـ  فف ـق  لفنةالةكمثـة عة ۟كممف جة يناى بي لفطةاناى م  مف س  ه  يف ـلـة مف عة
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Nisa /92 – 
Müminin mümini 
öldürmesi olacak iş 
değildir, ancak 
yanlışlıkla olursa başka.

Kim yanlışlıkla bir 
mümini öldürürse 
mümin bir esir (köle) 
âzad etmesi ve 
öldürülenin ailesine 
teslim edilecek bir diyet
vermesi gerekir; ancak 
onlar diyetten vazgeçip 
bağışlarsa o başka. 

Eğer yanlışlıkla 
öldürülen, kendisi 
mümin olmakla 
birlikte, size düşman bir
kavimden ise, öldürenin
mümin bir köle âzad 
etmesi gerekir. 

Eğer öldürülen, 
aranızda anlaşma 
bulunan bir topluluktan 
olursa, vârislerine 
teslim edilecek bir diyet
ile mümin bir köle âzad
etmesi gerekir. 

Bunları yapmaya gücü 
yetmeyenin, Allah 
tarafından tövbesinin 
kabulü için ardarda iki 
ay oruç tutması gerekir. 
Allah alîm ve hakîmdir 
(her şeyi hakkıyla bilir, 
tam hüküm ve hikmet 
sahibidir). 

Keffaret olarak bir köleyi
hürriyetine kavuşturmak 
Allah’ın hakkı, diyet 
ödemek de kul hakkını 
karşılamak içindir. 
Yanlışlıkla bir hayata son 
veren kimse, bir köleyi 
toplum içinde adeta 
hayata kavuşturma ile o 
hatasını telâfi etmiş 
olmaktadır. Ölenin 
varislerine verilecek diyet
Hz. Peygamber (a.s.) 
tarafından yüz deve veya 
onun değeri olarak tesbit 
edilmiştir. Bu da çok ağır 
bir tazminat olup, aileye 
verdiği zararı telafi etme 
maksadına yöneliktir. 
Vârisler isterlerse miktarı
hafifletebilirler. Köle 
âzad etme, diyet veya iki 
ay oruç ceza değil, suçun 
affedilmesi için birer 
keffarettir. Onun için 
katilin ayrıca vicdan 
azabı, pişmanlık duyup 
tövbe etmesi lâzımdır. 
Ceza alması halinde 
bunlar sözkonusu 
değildir. 

Nisa /93 – Kim bir 
mümini kasden 
öldürürse onun cezası, 
içinde ebedî kalmak 
üzere gireceği 
cehennemdir. Allah ona
gazab etmiş, onu 
lânetlemiş ve onun için 
büyük bir azap 
hazırlamıştır. [39,53, 4,48] 
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Kasden adam
öldürmenin dünyadaki

cezası kısastır. Vârisleri
kısastan vazgeçerlerse,

diyet alabilirler. İsterlerse
bunu da bağışlayabilirler.

Âhiretteki cezası, Allah
Teâla affetmezse ebedî

cehennemdir. 4,48 âyeti,
Allah Teâla’nın, şirk

dışındaki günahları
dilediği takdirde

affedeceğini bildirerek bu
âyeti takyid etmektedir. 

Nisa /94 – Ey iman
edenler! Yeryüzünde
Allah yolunda sefere
çıktığınız zaman, son

derece dikkatli
davranın. 

Size selam verene,
dünya hayatının geçici

ve az bir menfaatini
elde etmek için: “Sen

mümin değilsin”
demeyin. Unutmayın ki
Allah’ın yanında birçok

ganimetler vardır. 

Önceden siz de böyle
idiniz, Allah size lütfetti
de imanla şereflendiniz.

Öyleyse iyi anlayın,
dinleyin çok dikkatli

davranın. Muhakkak ki
Allah yaptığınız her
şeyden haberdardır.

[8,26] 

Selam, en kapsamlı bir
iyi dilek temennisidir.

Ayrıca selam veren kimse
muhataplarına: “Ben

senin cemaatındanım,
sana benden zarar

gelmez, senin de benim
hakkımda iyi düşünmeni

beklerim” demek
istiyordu. İslâmın

başlangıcında, gelen
insanı başka türlü ayırd
etme imkânı yok iken,

selam bir parola yerine de
geçiyordu. Düşman kişi,
ölüm korkusu sırasında

canını kurtarmak için de
böyle diyebiliyordu. Bu

da müslümanları zor
duruma düşürüyordu.
Fakat kalplerde olanı

bilmek mümkün
olmadığından Allah bu

emri verdi. Demek ki bir
mümini öldürmek

ihtimalinden ise, bir
kâfiri serbest bırakmak

daha uygun
görülmektedir. 

Kaldı ki müteakip
cümle, çok önemli bir

uyarıda bulunmaktadır.
İslâm yavaş yavaş

yayılıyordu. “İnsanların
gönüllerinde ilahî

hidâyetin parlaması,
İslâm’ın güzelliklerinin

anlaşılması pek az bir
vakte de sığabilir. “Yakın

bir zaman önce siz de
onlar gibi değil miydiniz”

buyurularak bu gerçek
hatırlatılıyor. 

ن   ـــم ـــــــــانة  ل ـكف ة خةــــؤف م ــــلة   م ــــت ـــــقفــــــ النف  يةؤف  م  ۛــــناى    اي لح طةـاى ا مة وة
طةــاى   ناى ـــــؤف م ــــ م لة  ـــتةــقة يـــحفــــتةـــفة خة قةـــري م ــة     م ـــبةـر    رة ة ـنةــؤف مة نفـــوة
ةــۛســم  اى  الهفــمةــلح لن ا ــل ــة   اي ا هي ة لح ةـــ النف  يةاي ق ــصح ة نفانة ـكفا نف ـــواۜ  فةـــدح ة ــوة د  ية م 
و ح لةــــعة ه كمـــد  قةــتةـــ فة  ن ـــؤف م ـــوة م ـــــمف وة ير    رة ري ۜــؤف م ــة    م ــبةــــحف نةة  م ـــقة وف
ثةا ق ـــيـمف  ميـــــــه ـــنةــــيفــمف    وة بةكمنـةـــيفـــــوف م     بةـــــــــنف  قةـــــم   انةـكف اينف وة

ةـــۛســـم  اـمةــلح لن يــحفـــهي     وة تةــل ــى الهفــة   اي قةـري ۛــنةــؤف م ــة     م ـــبةــر   رة ة  ة ـــد  يةــــفة
يةا م    ۛشـــلة دف  فةص  رة يفــمف  يةج  بةـــن     تةــيفــعةــتةا  ب ــتةـــن   م ــهف نةةىـــوف نفـــمةــفة  م 

م ــ م لف ــت ــقفـــنف  يةـــوة  مة ناىــؤف  ﴾٩٢﴿ ۜ يماى  حةـــعة الحن  ا نة ـكف وة   الحن  اىـمــيـكيــلي
اا ؤ ل ه     جةـــجةــفة ةــهةــزة ا ل ــنح ا  وة غةـيــداى   فيــــم     خة ۛبـض ــهة داىــمح ـــعةــــتةــــم 

﴾٩٣﴿ ة  لةـــه    وة العةــنةـعةــــه    وة لةـــيفـلةــعة    الحن  ا بــــــه     عةـــدح ماىـيـظيـــاى    عةـذة
ينة ــالحة اـانمةذي ذةا  ۛض واـن  بفــ اي ةـبةــتةـــ فة  الحن  ل ــيــبيـي ۛســمف  فيــت ــرة ن واــيح ا اـــا اليح ــية هة

و ل ـــتة لةــنف  اللفــمةـوا  ل ـق  اى  اي ةكمــــيفــقن مة ــم   السح م ــ م ۛت  ــسفــ لة لة ۛــؤف ناى لة وة
دة  ــيةا     فةع ـــدح  نفــــوة    الــينــحةــرة ۛض   الفــعة م ــــا ن ــــغةـــ مة الحن نف ونةـغ ـتةـــبفــتة
ةــ فة ل  ـــبفـــنف قةـــمف  م ــــت ــنفـــكمذن ل كة ـــكف نح مفكمـيفــلةـــ عة الحن   مة يـكف ۜــثي رة ة 

﴾٩٤﴿ ة نح ةـــن واۜ   اي ـبةــيح ة  فةــتـة ـــيــراىكف  الحن ـــبي ــــل و نة   خة ــــمة ــــعف ا  تـة ـــــمة ـــانة  بـ 
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Nisa /95- Nisa /96
– Özür sahibi 
olmaksızın cihaddan 
geri kalan müminlerle, 
Allah yolunda 
mallarıyla ve canlarıyla
cihad eden müminler 
elbette bir olmaz. Allah 
malları ve canları ile 
mücahede edenleri, 
derece bakımından 
cihada gitmeyenlerden 
üstün kılmıştır. 

Gerçi Allah hepsine de 
en güzel yurt olan 
cenneti vaad etmiştir, 
ama mücahede 
edenleri, cihada 
katılmayanlardan çok 
daha büyük 
mükâfatlarla, tarafından
derece derece rütbeler, 
hususi bir mağfiret ve 
rahmetle mümtaz 
kılmıştır. Değil mi ki 
Allah gafurdur, 
rahimdir (affı, 
merhamet ve ihsanı 
boldur). 

Maksat, farz-ı kifaye olan
cihaddan, mazereti 
sebebiyle ve izinli olarak 
geri kalan müminlerdir. 

Nisa /97 – İman edip de
hicret etmeyerek kendi 
öz nefislerine zulmeder 
vaziyette olanların 
canlarını alırken 
melekler onlara 
diyorlardı ki: “Ne işte 
idiniz?” 
Onlar da: “Biz bu 
ülkede, dinin emirlerini 
uygulayamayan, baskı 
altında yaşayan 
kimselerdik” deyince, 
melekler bu sefer şöyle 
dediler: 

“Peki Allah’ın dünyası 
geniş değil miydi? Siz 
de orada hicret 
edeydiniz ya?” 

İşte onların durağı 
cehennemdir. Ne fena 
bir dönüş yeridir orası! 

Bu âyet indirildiği 
sırada ve Mekke’nin 
fethine kadar, 
müminlerin Medine’ye 
hicret etmeleri farz idi. 
Çünkü düşman 
müşrikler arasında, 
onların alayları, şüphe 
vermeleri, baskıları 
karşısında müminlerin 
dinlerini korumaları 
güçtü. 

Diğer taraftan 
müminlerin bir arada 
İslâm’ın güzelliklerini 
yaşayıp müslümanca 
eğitilmeleri önemli idi. 
Ayrıca müminlerin bir 
araya gelerek bir kuvvet 
oluşturmaları, 
gerektiğinde kendi 
haklarını savunup 
kâfirlerin 
merhametlerine 
bırakmamaları 
gerekiyordu. 
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İşte bu âyette, Asr-
ı saadette Medine’ye

hicret etmeyip müşrik
toplum içinde kalanlar,

“kendilerine
zulmedenler” diye

nitelendirilmektedir.
Bunlardan bazıları

rahatlarını,
alışkanlıklarını,

ailelerini, mal ve
mülklerini ve diğer

çıkarlarını dinlerine
tercih ediyorlardı. Onun

için “Biz ülkemiz de
baskı altında yaşayan
kimselerdik” özürleri

kabul edilmemiştir. Fecî
bir âkıbet, cehennem

azabı ile tehdit
edilmişlerdir. Bunun

yanında gerçekten
hicrete gücü yetmeyen
yaşlı, güçsüz erkekler,
kadınlar ve çocukların
mazeretleri 98. âyetle

kabul edilmiştir. 

Asr-ı saadette
Mekke’nin fethi ile
hicret mükellefiyeti
sona ermiştir. Fakat

âyet-i kerime, Mekke
dönemi şartlarının

bulunması halinde,
hicretin yine

gerekebileceğine işaret
etmektedir. 

Nisa /98- Nisa /99
– Ancak, her türlü

imkândan mahrum ve
hicret için yol

bulamayan erkekler,
kadınlar ve çocuklar bu

hükmün dışındadırlar.
Çünkü bunları Allah’ın

affedeceği umulur.
Allah gerçekten afüv ve

gafurdur (affı ve
mağfireti boldur). 

Nisa /100 – Kim
Allah yolunda hicret

ederse dünyada gidecek
çok yer, genişlik ve

bolluk bulur. 

Kim evinden
Allah’a ve Resûlüne

hicret niyetiyle çıkar da
yolda ecel gelip kendini
yakalarsa o da mükâfatı

haketmiştir ve onu
ödüllendirme Allah’a
aittir. Allah gafurdur,

rahimdir (affı,
merhamet ve ihsanı

boldur). 

Nisa /101 – Sefer
esnasında kâfirlerin size
bir fenalık yapmasından

endişe ederseniz
namazı kısaltmanızda
size bir günah yoktur. 

Gerçekten kâfirler
sizin besbelli olan
düşmanlarınızdır.

[73,20] 

د ونة اع  نة الفقة ينة م  ني م  ؤف ر  الفم  يف ر  ا ولل ي غة رة  الضحة
ونة د  اه  جة الفم  ي وة يل  في الحن  ۛسبي تةو ي لة يةسف

ۜ مف ه  النفف س   وة
لة ة ينةالحن  فةضح دي اه  جة مف  الفم  ال ه  وة مف ب اةمف ه  النفف س  لةى وة عة ال ـمف ب اة مفــوة ه 
ى ك لح ةىۜ وة جة دة دةرة عة ۜى   الحن  وة نن  الفح سف

لة ة فةضح ينة الحن  وة دي اه  جة لةى الفم  عة ينة دي اع  الفقة
ات  جة ه  دةرة نف ةى م  رة ف  غف مة ۜ وة ةى مة حف رة  وة

كةانة الحن  وة ﴾٩٥﴿ ينة دي اع  ۙ الفقة يـماى ظي راى عة الجف  
ة نح ينة اي ةذي م  الح يه  فحن ة  تةوة ائ كة لن ي الفمة مف ظةال ماي ه  يمة قةال وا النفف س  في ﴾٩٦﴿ وراى ف  ۟ غة يماى حي رة

ةا قةال وا ينة ف يـ م ك نح في عة تةضف ۜ سف ض  ةرف اوا اللةمف تـةالف ض  نفكم قةال  الحن  الرف ۜ ت مف ك نف
ا ج ــت ــفة وا فيــهة اۜ  فةــيـر  ائ ــهة يــكة مةــا  وللن تفـهةــه مف جةـأف ون ۜ  وة ۛسااءة ةم  نح ةى عة اس  وة

ة  لح نةـم ــالفاي ينة م  في عة تةضف ال سف ال   وة جة الفـالرح  ان ـنح ۛسااء   وة لفدة و  ﴾٩٧﴿ ۙــمة يراى صي
ۛسى ـفة ائ كة عة لن الحن ا ول ﴾٩٨﴿ تة يـلة يةسف يـطي يةـع ونة حي لة ونة  ۛسـلةةى وة تةد  يلىـهف بي
نف مة رف وة اج  يي هة يل   في الحن  ۛسبي ﴾٩٩﴿ وة النف ف  ۜ  يةعف مف ه  نف ى  الحن  وة كةانة  عة واح ف   عة

وراى ف  غة
ض  ف ي ةرف  الف

ماى اغة رة  م 
يراى ثي ۜ كة ةى ۛسعة نف وة مة جف وة ر  نف يةخف هي م  ت   بةيف

راى اج  هة لةى م  الحن  اي دف يةج 
ةـث  ر   مح قةعة  الجفـكف ي دف دف  وة ت   فةقة وف ه  عةـه  الفمة ۜ    لةىــر  رة الحن انةـكفوة الحن  ول هي وة س 

ذةا ۛض اي بفت ـوة ض  ف يمف ـرة ةرف نةاح الف ك مف ج  لةيـف ﴿١٠٠﴾ فةلةيفۛس عة ۟ يماى حي وراى رة ف  غة
وا  م ـص ــقفـــتة ةــنة الـر  ةكمنـةـت ـففــمف  النف  يةــت ــففــلنوة ۗ  اينف  خ ــصح ينةـم  الح ذي النف

﴾١٠١﴿ ة الفكف نح واۜ   اي ر  يـــا ف ـــكفــفة ى   م ـــــمف  عةكمـــوا  لةـان ـكفنة ـري واح ناىــيـبيـد 
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Nisa /102 – Ey 
resulüm! Sen 
müminlerin içinde olup 
da onlara namaz 
kıldıracak olursan, 
onlardan bir kısmı sana 
tâbi olarak namaza 
dursun ve silahlarını 
yanlarına alsınlar. 

Bunlar secdeye 
vardıklarında, diğer 
kısım arkanızda 
beklesinler. 

Sonra o namaz 
kılmamış olan diğer 
kısım gelsin, sana tâbi 
olarak namaz kılsınlar, 
hem ihtiyatlı bulunsun 
ve silahlarını da 
yanlarına alsınlar. 

Kâfirler sizi 
silahsız ve teçhizatsız 
vaziyette iken kıstırıp, 
birden baskın yaparak 
işinizi bitirmek isterler. 

Eğer yağmur 
sebebiyle zahmet 
çekerseniz yahut hasta 
düşmüş iseniz, 
silahlarınızı 
bırakmanızda bir 
mahzur yoktur. 
Bununla beraber yine 
de tedbiri elden 
bırakmayın. Muhakkak 
ki Allah kâfirler için, 
zelil ve perişan eden bir
azap hazırlamıştır. 

Yolculuk sırasında
dört rekatlı namazlar iki
rek’at kılınır ve buna 
kasr denilir. Düşman 
korkusu olmasa da 90 
km. lik mesafeye 
gitmekle dinen yolcu 
sayılıp kasr yapmak 
gerekir. Hanefi 
mezhebine göre kasr 
vacip, Mâlikî ve Şâfiî 
mezheplerinde 
ruhsattır, Sünnet olarak 
kısaltılır. 

Düşmanla savaş 
devam ettiğinde, bu 
âyette tarif edilen 
namaz kılınmaz. 
Namazlar ertelenir, 
kazaya bırakılır. 
Nitekim Hendek 
savaşında Hz. 
Peygamber (a.s.) bir 
günün dört vakit 
namazını kılamamıştı. 

Fakat sıcak 
çatışma olmayan bir 
savaş ortamında yahut 
yangın, sel gibi bir 
güvensizlik ortamında 
salat-ı havf (korku 
halindeki namaz) 
kılınır. Hz. Peygamber 
(a.s.) bunu müteaddit 
defalar uygulamıştır. 
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Hanefi mezhebine
göre şöyle kılınır:

Cemaatin bir kısmı
düşman karşısında

dururken öbür kısmı
imama uyar. İki rek’atli

namazın ilk rek’atını,
üç veya dört rek’atlı bir

namazın da ilk iki
rek’atını imamla

beraber kılar. İkinci
secdede, veya birinci
ka’dede teşehhütten

sonra düşman
cephesine gider. Bu

defa öbür kısım gelerek
imama uyar, onunla

beraber geri kalan
rek’atları kılar, tekrar

düşman karşısına gider.
İmam kendi başına

selam verir, namazdan
çıkar. Birinci kısım

döner gelir, namazını
kıraatsiz olarak

tamamlar, selam verir,
düşmana karşı gider.

Sonra ikinci kısım gelir,
namazını kıraatle

tamamlayıp cepheye
gider. Bununla beraber,

bu zümreler,
bulundukları yerde de

namazlarını
tamamlayabilirler. 

Nisa /103 – Namazı
tamamladıktan sonra,
gerek ayakta durarak,

gerek oturarak ve gerek
yanlarınız üzerinde

uzanarak hep Allah’ı
zikredin. 

Derken, korkudan
güvene kavuştunuz mu,

o vakit namazı tam
erkâniyle eda edin. 

Çünkü namaz belirli
vakitlerde müminlere

farz kılınmıştır. 
“Namaz dinin

direğidir.” “Kulu,
Rabbine ulaştıran bir
miraçtır.” “Vakitleri

belirlenmiş bir farzdır.”
İslâm’ın en büyük

ibadetidir. 
Nisa /104 – Düşman
birliklerini takip edip
arkadan sıkıştırmada

gevşeklik göstermeyin. 

Eğer siz acı
çekiyorsanız, şüphesiz

onlar da tıpkı sizin gibi
acı çekiyorlar. Kaldı ki

Siz Allah’tan, onların
ümid edemeyecekleri

birçok şeyleri
umuyorsunuz. Allah her
şeyi hakkıyla bilir, tam

hüküm ve hikmet
sahibidir. 

Nisa /105 –
İnsanlar arasında

Allah’ın sana bildirdiği
şekilde hükmetmen için

Biz sana kitabı
gerçeğin, hakkın ta

kendisi olarak indirdik.
Artık hainlerin

müdafaacısı (avukatı)
olma. 

مف  فةاةـفي ة م ـه ـ لةۛتـقةمف يه  اائ ـق ـتةـلفـوةة فةـلنـالصح مفـه ــنفــة   م ـفةـمف  طة ذةا  اي ۛتــنفـكموة
لف مف     ـيةـوة تةه  ل حة اوا  السف ذ  وا ــا  ذةا  ۛســفةأف خ  د  نفو ن وا كمــيةــلفــفة جة م  كةــعةـــمة

اا ئ فةـوة لف ى  لةـــة    ا خفـتةأف ت    طة ۛصلح واــي ــلفــفة   لح واـۛصــمف  ي ــرن اا ئ  مف كموة رة
ذف رة ذ واـأف خ ـيةـوة لف مف  ح  ينة  ـتةـل حةـ وة ال سف ه  ةذي ة الح دح ۛ   وة مف واكفه  ر  فة عة كةـمة

نف ـف ـغفـتة ت ـل ـ السفل ونة عة ال مفمف  كمحة ت ـت ـوة لةيـفـمف فةيةكمعة يل ونة عة مفكممي وفـــلة
ا ح  ۜ   وة لة ج ــــــوة نفكميـفـــلةـــــاحة   عةـنةـــــدة ةى مفكمـــــب انة  ــ كةمف  اي ةىـلةـيفـــمة

ى  النف  تةــ  مةمفـــت ـــنفـكم طةر  الوفـــنف  مةـــم  ا اوا السفـۛضـرف ضن تـةـل ـع  ۛكمحة مف الذىى
 ذف رةــح 

ةكم نح ۜ  اي ة مف ة ل ـــــ ال عة الحن ينة عةـــا ف ـكفـــلفـدح ا باى  م ـري يناىـذة هي ذ واــوة خ 
ةـم     الـت ــــيفـــۛضـــا  ذةا   قةـــــفة وا  ـــــكما ذف ـــلنوةة    فةــــصح ة ر  ا ماىـيةــــق   الحن ﴾١٠٢﴿

ۛ كمن و ب ــج  لنىــوة عة أف نةــا  ذةا اطفــفة مف وا  ت مفــنفـمة يم  ۛ فةاة قي لنوةة ة الصح ق  وداىـــوة ع 
ن واــوة لة تة ه  ﴾١٠٣﴿ لةى لنوةة كةانةتف  عة ة ة الصح نح ينة  اي ني ؤف م  ق وتــــاى مةـتةابــكنالفم  اىـوف

ااء  الفـت ـابف نفـغة ۜ   اي وف م  ك ون وا قة ونة  فةـــ تةأف لة تـة ةــم  ونة ــأف لةـمف  يةـه ــا  نح اــكفم  مة ف ي
تةـــلة ۛ  وة ونة نةــــم  ج ونة  م  ا لة يةالحن  رف ج ـــــ مة ۜ  وةـرف  ونة

يماىـليــعة  الحن  انةـكف أفـــتة
ا ة نح ـــا النفـاي لةيفـزة لف اا اي قح   ل ــتةا ۛب   ب ا لفـكنـــكة  الفـنة مةكمحفــتةـحة ﴾١٠٤﴿ ۟ـيـكيـحة ماى

﴾١٠٥﴿ ةـيفــبة يــــاس  ب ـنة النح ا الرن ا ۜ  كةـــمة اا ئ   الحن  ك نف ل لفخة لة تـة ۙـنيـوة يماى صي ينة خة
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Nisa /106 – 
Allah’tan af dile. 
Çünkü Allah gafurdur, 
rahimdir (affı ve 
merhameti boldur). 
        Nisa /107 – Ve 
kendi öz canlarına 
hıyanet edenleri 
savunma. Çünkü Allah, 
hainlikte ve 
günahkârlıkta çok aşırı 
olanları asla sevmez. 
         Nisa /108 – 
İnsanlardan gizlemeye 
çalışırlar da, Allah’tan 
gizlemeyi düşünmezler.

Halbuki onlar 
Allah’ın razı 
olmayacağı tezviratı 
planlarken O hep 
onların yanında idi. 
Zaten Allah, onların 
yaptıkları ve 
yapacakları her şeyi 
ilim ve kudretiyle ihata 
etmiştir. 

Nisa /109 – Haydi 
diyelim, siz bu dünya 
hayatı bakımından 
onları savundunuz, peki
yarın kıyamet günü kim
Allah’a karşı onları 
savunacak? Yahut kim 
onların vekili olacak? 

Benî Zafer 
kabilesinden Tu’me, 
komşusu Katade’nin 
zırhını çalmış, bir un 
dağarcığının içinde 
götürüp Zeyd adlı bir 
Yahudinin evine 
bırakmış. Katade 
Tu’me’den 
şüphelendiğini 
söylemiş. O ise, 
bilmediğine yemin 
etmiş, evi de aranmış, 
zırh bulunamamış. 
Sonra un izinin 
Katade’nin evinden 
Zeyd’in evine gittiği 
tesbit edilmiş. Zırh 
Zeyd’de çıkınca, bunu 
Tu’me’nin bıraktığını 
söylemiş. Delil Zeyd’in
aleyhinde. Bazı 
Yahudiler Zeyd’in 
lehinde şahitlik edip 
suçsuz olduğunu 
söylemişler. 

Benî Zafer konuyu
bir aile haysiyeti 
şeklinde ele alarak 
Tu’me’ye iftira 
edildiğini, hırsızın Zeyd
olduğunu, zaten 
delillerin de bunu 
gösterdiğini öne sürerek
davayı Hz. Peygamber 
(a.s.)a götürdüler. Hz. 
Peygamber Tu’me’nin 
yeminine, Benî Zafer 
gibi müslüman bir 
kabile mensuplarının 
tezkiyelerine ve zahiri 
delillere bakarak 
Tu’me’nin suçsuz 
olduğuna temayül eder 
gibi oldu. Fakat tam 
hüküm vereceği sırada 
105-115. âyetler 
vahyedildi.
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Bu olay,
Peygamberin risâletinin

gerçekliğine ve
Kur’ân’ın

evrenselliğine, tarafsız
ve Allah katından

olduğuna parlak bir
delildir. Kur’ân “Biz”

den olan koca
müslüman bir kabile

aleyhine, bir Yahudinin
haklılığını ilan

etmekten çekinmez. 

Nisa /110 – Kim
kötülük eder veya

günah işleyerek nefsine
zulmeder de sonra

Allah’tan af dilerse,
Allah’ı gafur ve rahim

(affı ve merhameti bol)
bulur. 

Nisa /111 – Kim
günah kazanırsa, onu

sırf kendi aleyhine
kazanır. Allah her işi

hakkıyla bilir, tam
hüküm ve hikmet

sahibidir. 

Nisa /112 – Kim
bir hata (küçük günah)

veya büyük günah işler,
sonra onu masum olan

birinin üstüne atarsa,
bir iftira ve pek kesin

bir vebal yüklenmiş
olur. 

Nisa /113 – Eğer
senin üzerinde Allah’ın

lütfu ve rahmeti
olmasaydı, onlardan bir

zümre seni bile,
hükümde şaşırtmaya

yeltenmişlerdi. 

Fakat onlar yalnız
kendi kendilerini

şaşırtırlar, sana hiçbir
zarar veremezler. 

Nasıl zarar
verebilirler ki Allah

Sana kitap ve hikmeti
indirmekte ve sana

bilmediklerini
öğretmektedir.

Gerçekten Allah’ın
senin üzerindeki lütfu
pek büyüktür. [42,52-

53; 28,86] 

لفـــوة لة ت  اد  جة ﴾١٠٦﴿ اسف ۜر  ـف ـتةغفـوة ة ة  الحن نح ة  اي حيـــانة  غةـكف  الحن وراى  رة ۛـــيـف  ماى
ينة يةــالحة ۜــه ـۛســف ـــ النفونةــتةان ــــخفـــذي ة  مف نح ة  اي انةـكفنف ــــمة بح ـح ـ لة ي الحن ن ـــعة

تةــية نةـخفـسف لة يةـال ف ونة م  ونةـتةـسفـنحةاس  وة ف  نةخف الحن   م  ﴾١٠٧﴿ انـخة ة ۛـيـاى الثيـوح ماى
الحن  ه  ذف  ي ـه ـعةـوة  مةـوة ا لة يةــيح ــبةـمف  اي ى م ــــت و نة  مة ضن ۜ  وةــقةـــنة الفــرف ل   وف

انةـكف
اا النف ء ــت ـهة ا اؤ للة ه مف ف ي مف هن نف ادةلفت مف عة وة  جة ين الفحة ﴾١٠٨﴿ يـطاى ل ونة م حي مة ا يةعف ب مة

نف ا د  ل  ـي  فةمة ة جة مة  الفــية مف ــه ــنفـــعةالحن ون ـــكمنف يـةـمةة  المف ــمةــينـق ــوف نف يةاـالدح 
مة اـمةـعفـنف يةـوة ةـــه   ث ـۛسـففــمف نةــل ـظفـوءاى   الوف يةـلف س  مح ﴾١٠٩﴿ ه ـلةـعة يلىــ وة كي مفــيف

مة ثفكذنف يـةــوة بف اي ماىــس  ﴾١١٠﴿ ة ر ـف ـتةغفــسفــية د ـ يةالحن ة ج  يماىالحن حي ف وراىرة  غة
﴾١١١﴿ ةــفة ا  ــا  نح ب ه   كذ يـةمة ۜ  ـس ـففــنةلنى ـعةس  يماىـليـعةالحن  انة ـــكف وةهي كي يماى حة

بف    كذيـة ـيـــخةس  ثفـــةــيـــط ة   يةــماى   ث ـــةى   ال وف  اي م  ب ــمح راي يـاىـهي   بةــرف مة نفــــــوة
لة الحن ل  ـــضفـــوف لة فةــوة ﴾١١٢﴿ ثفـا نـتةـــهفـلة  ب ـمةــتةـــد  احفـقةـفة ۟ـبيـماى   م ـاى وة اي يناى

حف ةـهةــه   لةـت ـمةـوة رة اا ئ ــمح ۜـض ـــمف   ال نف    ي ـه ـنفــة     م ــفةـتف   طة لح و كة كةــيفــلةـعة
ا ـلح ـض ـــــي  ة لح مف  ــــۛســـف ـــالنفو نة  اي ۜــۛشنف   ــ م كة ـرح  و نةـض ـا  يةـوة مةه  ء  يف ا مة وة

ةـــةة   وة عةــمةـــكذــح ـــــتةا ۛب   وة الفــكنـــيفكة  الفـلةــ  عةالحن  كةــمةـــلح النف لةــــــوة زة
﴾١١٣﴿ ا لة ۜ   وةـعفــــنف  تةكمــمف  تةـمة  لةم 

ل ــــانة   فةـكف يماىــكة عةــيفـلةـعةالحن   ضف ظي
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Nisa /114 – 
Onların kendi 
aralarında yaptıkları 
gizli görüşmelerin, 
fısıldaşmaların çoğunda
hayır yoktur. 

Bu görüşmelerde 
hayır olması için 
onların muhtaçlara 
yardımı, güzel bir 
davranışı yahut dargın 
insanların arasını 
bulmayı gözetmeleri 
gerekir. 
            Kim Allah’ın 
rızasını arzulayarak 
bunu yaparsa, Biz de 
ona çok büyük mükâfat 
veririz. 

           Nisa /115 – Her 
kim de, hidâyet yolu 
kendisine iyice belli 
olduktan sonra, 
Resûlullaha muhalefet 
eder ve müminlerin 
yolundan başka bir yola
tâbi olursa, Biz onu 
döndüğü yolda 
bırakırız. Fakat âhirette 
kendisini cehenneme 
koyarız. Orası ne fena 
bir varış yeridir! [68,44;
61,5; 6,110; 37,22; 
18,53] 

Bu âyet, İmam 
Şafî’nin dediği gibi, icmâ 
delilinin dayanağıdır. 

Durumu 109. âyetin 
açıklanmasında geçen 
Tu’me, suçu sabit olunca 
hakka teslim olacak yerde, 
maalesef kaçmış, dinden 
dönüp Mekke müşrik 
kampına iltihak etmiş, 
orada da hırsızlık 
alışkanlığı sebebiyle birkaç 
kere kovulup sonunda, bir 
tüccar kafilesinden mal 
çaldığından dolayı ölünceye
kadar dövülmüştür. 

Nisa /116 – Şu 
kesin ki: Allah 
Kendisine şirk 
koşulmasını affetmez, 
ama dilediği kimse 
hakkında bunun 
altındaki diğer 
günahları affeder. Her 
kim Allah’a şirk 
koşarsa, haktan çok 
uzağa sapmış olur. 
[4,48] 

Nisa /117 – 
Allah’tan başka onlar 
sadece bir kısım 
kadınlara tapıyorlar ve 
onlar, aslında Allah’ın 
lanet ettiği o inatçı 
şeytandan başkasına 
yalvarmıyorlar. [53,19; 
43,19; 37,158-159; 
34,41] 

Hiç kimse “şeytana 
tapıyorum” demez, fakat 
“işi gücü şeytanlık olan”, 
hep şeytanı sevindirecek 
işler yapan kimse, ona 
ibadet ediyor demektir. 
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Nisa /118- Nisa /
119 – O şeytana ki: “Ya

Rabbî, Senin
kullarından mutlaka bir

pay edineceğim.
Mutlaka onları

saptıracağım, onları
birtakım temennilerle
oyalayacağım. Onlara

davarlarının kulaklarını
yarmalarını

emredeceğim de
Allah’ın yarattığını

değiştirecekler” dedi.
Her kim Allah’ın yerine

şeytanı dost edinirse,
şüphesiz besbelli bir

ziyana girmiştir. [5,103;
7,30; 16,63] 

بزح

﴾٤﴿
Burada Cahiliye araplarının

bazı uygulamaları
kınanmaktadır. Putlar

namına kesilmek üzere
adak edilen hayvanların

kulaklarını yararlardı.
Çocukların başlarında

putlar namına bir mikdar
saç bırakır, cildi mavi

renkle boyar, fıtratı
değiştirir, bazı mahlûklara

tapınırlardı.

Fakat şuna dikkat etmek
gerekir ki, Kur’ân

dünyadaki varlıklar
üzerinde, münasip biçimde

yapılan değişiklikleri
reddetmez. Aksi takdirde

medeniyetin tümü, şeytanın
saptırması olurdu. Oysa

medeniyet, Allah tarafından
yaratılan şeylerin düzgün

bir şekilde kullanılışından
başka bir şey değildir.

Kur’ân’ın şeytânî
değiştirmeler diye

reddettiği husus, insan
fıtratının ve eşyanın (yani

varlıkların) Allah’ın verdiği
tâbiî fonksiyonların aksine

kullanılması olayıdır. 

Nisa /120 – Şeytan
onlara sadece vaadlerde

bulunur, birtakım
kuruntularla oyalar.

Şeytan aslında onlara
kuru bir aldatmadan

başka ne vaad eder ki!
[14,22; 4,123; 99,7-8] 

Şeytanın aldatma yolları
sayılamayacak kadar çeşitli

olup, nefislere de caziptir.
İnsanı en zayıf tarafından

aldatmaya çalışır. 

Nisa /121 – İşte
öylelerinin varacakları

yer cehennemdir ve
oradan kurtuluş için

hiçbir çare bulamazlar. 

نف   ير  ـثيــكفي ـرة فيــيفــخة يـجفـــنة م  ةـه ـون ة ــدة  قةــۛصــرة  ب ــ المةنف ــ   مةمف   اي لح لة
ح   بةـــالوف اي صف ۜـنة الـيفــلة ل ـعةــففـ   يةنفـــ مةوة  نحةاس  كةـلف    ذن ر  و ف ــعفــالوف  مة

نف مة وة ﴾١١٤﴿ ۛضات ـابف رف ااءة مة يماىــراى عةـــه   الجفـيــؤف تيـــوف ۛف  ن ـۛســفة الحن  ت غة ظي
س  نف ولة ـالرحة ةــبةــا تةـد  مةــعفــبةم  ى وة يةـه ـه  الفــنة لةـيح ةــدن ــتح رةـيفــعف  غةـب  ق ــۛشا ق ـــي 

ل حـــنة ن ـيـــنيــؤف م ـم ـالف ن ــا تةـهي مةـــوة ةـهةــهي  جةــل ـصفـوة لحنى  وة ۛسااءة تفـنح ۜ  وة مة يل  ۛسبي
ة نح ة اي كة  ب ــشفـــر   النف  ي ـــف ــغفـــ لة يةالحن يةـــرة اد  ونةـر  مةـف ــغفــهي وة ﴾١١٥﴿ ۟ يراى صي مة

مةــنف يةــمةـل  ۜ  وة ة  ۛضــدف  ۛضــقةـــفة  ب الحن ر  كف  ــشفـــنف  ي ـــۛشااء  لة لىـــلح ل  كةــذن
نةـــو ن  نف  د ــونة  م ــدف ع ـــاينف ية ا اي ة لح ا  اي نف  يةـا ثـهي ونةــدف ع ـــاىۛ   وة اي ﴾١١٦﴿ داىــيــعيــبة

قة   الحن ۢ  ه ــنةـعةـــلة ةــــوة ة  تح ةــــخ ـــــالة   لة ذة  نح  ﴾١١٧﴿ ة ۛش لح يــــاى  مةــطةا نــــيفـــاي ۙـري داى
لة  ض  ةـــوة ةــلح مفـــه ـــنح ﴾١١٨﴿ يــــــــبةا د  كة   نةـــنف ع ـــــم  ۙـــــــففــــباى   مةـــصي و  ضاى ر 

ةــيةــن حــمة ن م ـه ــنح ةـــمف    وة لة ا م كمتح ـــبةـــي ـــلةـــمف   فةــه ـــرة نح ة نفعة ة  انذةا نة  الف نح ُلُوة

ةـــم  ة  خةــيح ـغةــي ــلةــمف  فةــه ـــرة نح ۜقة  ــلفــر  نح نف ية الحن  مة ةــوة ةـذ  الـخ ـتح طةا نةـيفـشح ُلٰوة

﴾١١٩﴿ ل  ى  م ـيــوة ۜــيـــــبيـــــاى   م ــرة ا نــسفــرة خ ــس ـدف   خةــقةـــفة  الحن   ون  نف د ــاح ناى
حــمةـــمف  وة ي ــه  مةـه ـيـني ۜ   وة ةــد   ه ــع ــا يةـمف ة غ ـيفــم   الشح لح و  راىــطةا ن  اي ر  د ـع ــية

﴾١٢١﴿ ائ كة لن ةـمف جةـه ـأف ون يـــمة  ا ول نح لة يةـهة ا مةــنفـعة و نة د ـج ــم   وة يصاىـحيـهة ﴾١٢٠﴿
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Nisa /122 – İman 
edip makbul ve güzel 
işler yapanları, ebedî 
kalmak üzere içinden 
ırmaklar akan 
cennetlere 
yerleştireceğiz. 

Bu Allah’ın gerçek
vaadidir. Allah’tan daha
doğru sözlü kim 
olabilir? 

Nisa /123 – 
Allah’ın vaad ettiği bu 
mükâfat, ne sizin 
temennileriniz, ne de 
Ehl-i kitabın 
temennileri ile elde 
edilmez. 

Kim kötü iş 
yaparsa onun cezasını 
bulur ve Allah’tan 
başka, kendisini o 
azaptan kurtaracak ne 
bir hâmi, ne de bir 
yardımcı bulamaz. 
[2,80.105.111] {KM, II 
Tarihler 20,7; İşaya 
51,8} 

Nisa /124 – Erkek 
olsun kadın olsun kim 
mümin olarak iyi ve 
yararlı işler yaparsa, 
işte onlar cennete 
girerler ve zerre kadar 
bile hakları yenmez. 

Nisa /125 – Hep 
iyiliği şiar edinmiş 
olarak, yüzünü ve 
özünü Allah’a teslim 
edip bir de İbrâhim’in 
tevhid dinine tâbi olan 
kimsenin dininden daha
güzel din olabilir mi? 
Bundandır ki Allah 
İbrâhim’i dost 
edinmiştir. [46,16; 3,68;
16,123; 53;37; 2,124; 
16,120-121] 

Nisa /126 – 
Göklerde ve yerde olan 
her şey Allah’ındır. 
Allah ilmi ve kudreti ile
her şeyi kuşatır. 

Allah ilmi ve 
kudreti ile her şeyi 
kuşattığına göre, O’na 
isyan eden kimse 
cezadan 
kurtulamayacağını iyice
kafasına 
yerleştirmelidir. 
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Nisa /127 –
Kadınlar hakkında

senden fetva isterler. De
ki: Onlar hakkındaki

hükmü Allah size
açıklıyor: Haklarını

vermeyerek nikâhlamak
istediğiniz yetim

kadınlarla küçük, zayıf
yetim çocukların

haklarına dair hükümler
size bu kitapta okunup

duruyor. 

Yetimlerin
haklarını vermekte tam

adaleti gözetin.
Yaptığınız her iyiliği,
Allah mutlaka bilir. 

Kadınlar
hakkındaki soruya,

cevap doğrudan
doğruya değil, ilgisi

dolayısıyla, yetim
kızlara dair bir girişten

sonra 128-134.
âyetlerde geliyor. 

Cahiliye devrinde
erkekler yetim kızları

himaye ediyorum diye
yanlarına alır, mallarına

da sahip olurlardı.
Erkek güzelliğini

beğenirse yetim kızla
evlenir, malını yerdi.

Çirkin bulur
evlenmezse, malından

yararlanmak için
evlenmesine mani

olurdu. 

Küçük çocukları
ise mirastan mahrum

bırakırlar, sadece büyük
erkekleri varis

yaparlardı. 

ا ل ـل وا  الـم ـن وا  وة عةـــانمة ة ةا ت ــمف  جةــه ـل ـدف  خ ـن ـا ت   ۛسـحةـصح نح ة الح يـوة نةـذي
ة نفـت ــــحفـ  تةنفـم  ا الف ال ــهة ا ر  خة ينة  فيـهة اا ال بةــيـدي الحن  دةــــداىۜ  وة عفــهة يـــتة ري جف

ا ن ـيفـلة مفكميح ـۛس ب اة مة ﴾١٢٢﴿ ىۜ    وة مةــحة دة ق   م ـــقاح لىــيـ   قيالحن   نةــــنف الصف
ۜ  ـــكنـــ الفل ـــيح   الهفـــان ـالمة وءاى   ي ــمةــــعفــنف  يةـــ مةتةا ب  ا ۙـزة ب ــجفــلف  س  هي ا لة وة

نفــوة مة ﴾١٢٣﴿ لة    ل    الحن   د  و  ن نف  ـــ  م ه ـــدف لةــج ـــــيةوة لة  نةــيـوة ى   وة يراىـــاح صي
ا ل ـ النةـم  ة ات  م ــصح ائ كةـر  الوف ا نفــكفنف ذةــحة لن ن  فةا ول ؤف م  وة  م  ثنى وة ه  لف مة يةعف

ۛسن ـنف الحفــوة مة ﴾١٢٤﴿ ةــجةـــل و نة  الفـدف  خ ـــية ونة  نةــلةـظفــةة  وة لة ي ـــنح راىـيـقيــم 
حن  ه ـهةـــمة  وة جفـــلةـــالسف ةــــوة م ــــوة ه   ل  اتح ن   وة س  ةــعة  م ــبةــحف ةةــــلح ي ةــناى م ـــدي نفــمح

حن  وة  ل   ﴾١٢٥﴿ بف يمة  حةـــاي ةــيـنيــــرن هي بف الحن  ذةـخةــفاىۜ   وة اتح هيــــاي لىــيـليــخة مة ــــيـرن
ةــال مةـــمنــــــــــــــــــــسح ا ت     وة ۜ    وة ـوة ة رف ض  الحن  ا نةـكفا   ف ي  الف ا   ف  يـمة

ۜ  ق اـســنح ـال  ف ي كةـــت و نةـففــتةــسفــوة ية الحن  ل ــء  ﴾١٢٦﴿ ۟كمب  يطاى ء  م حي لح  ۛشيف
اـفي مة ۙ وة ة نح لةيـف ي تفلنى يه  يكنــالف مف ف يكمعة ء اـسـالنح  يةتةامةى تةاب  في يـك مفـتيـففـي 

غةــ لةۛبــت ـكم اـمة تةرف ة وة ةـح ــكنـنفــونة  النف تةـب ـه نح نح وه  ةــه ــــونةــت  نح ي لة ت  ؤفــــالحنتي
نة لفـ الفم  ۙـو  ان  النف تة  دة وا ل لفـوة وم  ى ب ـق  اـسفـق ـالفـيةتةامن مة ۜ وة ط  ينة في عة تةضف سف الفم  وة

﴾١٢٧﴿ ةــر   فةـــيفـــــ  خةنفــم   ل واــعةــففـــــتة ة   ا  نح ماىـــــيـليــــهي   عةــــــــ ب  ا نةـ  كةالحن
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Nisa /128 – Eğer 
bir kadın kocasının 
ihmalinden ve 
kendisinden 
yüzçevirmesinden 
endişe ederse,

Bazı fedakârlıklar 
göstererek sulh olmak 
için gayret 
göstermelerinde 
mahzur yoktur. 
Barışma, elbette daha 
hayırlıdır. 

Nefisler menfaatlerine 
düşkün yaratılmıştır. 

Ey kocalar! Eğer siz iyi
davranıp arayı düzeltir, 
kadınların hakkını 
çiğnemekten 
sakınırsanız unutmayın 
ki Allah, yaptığınız her 
şeyden haberdardır. (İyi
davranışlarınızın 
karşılığını size 
fazlasıyla verecektir). 

Kur’ân’ın gönderildiği 
ortamda, bir erkek, hiç 
bir sorumsuzluk 
duymaksızın istediği 
sayıda kadınla 
evlenebiliyordu. Nisa 
sûresinin 3. âyeti bunu 
en fazla 4 kadın ile 
sınırladı. Kadınlara 
mehir hakkı verdi, 
mirastan pay ayırdı. 
Eşler arasında titiz bir 
adaleti şart koştu. Bazı 
durumlarda bu eşitliği 
uygulamak çok zor 
olmaktadır. Mesela: 
Kadın kısır ise veya 
hasta ise bu yüzden de 
cazibesini yitirmişse 
veya cinsel birleşme 
için uygun değilse, 
erkek ikinci bir eşle 
evlendiğinde bazı 
problemler çıkmaktadır.
Adil davranması zor 
diye ilk eşini boşaması 
çare midir, insafa sığar 
mı? Yahut olur ki, 
ikinci evlilikten sonra 
eşi, kocası ile birleşmek
istemez, ama kocasının 
boşamamasına karşılık 
bazı haklarından feragat
etmeye razı olur. Bu 
takdirde bu, adalet 
şartına aykırı sayılır 
mı? İşte bu bölüm bu 
meseleleri ele alır. 
Mesela “barışma elbette
daha hayırlıdır” diyerek
bazı feragatlarla 
evliliğin devamını 
teşvik eder. Menfaatları
ve kaprisleri kontrol 
etmek gerektiğine işaret
eder. Eşlerden her biri 
de, koca da hadlerini 
bilmelidirler. 
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Nisa /129 – Ey
kocalar! bütün

benliğinizle isteseniz
dahi eşleriniz arasında

tam adaleti
sağlayamazsınız. 

    Öyleyse bir tarafa
büsbütün gönlünüzü
kaptırıp da öbürünü
kocasızmış gibi bir

vaziyette bırakmayın. 
     Eğer arayı düzeltir,
işlerinizi iyileştirir ve

haksızlıktan
sakınırsanız, unutmayın

ki Allah gafurdur,
rahîmdir (affı ve

merhameti boldur). 

İslâm kocaya, eşler arasında
adaleti farz kılarken, zahirî

haklarda, gün ayırmada eşit
davranmayı kasdeder.

Yoksa bir erkekten yaşlı ile
genç, çirkin ile güzel eşlere

aynı sevgiyi istemek fazla
bir beklenti olur. Yapması
gereken, ihmal etmemek,

bir eş gibi davranmak,
kocasız bir kadın durumuna
düşürmemek, hülasa zahirî
hakları yerine getirmektir. 

Nisa /130 – Şayet
gösterilen gayretlere

rağmen eşler boşanıp
birbirinden ayrılacak

olurlarsa, Allah her
birini lütfu ile müstağni

kılar, birini öbürüne
muhtaç eylemez.

Allah’ın lutfu geniştir,
tam hüküm ve hikmet

sahibidir. 

Nisa /131 – Göklerde
ne var, yerde ne varsa

hepsi Allah’ın
mülküdür. Biz

gerçekten, hem sizden
önce Ehl-i kitaba, hem

de size, Allah’a karşı
gelmekten sakınmanızı

emrettik. 
     Eğer inkâra sapıp
nankörlük ederseniz

bilesiniz ki göklerde ne
var, yerde ne varsa

hepsi Allah’ındır. Allah
ganidir, hamîddir

(hiçbir şeye ihtiyacı
yoktur, bütün övgülere

lâyık olan O’dur). 

Nisa /132 – Göklerde
ne var, yerde ne varsa

hepsi Allah’ındır.
O’nun kudreti bütün

bunları yönetmeye
kâfidir. 

Nisa /133 – Eğer O
dilerse, ey insanlar,

hepinizi ortadan kaldırır
ve başkalarını getirir.
Allah’ın kudreti bunu

yapmaya elbette yeter.
[47,38; 35,16-17] 

Nisa /134 – Kim dünya
mutluluğunu isterse

bilsin ki dünya
mutluluğu da, âhiret

saadeti de Allah’ın
yanındadır. Allah

hakkıyle işitir ve görür.
[2,200-202; 42,20; 17,18-

21] 

ا   ن ــــل ـعفـنف  بةــتف     م ـا فةـرة ال ة   خةــامف عفــش ـــهة اىـا ض رةــــو زاى   ال وف اي وة اي ن 
ا  بةــه ـيفـلةـحة  عة نةاــج  ل حة ا  النف ي صف ا نةـمة ا  ـيف ۜه مة لفحاى ال  ص  ۜـوة ر  يف لفح   خة صح  لةــفة

ة نف ۜ   ـشح ـس    الـف ـالف ة ةــ وة تةن وا  ـس ــحفـــ ت  وة اينف  حح ةــتح وا  فةا نح ق  رةت  ض  ا  حف وة
اواـتةــسفــنف  تةــوة لة يع  طي ﴾١٢٨﴿ ة يـل و نة   خةــمةـــعفـــــا  تةـمةـــــا نة  ب ـكف   الحن راىـبي

يـــلة تةــمف  فةـت ــرة صفـوف حةــاء   وة لةـۛساـنح ــنة الـيفـبة ةـــكمل وا  ـمي لح واـد  ل ـعفــــالنف تة
ا  ــــتةــــفة ۜ  ــم ــا لفـكفذة ر  و هة ة  ةقة لح وا  وة تة اي وةعة ل ح  ةـنف  ت صف ةـتح وا  فةا  نح ق  يفل ــالف مة

ة قةا   ي ـفةــتةـــنف  ية اي وة ن ــغفــــرح ﴾١٢٩﴿ ة اىـمـــيــو  راى   رة حيـف ـــــــــــا نة  غةـكف الحن
﴾١٣٠﴿ ى  م ــــكم  الحن  ۜ  ـــت ــعةــــــنف   ۛســـــــــلح عاى الحن  ا نة ـكف وة  هي اس  يماىــــحة وة كي

ةـلةوة صح دف  وة ةـنةـيفـقة ت ـا الح ينة ا ون واـذي حن   ل  ا ف يوة ا ف ي مة مة ات  وة وة من ۜ السحة ض  ةرف الف
نف قة ةا كمل ـبفـم  يح اي ةكممف وة واـمف الن  اتح ۜ  ق  ة نف تة الحن اي واكذــوة ر  ةف  تةاۛب فةا نح الفك 

﴾١٣١﴿ حن  ة ف ي اـ مةل  ا ف ـمنـالسح مة ات  وة كةانة يـوة ۜ وة ض  ةرف يداىالحن  الف مي ى  حة ن ياح   غة
اينف ﴾١٣٢﴿ حن  ل  ا وة ا ف ي مة مة ات  وة وة من ۜ وة ف ي السحة ض  ةرف ى الف لىــيـــ وة كيب الحن  كةفن

ا الــيح  مف   الكمبـفــذف ه ــي  يةــهة ةا س    وة ۜ   وة ـــان خةــأف ت     ب ــنح ينة انةـكفري أفــۛشـية
نف  نفـكفمة ا ۛب الدح  يد   ثةوة دةـيةا  فةــانة   ي ري نف ع  ﴾١٣٣﴿ ل ــ عةالحن  يراىــكة قةـلنى ذن دي

﴾١٣٤﴿ ا ب   الدح  نفـــــثةالحن   نخ ـــوة الف ۜ ـــيةا   وة ة   وة رة
يعاى بة الحن انة ـكف ۟ــ ۛسمي يراى صي

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

098



099

Nisa /135 – Ey 
iman edenler! Haktan 
yana olup vargücünüzle
ve bütün işlerinizde 
adaleti gerçekleştirin. 
Allah için şahitlik eden 
insanlar olun. 

Bu hükmünüz ve 
şahitliğiniz isterse 
bizzat kendiniz, 
anneniz, babanız ve 
yakın akrabalarınız 
aleyhinde olsun. İsterse 
onlar zengin veya fakir 
bulunsun; çünkü Allah 
her ikisine de sizden 
daha yakındır. 

Onun için, sakın 
nefsinizin arzusuna 
uyarak adaletten 
ayrılmayın. Eğer 
dilinizi eğip bükerek 
gerçeği olduğu gibi 
söylemekten çekinir 
veya büsbütün 
şahitlikten kaçarsanız, 
iyi bilin ki Allah bütün 
yaptıklarınızdan 
haberdardır. [5,8] 

“Sizden daha yakındır” 
şu demektir: Öyleyse 
zenginin rızasını 
gözetip onun lehinde 
olmayın. Fakire de 
acıyıp onun lehinde 
hakikatten ayrılmayın. 
Allah onlara sizden 
daha yakındır. Şayet 
onlar hakkında şahitlik 
etmede fayda 
olmasaydı, şahitliği 
meşrû kılmaz, şahitlik 
müessesesini kurmazdı.

Nisa /136 – Ey iman 
edenler! Allah’a, 
Resûlüne, gerek 
Resûlüne indirdiği, 
gerek daha önce 
indirdiği kitaplara 
imanınızda sebat edin. 
Kim Allah’ı, 
meleklerini, kitaplarını, 
resûllerini ve âhiret 
gününü inkâr ederse 
hakikattan iyice 
uzaklaşmış, sapıklığın 
en koyusuna dalmış 
olur. [7,158; 24,62; 48,9] 
{KM, Yuhanna 14,1} 

Bu âyet-i kerîme 
iman edenlere hitap 
edip yine iman etme 
emri veriyor. Genellikle
müfessirler bu emri 
“İmanınızda sebat 
ediniz” diye açıklarlar. 
Buna yakın olarak: 
“daha ciddî iman 
ediniz” mânası da 
anlaşılabilir. “Bütün 
kalbinizle, zevklerinizi, 
hayat tarzınızı, dostluk 
ve düşmanlıklarınızı 
Allah’a ve Resûlüne 
olan bu imanınıza göre 
düzenleyin” demektir. 
Ehl-i kitaptan olanlara 
hitap edilip İslâma 
girmeleri istendiğine 
dair de rivâyet vardır. 
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Nisa /137 – Onlar
ki iman ettikten sonra

inkâr ettiler. Sonra
tekrar iman edip sonra
inkâr ettiler. Sonra da
inkârlarını artırdılar...

İşte onları Allah ne
affeder, ne de doğru

yola çıkarır. 

Bunlar güya
müslüman olduğunu

söyleyip ikide bir
putperestliğe dönen

münâfıklardır. Allah’ın
onlara hidâyet nasib

etmemesi, kendi
hareketlerinin

neticesidir. Zirâ onların
artık küfürden tövbe

edip imanda sebat
etmeleri beklenemez.
Zirâ kalplerine küfür
damgası vurulmuş ve
irtidada alışmışlardır.

İmanı asla ciddiye
almadıklarından, imana
girip çıkmak, onlar için,

dünyanın en kolay işi
idi. 

Nisa /138 –
Münâfıklara müjde ver

ki can yakıcı bir azap
kendilerini

beklemektedir. 

Nisa /139 – O
münâfıklar müminlerin

dışında kâfirleri dost
edinirler. 

İzzet ve desteği onların
yanında mı arıyorlar?

Oysa bütün izzet ve
kuvvet Allah’ındır.

[35,10; 63,8] 

Nisa /140 – Allah
size kitapta şunu da

bildirmiştir: “Allah’ın
âyetlerinin inkâr ve

onlarla alay edildiğini
işittiğiniz zaman, bunu

yapanlar başka bir
konuya geçmedikçe

onların yanında
oturmayın.” 

Böyle yaparsanız siz de
onlar gibi olursunuz.

Şüphe yok ki Allah
münâfıkları da, kâfirleri

de cehennemde bir
araya getirecektir. [6,68]

Mümin, Allah’ın
dini ile alay edilen

yerde bunu
engellemeye gücü
yetmiyorsa, orayı

terketmelidir.
Ayrılamıyor ve o
alayları rahatsız

olmaksızın dinliyorsa, o
da küfürde pay sahibi

olur. 

ا ميـــ قةوا ــو ن ــن وا  ك ــانمة ة ااءةـهةــط   ش ـسفـق ـا لفـنة  ب ـيـوح حن  دة ل  ا اــااليح ــية ة هة ينةـالح ذي
اى النفـعة ة قفكمس ـف ـلن الف يفن   وة الفوة ال دة نف  يـةـيـرة بيــمف  الو  ۛ  اي ىكمنة ن ياح نف غة لة وفـوة
لنى  ب  الحن ـفة  يراىـقيـــفة ا  فةــه ـــ الوف ةـــلة تةــمة اى  النف تةـهةـع وا الفــب ــتح ۛـعفـون ل وا د  الوف

﴾١٣٥﴿ نف تة اي ا  الوف ت ـلفـــوة ان وا  فةـعفــــو  ةـــــــر  ض  ة ا نح ل ونة ـكة الحن مة ا تةعف  انة ب مة
يراى بي خة

اـــــانمة ول هي وة ب الحن  ن واــــوا انم ـــن  ي وة رة س  تةاب  الحةذي  الفك 
لة ة نةزح ا اــا اليح ـية ة هة ينةـــالح ذي
ب الحن  لنى ول هي  عة س  الفرة ةتةاب  ــكنــ وة نف قةذييــالح لة  م  مةـي  النفزة ۜ وة ل  رفكذـنف يةــبف ف 

نخ ـل هي   وة الفـس  ر  وةهي  ـب ـت ـكموة  م   الف ة ۛضـ  ۛضدفـقةـ فةر ـيةوف لىـلح لة مة اــوة هيـت ــكفـئ ـلن
ينة ة الحةذي نح ن وااي ة  انمة وا ث كف ث مح ر  ن وا ث ـفة ة انمة ة  ـمح ةكفمح وا ث مح ر  فة ﴾١٣٦﴿ يداىـبة عي

راى لةكم رة لةـغفـيةــل   الحن  ن كمـ يةمفــــفف لة  ل ـه ــف  مفـه ـد  يةـهفـيةــمف  وة ازف دةا د  وا
ة ذي ينةـاللح ﴾١٣٨﴿ مف  عة ة لةه  ينة  ب اةنح قي نةا ف  ر  الفم  اباى الليــبةشح  ۙـذة يماى ﴾١٣٧﴿ ۜـۛسبي يلى

ريـكةـالف ااءة  م  ا ف  ؤف م ـن   الف و نف د ــينة  الوف ل ية ۜ   اليةـنيـم  غ ونةــتةـبفـينة ةــية ذ ونةــخ ـــتح
 قةدف وة

ة لة ك مف نةزح لةيـف عة ﴾١٣٩﴿ ةة  فةــع ــم  الفــدة ه ــنفــع  ة ة الفــزح ةةــع ــا  نح ة حن   زح ۜ ل  يعاى مي جة
ذةا تةاب ـك ـالف ت مف النف اي عف ر  ب كذ يـ الحن انيةات   ۛسم  ا فةلةـفة ا  ب هة زة تةهف ي سف ا وة هة ف ي

يـتحنى يةـحة مف ـه ـعةــمة وا  في ةـيفـدي يث   غةـحة خ وض  نـح هي    اي ذاىكمر  مف اي وا ع د  تةقف
﴾١٤٠﴿ ة نح ۜ اي مف ل ه  ثف ة م  يالحن ينة في ري اف  الفكة ينة وة قي نةاف  ـع  الفم  ام  ۙ  جة يعــاى مي نحةمة جة هة جة
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Nisa /141 – 
Münâfıklar sizinle ilgili
olayları çok yakından 
izler, devamlı olarak 
havayı yoklarlar: 
   Şayet Allah size bir 
zafer lütfederse: 
  “Biz de sizinle beraber
değil miydik?” derler. 
   Eğer kâfirler zaferden
yana bir pay elde 
ederlerse onlara: 
  “Bizim taraf size galip
durumda iken sizi 
kollamadık mı, 
müminlerin size karşı 
savletini içten içe 
engellemedik mi?” 
derler. 
    Kıyamet günü Allah, 
sizinle onlar arasında 
hükmünü verecek ve 
Allah kâfirlere 
müminler aleyhinde 
asla fırsat 
vermeyecektir. 

Delil ve ispat bakımından, 
hakikat açısından küfür, 
İslâm’a üstünlük 
sağlayamaz. Allah buna 
fırsat vermez.

Fakat dünyada Allah’ın 
tekvînî şeriatının koyduğu 
kanunlara göre çalışma, 
sabır, cesaret, teşebbüs, 
başarı vasıtalarını kullanma
hususlarını müslümanlar 
ihmal ederlerse, o şeriata 
uygun hareket eden gayr-ı 
müslimler başarı 
sağlayabilirler. 

Mümin batıl vasıtayı 
kullanır, mesela tembellik 
eder dürüst olmazsa, hak 
vasıtayı kullanıp çalışkan, 
dürüst olur küfür dünyada 
ona galip gelebilir. Bu, 
küfrün imana galibiyeti 
olmayıp küfürdeki 
müslüman sıfatın 
mümindeki kâfir sıfata 
üstün gelmesidir. Allah, 
müminleri bütün sıfatlarıyla
müslüman kılmak ve saklı 
kalan bazı kabiliyetleri 
geliştirmek gibi hikmetler 
için, kâfirlere fırsat 
verebilir. 

Fakat bu bir yol ve 
kanun değil ârızî, geçici bir 
durumdur. Hakkın 
üstünlüğü, (vasıtalar 
bakımından değil) zâtî 
değeri yönünden ve bir de 
sonuç ve ebedî hayat 
yönündendir. 

Nisa /142 – 
Münâfıklar Allah’ı 
aldatmaya çalışırlar, 
Allah da onların 
hilelerini ve oyunlarını 
bozar. 

Onlar namaza 
kalkarken üşene üşene 
kalkarlar, müminlere 
gösteriş yaparlar. Yoksa
aslında Allah’ı pek az 
hatırlarlar. [58,18] 
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Cemaatle namaz,
mescide şevkle devam,

müminle münâfığı ayıran bir
ölçüdür. Hz. Peygamber

(a.s.) zamanında cemaate
devam etmeyen, İslâm

toplumunun üyesi
sayılmazdı. Münâfıklar da

ister istemez mescide devam
ediyorlardı. Fakat isteksiz,

üşene üşene geç gelip,
namaz biter bitmez

hapishaneden çıkar gibi
çıkmaları, isteksiz ibadet

ettiklerini gösteriyordu.

     Nisa /143 – Onlar
müminlerle kâfirler
arasında bocalayıp
dururlar: Ne onlara

bağlanırlar, ne de bunlara.

         Her kimi de Allah
şaşırtırsa sen ona hiçbir
yol bulamazsın. [2,20] 

     Nisa /144 – Ey iman
edenler! Müminler yerine

kâfirleri başınıza
getirmeyin. 

     Böyle yaparak,
Allah’a, aleyhinizde

kesin bir belge mi
vermek istiyorsunuz? 

       Göz göre göre,
Allah’ın hışmını

üzerinize çekmek mi
istiyorsunuz? [3,28] 

Sultan: Kesin belge demektir
“Kâfirlere taraftar olmakla
münafıklığınızı belgelemiş

olursunuz. Zira kâfirlere
taraftar olmak münâfıklığın

en açık belgesidir.” 
       Sultan: “Allah’ın
cezalandırmasını size

musallat edecek bir sebep”
mânasına da gelir. 

    Eturîdûne: “ister misiniz”
tâbiri, işin dehşetinin

boyutlarını düşündürmek
içindir. Yani: “Akıllı olan,

bunu istemeyi bile
düşünmez, nerde kaldı ki o

işi yapsın?” demektir. 
 

       Nisa /145 – Şu
kesindir ki münâfıklar

cehennemin en alt
katındadırlar. Onları

oradan kurtaracak bir
yardımcı da bulamazsın. 

     Nisa /146 – Ancak
tövbe edip hallerini

düzeltenler ve Allah’a
sımsıkı sarılanlar ve

bütün samimiyetleriyle
sırf Allah’a itaat edenler

müstesna. İşte bunlar
müminlerle beraberdir.

Allah müminlere de
büyük mükâfat

verecektir. 
    Nisa /147 – Siz

şükredip iman ettikten
sonra Allah ne diye sizi
cezalandırsın ki? Allah

şükredenlerin
mükâfatlarını bol bol

verir ve her şeyi hakkıyla
bilir. 

Şâkir: kul hakkında: “Allah’ın
verdiği nimetlere şükreden,”

Allah’ın vasfı olarak ise:
“Kulunun yaptığı hizmetleri,

şükürleri kabul eden”
anlamına gelir. Genellikle

insanlar, öteki insanların
yaptıkları hizmetleri takdir

etmede cimri davranırlar,
hatalarını ise büyütürler. Oysa

Allah Teâla faydalı işleri ve
hizmetleri cömertçe takdir
eder, kat kat ödüllendirir,

kusurları ise affeder. 

ةـتةــية و نة   ب ــــرة بح ۛ  كمـــص  الحن نة  ــح   م ـــتفـمف  فةكمــ لةانة ـا نف كةــ فةمف ينة اللحةذي
ۙـا ف ـكفــــلفـ ل انة ـكفوة اي نف مف   كمــعةــــنف مةكمــنة يب  ينة   نةصي ري اوا اللةـقة مفــال 

و  ذف  عة تةحف نةكملةيـفـنةسف نةعفـمف  وة ۜ  ـمف  م كممف ينة ني ؤف م  فةالحن نة الفم  اوا اللةـقة مفــال 
نـةـبة لةنفكميف ۜ وة ة  مة ين مة الفق  لةمف يةوف عة ينة عةـــا ف ـكةـــل لف الحن   يةجف لةىــري م كمحفــية

ة نح ينة اي قي نةاف   الفم 
ونة ع  اد  ة ي خة اد  ع ــوة ه   الحن ۛــه ــــوة خة مف ﴾١٤١﴿ ينة ني م  ؤف ۟ الفم  يلى ۛسبي

لةى اوا  اي ةـال قةام  ۙى  ي ــــــــــــكموا ـام ـوة   قةـلنـــــــــــصح ةـــــۛسالن ااؤ ننة  النح اۛسـرة ذةا اي وة
لنى ا اي ۗ لة ينة  بةيفنة ذن ل كة بي ذة بفذة م  ﴾١٤٢﴿ لة ية و نةـــكمذف ــوة ة ر  ة قة الحن لح لى ــيــليــــاي

لن ا اي لة اــوة ۜ وة مةــــى  هن ء  ا ل ل  ــنف ي ــــؤ ل  لة ه ـــدة لةــج ـــــنف  تةـــلةـــ  فةالحن ضف ا ء ـــهن ا ؤ للة
ا ةــااليح ــية االح ينة  انمةــهة تةــذي ةــن وا  لة ااءةـكةـذ وا  الفـخ ــتح ل ية ينة الوف ري ا ف  ﴾١٤٣﴿ يلى ۛسبي
ۜ  الت ـم ـد ون  الف ينة ني ونة  النفـؤف م  يد  ل واـجفــتة ري حن عة لفطةاناىكميـفـلةـعة  ل  مف  س  نفـم 

ة الف نح ينة  ف يــــنةا ف ـم ـاي ة سفـال قي ك   الف ة رف ل  م ــدح لةنفــال نةـفة ۛ  وة ةار  نح ﴾١٤٤﴿ يناى بي م 
ة الح ة لح ينة تةـاي الصفــاب ـذي اعفـوا وة وا وة واـتةـلةح  ﴿١٤٥﴾ ب الحن ۛصم  دة لةـتة ۙـج  يراى مف نةصي ه 

الحن  الخف ينةه مف ـلةــوة وا دي حن ص  ائ كة  مةــ فة ل  لن ؤف م ـالف عةــا ول ۛسـيـنيــم  ۜ وة ۛف ي ـنة ؤفت ـوف
ا  ية ل ـففـــمة ا  ب ــعةــــــ  ب  الحن  عة مفكمــــذة ﴾١٤٦﴿ ينة  ـم ــالف ني م  يماىـراى  عةـالجفؤف ظي

﴾١٤٧﴿ نف   ۛش ۜ  ــــت ــــنفـــــمف   وة ان مةـــرف ت ـــكةـــاي يماىـراى عةــــــۛشا ك  الحن  ا نةـوة كةمف لي
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الجزء

﴾٦﴿
Nisa /148 –  Allah,

ağır ve inciten sözlerin 
açıktan söylenmesini 
hiç sevmez, ancak 
söyleyen zulme 
uğramışsa o başka. 
Allah her şeyi hakkıyla 
işitir ve görür. 

Nisa /149 – 
Bununla beraber eğer 
bir iyiliği açıktan yapar 
veya gizlerseniz veya 
bir kusuru bağışlarsanız
bunu yapın, çünkü 
Allah da afüvdür, 
kadirdir (affı çoktur, 
herşeye kadir olduğu 
halde yine de affeder). 

Kusuru bağışlama:
İnsanın, kusur 
işleyenden, kötülük 
yapandan hakkını 
almasına, bir önceki 
âyet cevaz verse de 
kusur bağışlamak daha 
iyidir. Kusur bağışlama 
işi, açıktan ve gizli 
yapılan iyiliğe dahil 
olmakla birlikte, açıkça 
zikredilmesi, 
açıklanmaya lâyık 
olacak önem 
arzetmesinden ileri 
gelir, hatta iyiliği açık 
ve gizli işleme de buna 
zemin hazırlamak için 
zikredilmiştir. Keza 
şartın cevabı olarak  “fe
innellahe kâne afuvven 
kadîra” gelmesi de, 
makbul olan affın, 
güçlü iken yapılan af 
olduğunu gösterir. 

Nisa /150- Nisa /
151 – O kimseler ki ne 
Allah’ı tanırlar ne 
resullerini, ve o 
kimseler ki Allah’ı 
tanıdığını iddia edip 
resullerini tanımayarak,
Allah ile resullerini 
birbirinden ayırmak 
isterler 

Ve o kimseler ki 
“resullerin bazısına 
iman ederiz, bazısını 
reddederiz” derler, ve 
böylece iman ile küfür 
arasında bir yol tutmak 
isterler, 

İşte bunlar gerçek 
kâfirlerin ta 
kendileridir. Biz de 
kâfirler için zelil ve 
perişan eden bir ceza 
hazırladık. [2,8] 
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Nisa /152 –
Allah’a ve resullerine

iman edip o resuller
arasında hiçbir ayrım

yapmayanların
mükâfatlarını ise Allah

ileride verecektir. Allah
gafurdur, rahîmdir (çok

affedicidir, merhamet
ve ihsanı boldur).

[2,285] 

Nisa /153 – Ehl-i
kitap senden,

kendilerine gökten bir
kitap indirmeni

istiyorlar. Bu
cahilliklerini çok

görme. 

Nitekim daha önce
Mûsâ’dan bundan da
fazlasını istemişlerdi

ve: “Allah’ı bize
açıktan göster!”

demişlerdi. 

Bunun üzerine de,
zulümleri sebebiyle

onları yıldırım
çarpmıştı. 

Daha sonra
kendilerine açık

mûcizeler ve deliller
gelmesini müteakip bu
sefer tuttular buzağıyı

tanrı edindiler. 

Derken onlar
tövbe edince, bunu da

bağışladık. Ve Mûsâ’ya
da onlar üzerinde âşikâr

bir nüfuz ve kudret
verdik. [7,143]{KM,

Çıkış 33,18} 

Medine
Yahudilerinin olur
olmaz, akıl almaz
isteklerine değer

vermemeleri konusunda
Hz. Peygamber (a.s.) ve
müminler uyarılıyorlar.
İnanmak istemeyene ne
kadar mûcize gösterilse

inanmaz. Demek
onların inanmaya

niyetleri yok. Nitekim
Hz. Mûsâ (a.s.)’ın

çağdaşı Yahudiler o
mûcizelerle beraber

yaşamalarına rağmen
tutup buzağıya

bağlanmışlardı. 

Nisa /154 –
Verdikleri sözde

durmalarını pekiştirmek
için, dağı üzerlerine
kaldırdık da: “Girin

secdelere kapanarak o
kapıya!” dedik onlara. 

Bir de onlara:
“Cumartesi günü av
yaparak, ilahî yasağı

aşmayın” deyip bu
hususta kendilerinden
ağır teminat almıştık.

[2,58; 7,171; 2,63] 

رةــالف الحن  هف وء  م ـ ب جة ا ل ـقةــنة الفــالسح  ة مة وف لح ۜ ـظ  نفـــاي الحن  انةـكف وةل مة بح ـي  لة ح 
يفـاينف ت  وا خة وه   الوفـبفد  ف  ت خف وا عةـتة راى الوف ف  اوء نف ـــعف س  ﴾١٤٨﴿ يماىـيعاى عةـۛسمي لي

ة ة الح نح ينة  يةــاي ر ونة كذــذي ب الحن ف  ﴾١٤٩﴿ ةــــــــفة ة ا  نح ى   قةـف ــانة  عةــكف الحن يراىــواح دي
يد ـــوة ي  و ل ـــيةوة  ل هي ـــوة ر  س    الحن نة  ـيفــوا  بةـرح  ق ـفةــونة   النف ي  ري ونةـق  ل هي ر س  وة
ض   وة نةـــب  ر   ب كذـبةعف ۙ   وة ي ـبةــف  ض  يد  ونة  ــعف ذ وا  بةيفنةـ يةالنفري تحةخ  م  ن ـن ؤف

ائ كة لن نةا ل لف ر ونةـكةاف ـالف م ـه  ا ول تةدف العف ىۛ  وة قاح ينةـكفـحة ري اف  ﴾١٥٠﴿ ل  يـكة ۛسـذن ۙـبي لى
ينة انمةـوة الحة لةهي  ـل ــر س  وة  ب الحن  وا ـــن ـــذي ق ـفةــمف ي ــوة واــرح  ﴾١٥١﴿ اباى  م ــعة يناىـذة هي

ائ كة مفـه ـنفــد  م ــالحة ۛف ي ـ ۛس ا وللن يــوف مفـؤف تي ۜــــورة ه ــا ج  ه  الحن انة ـكف وة  مف نةـيفـبة
ـةـية تةاب   ـل كة  الهفـــسف مفــه ـلةيفـزح  لة عةــنةــ ت النفل  الفك  ﴾١٥٢﴿ ۟ـغة يماى حي و راى  رة ف 

اـــالنة ــم  مة ة ىـل  اة ـدف ۛسـقةـــفة  ء اـسح ا ل كة كذ ال وا م وسن نف ذن اـقةـفةبةرة م  واـال  اباىـتةـك 
ة ةىــجة الحن رة ذةـ  فةهف ا ع ـال م ـ تفه اةخة ة ۛ  ث ـه ـم ـظ لفــة   ب ـقةـصح ةــمف ة اتح ذ واـخةــمح ال ر  نةا

نف ااءة م  ا جة د   مة نةا عةـفةـعةـ  فةنةات  ـــي حـــبةـ الفم   ــه ــتف  بةعف ل نفــوف ۛـ  ذن كة لة جف الفع 
م   الـوف قةـنةا  فةـعفـوة رة فة طح ورةـه  ﴾١٥٣﴿ ى  س ـنةا م ــيفـوة ان تة اىـنـيـبيـاى م ـطةا نـلفـو سن

ق  ةـــبةا ۛب   س ــل وا الفـــم   ادف خ ــه ـنةا لةــلفــوة مفــنةا لةــلفــداى  وة ق ـجح ه  يثةا ق ـب  مفـمي ه 
﴾١٥٤﴿ د  وا  ف ـي ــعف يـظاى لة تـة ـلي ـيثةا قاى  غة ـمف   مي ـه  ـنف ـــذف نةا  م  ال خة ـت    وة ـبف ة السح
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Nisa /155- Nisa /
158 – İşte 
sözleşmelerini 
bozmaları, Allah’ın 
âyetlerini inkâr 
etmeleri, peygamberleri
nâhak yere öldürmeleri 
ve “kalplerimiz 
perdelidir” demeleri 

-ki kalbleri perdeli
yaratılmış olmayıp, 
Allah inkârcılıkları 
sebebiyle kalplerini 
mühürledi de artık 
onlar pek az inanırlar- 

yine inkârları ve 
Meryem aleyhinde 
müthiş bir iftira 
atmaları ve “Biz 
Allah’ın resûlü(!) 
Meryem oğlu Mesih 
Îsâ’yı katlettik” 
demeleri yüzünden, 
onların başlarına belalar
vererek cezalandırdık, 
kalplerini mühürledik, 

Oysa onlar Îsâ’yı 
öldüremediler, 
asamadılar da; 
öldürülen başkası idi, 
lâkin kendilerine ona 
benzer gösterildi. 

Îsâ hakkında 
ihtilafa düşenler de bu 
hususta şüphe 
içindedirler. Bu konuda 
kesin bilgileri yoktur, 
zanna tâbi olmaktan 
başka bir şeye 
dayanmazlar. 

Onu kesinlikle 
öldüremediler. Doğrusu
Allah onu kendi katına 
yükseltti. Allah aziz ve 
hakimdir (mutlak 
galiptir, tam hüküm ve 
hikmet sahibidir). 
[2,88; 41,5; 3,55; 
19,30; 3,49] {KM, 
Levililer 26,41; Tesniye
30,6} 

2,88 de o 
Yahudilerin, Hz. 
Peygamber (a.s.) ın 
dâvetini sağır bir 
kulakla dinledikleri 
hatta “Siz ne kadar 
kesin delil getirseniz 
de, dâvetinizi kabul 
etmemekte kararlıyız. 
Zira kalplerimiz size 
karşı örtülüdür” 
dedikleri bildirilir. 

Hz. Îsâ (a.s.)’ın 
mûcize olarak çarmıha 
gerilmekten 
kurtarılması, onu 
öldürtmeye çalışan 
Yahudilerin günahını 
azaltmaz. Zira onlar 
işkence ve hakaret 
ettikleri, astırdıkları 
şahsın Îsâ olduğunu 
sanıyorlardı. 
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Hz. Îsâ hakkında
ihtilafa düşenler,

Hıristiyanlardır. Zira
iyice bilindiği üzere bu
konuda farklı inançlar
vardır. Bir inanca göre

çarmıha gerilen, Hz. Îsâ
değil, ona çok benzeyen

bir adamdı. Başka bir
görüşe göre Hz. Îsâ idi,
fakat çarmıhta ölmedi,

oradan indirildiğinde
yaşıyordu. Bazıları ise

çarmıhta öldüğüne, ama
daha sonra dirilip

havarileri ile görüştüğüne
inanırlar. Bazıları onun

mukaddes ruh olarak
göğe yükseldiğine,
bazıları ise maddî

vücudu içinde göğe
yükseldiğine inanırlar. 

Yahudilerin
sözünde geçen “Allah’ın

resulü” vasfı, onların
alay etmek için yaptıkları

bir nakilden ibarettir.
“Sizin iddianıza göre

Allah’ın resulü olan Îsâ”
demek istemişlerdir. 

Nisa /159 – Ehl-i
kitaptan hiç kimse

yoktur ki ölmeden ona
inanacak olmasın.

Kıyamet günü gelince
de o, onların aleyhinde

şahitlik edecektir. 

Yahudiler
nübüvvetini inkâr ederek

ona inanmazken,
hıristiyanlar da onu

tanrılaştırarak lâyıkı
veçhile inanmazlar. Ama,
can vermeden önce onun

Allah’ın kulu ve resulü
olduğuna inanacaklar
ama o zamanki iman
fayda etmeyecektir. 

Nisa /160- Nisa /
161 – Hasılı o

Yahudilerden taşan bir
zulüm, insanları Allah

yolundan menetmeleri,
kendilerine yasaklanmış

olmasına rağmen faizi
almaları, halkın

mallarını haksızlıkla
yemeleri yüzündendir

ki Biz, kendilerine daha
önce helâl kılınan bazı
temiz nimetleri haram

kıldık ve içlerinden
kâfir kalanlara can

yakıcı azap hazırladık.
[2,62.275; 3,93] {KM,

Tesniye 23,20} 

Nisa /162 – Fakat
onlardan geniş ilmi

olanlar ile müminler,
hem sana indirilen
Kur’ân’a, hem de

senden önce indirilen
kitaplara iman ederler. 

O namaz kılanlar,
zekât verenler, Allah’a

ve âhirete hakkıyla
iman edenler var ya!

İşte onlara yarın büyük
mükâfat vereceğiz.

ه ـففــكموةمف ــه ــيثةاقةـمف ميـه ـض ـقفـنة قة الحن  ب انيةات  مفــر  م ـل ـتفــوة ااءةه  ية ةنفب  اـفة الف ب مة
قةقح ــحة مف ـوف ل ـ وة ۜـلفـنةا غ ـوب ـل ـق ه  لةيف الحن عة ـبةـ طةبةلف ف  اـعة مفكمب  هة ه  ر  فف ر ـب  يف غة

ب  مفكموة ه  ر  مففف ل ه  قةوف لنى  وة يةمة عة رف ىامة تةان ﴿١٥٥﴾ ب هف ة قة ن ونةـؤف م ـلة ي ـــفة لح يلى ـاي لي
قة ل ــوة مف ــوف ةا قةتةه  نح يۛسىـاي يحة عي سي ولةنةـابف لفنةا الفمة س  يةمة رة رف ﴿١٥٦﴾ مة ۙ يماى ظي عة

ا ۛص مة لنـب ـــــلةــــوة ة ــه ــهة لةـبح ـنف  ش كنــوه  وة نح اي ۜ  وة ةمف يــالح نةــذي ۛ مةالحن  ل وه ــتةـــــقة اـ وة
يــيه  لةــفي ۜـنفـم كح    ـۛش في اتح بةاعةــنف ع ــهي  م ـــمف ب ـــه ــــا لةـ  مةه  ة لح لفم  اي تة واـلةـاخف ف 

لةالحن ه  ـعةـ رة فةلف ـــبة ۜ  وة ــــــيفـــــ  اي انةـكفه  ﴾١٥٧﴿ ةـال ۛ   ــظح ۙـقيــ  يةل وه ــتةـــا قةـوة مةنح ىا ين
اينف  نفوة ةكنـل  الفـ الهفم  لح لة تةاب  اي ة ب هي قةبف نةنح م  لةي ؤف ﴾١٥٨﴿ يزىا حةــ عةالحن  ىاـزي يم كي

ينة نةـم  م ـظ لفـب ـفة ةذي الح ﴾١٥٩﴿ مة الف يةوف ۛ وة ت هي وف ينـمة ة  يـةـق  لةكممة مف ۛشـون  عة ه  ۛـيف يداى هي
ب  مف  وة لحةتف لةه  مف طةيح بةات  ا ح  ه  لةيف نةا عة مف ة رح ه ـۛصــحة نف ۛسـدح  ل ـيـبيـمف  عة ا د وا هة

ال خف قةبةم  الرح ــذ  ه ــوة وا عةـدف  ن ـوا وة الــه  ه   وة الةـكذنف وة مف المف ل ه  ﴾١٦٠﴿ ۙـثيكف الحن  يرىا
ن  لنك  ﴾١٦١﴿ العفـط  اـبةـالفـالنحةاس  ب  ۜ وة نةا ــتةـل  ينةدف ري اف  ه ـ م ل لفكة ىاـنف يم ىا اللي اب ذة مف عة

لفم  م ـالف ف ي الفـع  مف وة ه  ن ونةـنف م  ن ونة ي ؤف م  ؤف اا م  لة ب مة اا ا نفز  مة لةيفكة وة اي خ ونة اس  الرحة
الفـنف قةـم  ل كة وة ينةـبف يمي قي الف م  لنوةة وة ة ن ونةـالصح م  ؤف الفم  وةة وة كن ة ت ونة الزح ؤف م  لةـا نف ز 

﴾١٦٢﴿ ۟ ب الحن  ىا يــم ــظي ــرىا عة ــمف   الجف يـه  ـؤف تي ائ كة  ۛسـنـ  لن ۜ   ا ول ــر  ن خ  ــيةـوف م  الف الف  وة
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Nisa /163 – Nuh’a
ve ondan sonraki 
nebîlere vahyettiğimiz 
gibi sana da vahyettik. 
İbrâhim’e, İsmâil’e, 
İshak’a, Yâkub’a ve 
torunlarına, Îsâ’ya, 
Eyyub’a, Yunus’a, 
Harun ve Süleyman’a 
da vahyettik. Davud’a 
da Zeburu verdik. 

Şimdi elde 
bulunan Tevratta 
Mezmurlar Kitabının 
sadece bir kısmı Hz. 
Davud (a.s.)’ın 
Mezmurlarından oluşur 
ve ona izafe edilir. Hz. 
Davud’a ait kısım, 
vahiy parıltıları ile dolu
bir Kitap olup, esas 
itibariyle ilahî 
kaynaktan geldiği 
anlaşılır. 

Nisa /164 – 
Durumlarını sana daha 
önce anlattığımız nice 
elçiler gönderdik. 

Anlatmadığımız 
nice elçiler de 
gönderdik. 

Allah Mûsâ’ya da 
hitab ederek konuştu. 
[40,78] {KM, Sayılar 
12,8} 

Nisa /165 – Biz o 
elçileri rahmetimizin 
müjdecileri, cezamızın 
habercileri olarak 
gönderdik. 

Ta ki resûllerden 
sonra, artık insanların 
Allah’a karşı ileri 
sürebilecekleri bir 
bahaneleri kalmasın. 

Allah aziz ve 
hakîmdir (mutlak 
galiptir, tam hüküm ve 
hikmet sahibidir). 
[20,134; 28,47] 

Nisa /166 – Lâkin 
Allah sana indirdiğine 
şahitlik eder ki onu 
kendi ilmiyle 
indirmiştir. 

Melekler de buna 
tanıklık ederler. 

Zaten Allah’ın 
şahit olması bir şeyin 
gerçekliği için yeter de 
artar! 
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Nisa /167 – Onlar
ki inkâr eder ve

başkalarını da Allah
yolundan engellerler,

işte onlar haktan
büsbütün sapmışlardır. 

Nisa /168- Nisa /
169 – İnkâr edip

zulmedenleri Allah
affedecek değil. 

Onları cehennem
yolundan başka bir yola

çıkaracak da değil. 

Onlar cehennemde
ebedî kalacaklardır. Bu

da Allah’a göre çok
kolaydır. 

Nisa /170 – Ey
insanlar! Resûlullah

Rabbinizden size hakkı
getirdi, kendi iyiliğiniz

için ona iman edin. 

Eğer inkâr
ederseniz bilin ki

göklerde ve yerde ne
varsa Allah’ındır. Allah

alîmdir, hakîmdir (her
şeyi bilir, tam hüküm
ve hikmet sahibidir).

[14,8] 

حة اـالوف نة لةـيف  يفكةـا اي
حةــكف ا الوف ا لنـيفــمة اا اي الـى ن ــنة ةــو ح  وة حنة ـنح يي ۛــــعفــبةنف ــ م ب  هي د  ا ة نح اـاي
بف يـمنــيمة  وة اي سفـرن هيــاي و ۛبـقة  وة يةـحنـــلة   وة اي سفـعي ق  عف حةوة   اــــيفـالوف لن اا اي ىــنة

بة ال يح ـيـا ط   وة عيـسف ى  وة ي ــسن ۛـيفمنـلةـر  ونة   وة س ـۛس   وة هنـون ـو ۛب   وة نة ة الف وة
ر س  لةيفكةـصفـۛصــدف قةــ  قةلىـوة مف عة نف نةاه  ل  م  قةبف ﴾١٦٣﴿ تةيف ان ب ـوة دة  زة ۛـنةا دةاو ن وراى

﴾١٦٤﴿ ر س  ص ـمف نةـلةلى ــوة ه ـقف ۜـلةـمف عةـصف    وةيفكة
ةمة ـكف ى الحن لح ۛكذتـة م وسن يماى لي

يــنفــنة  وة  م ـــري يــشح ـــبةــم  ة   يـةــئةــنة   ل ـــذ   ري نحةاس ــلــونة  ل ــكملح لىــــر س 
﴾١٦٥﴿ ة   بةـح  الحن  لةىـــعة ة ۜــرح س ــالدة ــعفـــجح يزاى حة الحن  انةـكف وة  ل  زي ماىـيـكيـعة

د  ب ــشفــية الحن  اـهة لةـا النفـمة نف كة ـيفـزة لة  اي لفـه  ب ـزة لةـال اـم ـع  ۛ   وة اـمةـلف هي ة كفئ ـلن ن كنلن
ة نح ينة اي ةذي واكف الح ر  وا فة ۛصدح  نف وة عة ﴾١٦٦﴿ ۜ  وةـهةـيةشف ونة ىـكفد  يداى ب الحن  فن ۛشهي

ةذي ينة  ة الح نح ر  واكفاي فة ﴾١٦٧﴿ يداىـعيـلة لى بةــــلح وا  ۛضــــدف  ۛضــقة  الحن  يل ـۛسبي
﴾١٦٨﴿ ظة وا لةمف يـةـوة لةـغفـيةـل  الحن ن  كملةم  رة لة ل ــه ــف  ۙ مف ـه ـد  يةـــهفـيةـمف  وة يقاى طةري
الحن  ة طة لح يـاي ةـهةـقة جةـري يـا ل ـخة  مةـنح ي نةـدي اا البةـ في ل ـكفوة  داىۜ  ــهة لةىـــكة عةـانة  ذن

ا ا الــيح  ال اـية ااءة ـــنحةاس   قةـهة س ــم  الكمدف  جة قح ــحةــــلف و ل   ب اـرحة ﴾١٦٩﴿ ي راىـيةسي
بح  راى  لةــن وا   خةـــان م ـــ  فة مفكمرة نفكمــيف اي ۜ  وة وا  كذ  تـةمف ر  ة  ـفةف  حن ا نح ل  نفــم 

﴾١٧٠﴿ ا  ف ـي ۜ  مة ةرف ض  الف ا ت    وة ـــوة ــمن ة يـماىالحن  ــانةكف وة  الـسح ـكي يـماى حة ـلي  عة
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Nisa /171 – Ey 
Ehl-i kitap! Dininizde 
haddi aşmayın, 
taşkınlık yapmayın ve 
Allah hakkında gerçek 
olmayan şeyleri iddia 
etmeyin. 

Meryemin oğlu 
Mesih Îsâ sadece 
Allah’ın resulü, 
Meryeme ulaştırdığı 
kelimesidir. Allah 
tarafından gelen bir 
ruhtur. Gelin Allah’a ve
elçilerine iman getirin, 
“Tanrı üçtür” demeyin. 
Kendi iyiliğiniz için 
bundan vazgeçin. 

Allah ancak tek bir
İlahdır. O, çocuğu 
olmaktan münezzehtir. 
Göklerde ne var, yerde 
ne varsa O’nundur. 
Koruyan ve yöneten 
olarak Allah yeter. 
[2,116; 3,39.45.59; 
9,31; 5,75; 21,91; 
66,12; 43,59; 5,116; 
19,88-89] 

Allah Teâla bir 
şeyin var olmasını 
isteyince “ol!” der o da 
vücuda gelir [3,82]. 
Allah’ın emirleri, 
kelimeleri tükenmez 
[31,27]. İnsanları, 
koyduğu bir nizama 
göre baba ve anneden 
yaratan Allah, ilk insan 
Hz. Âdemi annesiz ve 
babasız yarattığı gibi, 
kudret ve hikmetinin 
bir tezahürü olarak Hz. 
Îsâ’yı da babasız olarak
var etmiştir. Böylece 
iradesinin mutlak 
olduğunu, Kendisini 
mahkûm ve esir edecek 
hiçbir şeyin 
bulunmadığını 
göstermiştir. 
Başlangıçta 
Hıristiyanlara Hz. 
Îsâ’nın Allah’ın emri 
(kelimesi) ile bâkire 
Meryem’den yaratıldığı
söylenmişti. Fakat daha
sonra onlar hellenistik 
dönem filozoflarından 
Philon felsefesinden 
etkilendiklerinden 
kelimeyi “Allah’ın 
Kelamı” (Logos) 
anlamında kabul ettiler. 
Böylece Allah’ın zatını 
veya kelam sıfatını Hz. 
Îsânın şahsında izhar 
ettiğine inanmaya 
başladılar. Bu durum, 
sinoptik üç İncîl’e 
aykırı olan dördüncü 
Yuhanna İncîlinin 
başlangıcında 
görülmektedir. 
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Allah Hz. Îsâ’yı
Ruhu’l-kudüs (kutsal

ruh) ile desteklemiştir
[2,253]. Yüksek ruhanî

değerler taşıdığından
burada da “Allah

tarafından gelen bir
ruh” olarak

nitelendirilmiştir.
Maksat onun yüksek

ahlâkî faziletlere sahip,
bütün kötülüklerden

uzak kutsal bir ruh ve
hakîkat  ile ve kuvvetli

bir basîret hassası ile
donatıldığına dikkat

çekmektir. Fakat Yunan
felsefesinin etkisi ile
“Allah’tan gelen bir

ruh” u “Allah’ın Kendi
Ruhu” na dönüştürüp

onun, Îsâ’ya hulûl
ettiğini iddia ederek,

ortaya muğlak bir teslis
inancı çıkardılar. On
sekiz asırdan beri bu

muğlak inancı
yorumlamaya çalışan

sayısız tefsir ve mezhep
birbirini itham edip

durmaktadır. 

Nisa /172 – Ne
Mesih, ne de Allah’a en

yakın büyük melekler,
Allah’a kul olmaktan

kaçınmazlar. Kim O’na
kulluktan kaçınır ve
kibirlenirse bilsin ki
Allah, yarın hepsini

huzuruna toplayıp
hesaba çekecektir.

[19,30] {KM, İşaya
42,1; Matta 12, 18;

Yuhanna 8,29} 

Nisa /173 – İman
edip iyi ve yararlı işler

yapanların
mükâfatlarını Allah,

tam tamına ödeyecek,
hatta lütfundan onlara
hak ettiklerinden daha
fazlasını da verecektir.

Kulluktan kaçınıp
kibirlenenleri ise can

yakıcı bir azaba
sokacak ve onlar

Allah’tan gayrı ne bir
hâmi, ne de bir

yardımcı
bulamayacaklardır.

[40,76] 

Nisa /174 – Ey
insanlar! İşte size

Rabbinizden kesin bir
delil geldi, size açık bir

nûr indirdik. {KM,
Mezmur 36,10; İşaya
2,5; 10,1. Luka 1,78;

Yuhanna 8,12} 

Nisa /175 –
Allah’a iman edip ona
sımsıkı sarılanları ise,

O, tarafından bir rahmet
ve geniş bir nimet içine
yerleştirecek ve onları
Kendisine varan doğru

yola koyacaktır. 

لة تةكمـــن ـــي  دي يــل وا  فيــغفــ  لة تة تةاب ـكنـالف لةــهف ال و ل ــــمف  وة لةىـق  وا  عة ا اية
ة الفحة لح ةـــاي نح ۜ  اي ة يةـــن   مةــۛسى ابفــيـــح   عيـيـسيـمةــا الفـمةــقح ول ــمة   رة س ـرف الحن 

اــيــقنــــه ۛ   اللفــت ـمةـــل ـــكف وة لنىـهة يةــــ مة  ا اي و ح   م ـــرف ر  ن واــان م ـه     فةـنفـــمة   وة الحن 
ۛ ـوة ر  س  ول ــــ وة لة تة ل هي نفـثةــلنــــوا ثةـق  ةكمــرىا  لةـيفـوا خةـه ــتةـــة ۜ   اي نح ۜ اي اــمف مة ب الحن 

لن اح ــاي ۜ  س ــه  وة اــبفـد  ا النف يـةــنة حة ۢ  لةه ــونة لةكمه  لةد  ا ه  وة ات  ف ي  مة وة من السحة الحن 
ۛفـكننـفــتةـسفـــنف يةـلة ﴾١٧١﴿ ا ف ي مة ۜ  وة وة ض  ةرف  الف

ى ــــــــــكف ۟ــيــكوة    ب الحن فن لى
دىا  كمالنف يـة بف حن  ونة عة اـمةــوة لة الف  ل  ة ب ــقةــــم ــة   الفـــكفــئ ـــلن ۜـرح ونة يح ـسيـمةــالف

مفـب ـكذتـةـسفــهي  وة يةـــا دة ت ـبةــنف ع ـــفف عةــكنـنفـتةـسفـية ر  ه  ش  رف  فةۛسيةحف مة نفـــوة
ةـــفة ةـاةمح ينة  انمةــا الح ةـل وا الـم ـوا  وة عةـن ــذي ت  اــحةــال ـصح ﴾١٧٢﴿ لة يـه   جةـيفـاي ىاـمي ع

يةــــورة ه ـــا ج  يــمف  وة الــل ــضفــنف فةــمف  م ــد  ه ـزي ۛ  وة ة هي ةـمح يـا الح نةـذي مفــه ـيـوة فحيــي ــفة
تة ا سف وا  فةـبةـكذــوة ا بىــمف  عةــه ـــذح  ب ــعةــي ــــر  ىاۙ  وة لةــيــا الليـذة م واـف ـكفـنفـتةـاسف

اا ا النحةاس  ية اليح هة ﴾١٧٣﴿ يرىا الحن و ن   نف  د ــمف  م ـه ــونة  لة د ــج ــية لة نةصي ى وة ل ياح وة
ااءة نف كمجة ان  م  هة بح  مف ب رف ال نف مفكمرة لةـزة لفــوة اا اي ىاـمف ن كميـفـــنة ين بي و رىا  م  قةدف
ةـــفة ةــاة مح يـا الح ا عف ب الحن  ن واــــنة انمةــذي مفـه ـل ـدف خ ـــي ـــۛســفة هيــواب ـم ـۛصـتةـوة ﴾١٧٤﴿

﴾١٧٥﴿ حف ي رة ه  وةـة  م ـمةـفي ۙـضفـفة نف لة مفـدي يه ـهفـوة ية ل  ه  ص ـاي ىا م ـيف اط ۜـتةقيـسفـرة يماى
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Nisa /176 – 
Senden fetva isterler. 
De ki kelâle’nin yani 
babası ve çocuğu 
olmayan kişinin mirası 
hakkındaki hükmünü 
Allah şöyle bildiriyor: 
Çocuğu olmayıp bir kız
kardeşini bırakarak ölen
bir adamın terikesinin 
yarısı kız kardeşine 
aittir. 

Eğer kızkardeş çocuk 
bırakmaksızın ölürse 
tek varis olan erkek 
kardeş onun terikesinin 
tamamını alır. İki 
kızkardeş kalırsa onlar 
erkek kardeşlerinin 
terikesinin üçte ikisini 
alırlar. Eğer varisler 
erkek ve kız 
kardeşlerden oluşursa 
erkek, kadın hissesinin 
iki mislini alır. Allah 
şaşırmamanız için size 
bunları açık açık 
bildiriyor. Allah her 
şeyi hakkıyla bilir. 
[6,25; 16,15; 21,31; 31,10] 

05-MAİDE  SÜRESİ

Medinede nazil olmuş 
olup 120 âyettir. Hicrî 6. 
yılda Hz. Peygamber 
(a.s.)’ın Mekkelilerle 
yaptığı Hudeybiye 
anlaşmasından sonra nazil
olmaya başlamıştır. İhtiva
ettiği birçok konudan biri 
olan ve “yemek sofrası” 
mânasına gelen Mâide, 
sûreye isim olmuştur. 

Bu sûre-i şerife 
sözleşmelere uymayı 
emrederek başlar. Sonra 
haccın eda edilmesi, bazı 
yiyecekler, bazı içtimâî 
ilişkiler, dürüstlük gibi 
insanlığı  yücelten 
faziletler, Yahudi ve 
Hıristiyanların ahitlerini 
ve dinlerini bozdukları, 
bununla beraber bazı 
mütevazi papazların 
müslümanlara sempati 
duymasının yanısıra 
Yahudilerin taassubunu, 
münâfıkların 
davranışlarını müteakip, 
tekrar hac ibadetinin 
edasıyla ilgili bazı 
hükümleri bildirir. 
Toplam olarak sûre, on 
sekiz farz ihtiva 
etmektedir. Ahitlerini 
yerine getireceklerin 
kıyamet günü alacakları 
ödül bildirilerek sûrenin 
başlangıcı ile sonu uyum 
içinde bitirilir. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Maide /1 – Ey iman 
edenler! Bağlandığınız 
ahitleri yerine getiriniz. 
Haram kılındığı size 
bildirilenler dışında, 
davarların eti size helâl 
edilmiştir. Şu kadar var 
ki, ihram halinde iken 
de av avlamak helâl 
değildir. Allah dilediği 
şekilde hükmeder. [5,3; 
2,27] 
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Davarlar: deve,
sığır, koyun ve keçidir.

Başka hayvanları öldürüp
yiyerek beslenen

etoburlar ile pençeli
kuşların etleri haramdır. 

İhram: Kâbe’ye belli bir
mesafede hac veya umre

ibadetine başlama ve
bunun bir alameti olarak

da iki parça dikişsiz
örtüye bürünme halidir.
İhram halinde, normal

zamanda mübah olan bazı
şeyler yapılmaz: tıraş

olmak, cinsî ilişki, koku
sürme, zararlı haşeratı

öldürme, avlanma gibi. 

Maide /2 – Ey
iman edenler! Ne

Allah’ın şeairine, ne
şehr-i harama, ne

Kâbe’ye hediye olarak
gönderilen kurbanlık
hayvanlara, hele hele

gerdanlık takılı
kurbanlıklara, ne de

Rabbinin lütfunu, ihsan
edeceği kazancı ve

O’nun rızasını
arzulayarak Beyt-i

Haram’a yönelenlere
sakın hürmetsizlik

etmeyin. 

İhramdan çıkınca
isterseniz avlanın. Sizin

Mescid-i Haram’ı
ziyaretinizi engellediler
diye birtakım kimselere

karşı beslediğiniz kin
ve öfke, sakın sizin

onlara saldırmanıza yol
açmasın. 

Siz iyilik etmek,
fenalıktan sakınmak

hususunda birbirinizle
yardımlaşın, günah

işlemek ve başkasına
saldırmak hususunda

birbirinizi
desteklemeyin. Allah’a

karşı gelmekten
sakının. Çünkü Allah’ın

cezası çok şiddetlidir.
[2,194. 217; 5,97; 9,13; 22,32]

Şeâir: Bir dini, bir milleti
veya bir sistemi temsil

eden nişane, amblem
demektir. Devlet

bayrakları, askerî
üniformalar, paralar gibi.
Bunlara yapılan hakaret

cezalandırılır. Kâbeyi
ziyaret için giderken

orada kurban edilmek
üzere kişinin beraberinde

götürdüğü kurbanlıklar
da şeairdendir, zira

Allah’a kulluğun
nişanesidir. Batıl yolda da

olsa, dinî şeâire
saygısızlık gösterilmesi

yasaklanıyor. Bu sûre
indirildiğinde

müslümanlar Mekke
müşrikleri ve

çevrelerinde diğer
müşriklerle savaş halinde

idiler. Müşrikler, asırlık
âdetlerine rağmen onların

Kâbe ziyaretini
engellemişlerdi. Onların

lâyık oldukları sert
karşılığı vermeme

konusunda müslümanlar
uyarılıyorlar. 

ۜ ــلة لةـكفــي الفـــمف ف كميـــتيـففــي  الحن  ل ــق  ن  امف ة  ؤ ا هةـاي لةكةــر  ت ونة تةفف ۜـيةسف كة
ا  ا خفـد  وة لةـه   وة لةــلة ا ن ـلةـت   فةــه  ه ــا تةـف   مةـصفــهة ۛ  وة كة ث ــوة يةــرة ااــر  ـهة ۛسـيفــلة
ا وة لةــنف لةكمـــمف يةـــلة ۜ  فةـهة ا الـه ــلةـن   فةــيفــتةــنةــتةا اثفـــانةـكفا نف ــد  ثةان ـل ـثح ـمة اينف

اي نف ـتة ۜ  وة كة اـكفرة ن ــوا ايخفــان  الى وة ةى ر جة ة ـلـل ـاءى فةـۛساـوة ظح ــكفذح ثفل  حة ر  م  اــم  ة مح
﴾١٧٦﴿ ۜ ي ـيفـيةـثةــالف  نف لح واۜ  وةكملة الحن يح ن  ـبةـن  ء ـۛش ك لح ـب  الحن مف النف تةض  يم  يف لي عة

ةن                ائندف ذمف ةم ال ورف                  سم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من حف  الحن  الرحة

ي تفلنى اا ا ية ينة اليح هة ةذي اوا الح ن  ف وا انمة ۜ الوف ود  ق  لحةتف ب الفع  ة  لةك مف ا ح  يمة ام  بةهي ةنفعة  الف
ة لح ا اي مة

﴾١﴿ لح ي رة م ح  يف ك مف غة لةيـف نف عة ال د  وة يف ة ۜـالصح م  ر  ة  ت مف ح  نح ة اي يد ــك ـحفـيةالحن اي ري م  مة
ا  ينة اليح هة ةذي ن وا الح لح وا لة انمة اائ رة ت ح  لة الحن  ۛشعة هفـال وة ة امةـالفحة رةـشح لة رة ية وة دف الفهة ا اية

ئ دة ا لة  الفقة
ا لة ينة وة امحي ونة الفبةيفۛت ان تةغ  امة يةبف رة لى الفحة نف فةضف مف م  بح ه  ۜ رة اناى وة ر ضف وة لة وة

ن  م  النف ۛصدح وك مف عة ك مف ۛشنةانن   قةوف نـحة مة ر  لة يةجف طةاد واۜ  وة لةلفت مف فةاصف حة ذةا اي وة
واۢ تةد  ن وا النف تةعف اوة تةعة لةى وة رح  عة ى  الفب  ون ةقف التح لة وة ن و وة اوة اتةعة د  ج  سف ام  الفمة رة الفحة

﴾٢﴿ الفـالف ثف لةىــعة ةـع ـم  وة اتح ان    وة وة وا ـــدف ۜق  ة ة   الحن نح ة   اي يــۛش الحن اب ـالف د ـدي قة ع 
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Maide /3 – Size 
şunlar haram kılındı: 
Kendiliğinden ölen 
hayvan, kan, domuz eti,
Allah’tan başkasının 
adına kesilen, henüz 
canı çıkmadan yetişip 
şartına uygun tarzda 
kestikleriniz müstesna; 
boğulmuş, bir şey 
vurularak öldürülmüş, 
yukarıdan yuvarlanmış,
boynuzlanmış yahut 
canavar tarafından 
parçalanmış olup da 
ölen hayvanların etleri, 
putlara ait sunaklarda 
kesilen hayvanların 
etleri ve zar atarak, 
kumar oynayarak elde 
edilen etler. 

Bütün bunlar itaat 
dışına çıkıştır. Artık 
bugün kâfirler dininizi 
söndürmekten 
ümitlerini kestiler. 
Öyleyse onlardan 
korkmayın, Benden 
çekinin. 

İşte bugün sizin dininizi
kemâle erdirdim ve 
üzerinizdeki nimetimi 
tamamladım. Sizin için 
din olarak İslâmı 
beğendim.

Kim günaha 
meyletmeksizin 
açlıktan bunalıp çaresiz
kalırsa, haram olan 
etlerden yiyebilir. 
Çünkü Allah gafurdur, 
rahimdir (affı ve 
merhameti boldur). 
[6,145; 5,90; 2,173] {KM, 
Çıkış 20,25; Levililer 11,7; 
Tesniye 27,5; 14,8; 
Resullerin işleri 25,20; 
21,25; Matta 5,17} 

Hayvanın tezkiyesi, yani 
dine uygun boğazlanması 
nefes borusu, yemek borusu
ile şahdamarları  denilen iki
kan damarının kesilmesidir.
Böylece hayvan kanın  
akmasına  imkân  verecek  
şekilde  boğazlanır.
          Eğer boynun tamamı 
koparılır, yahut hayvanın 
boğazı sıkılarak veya başka 
şekilde öldürülürse bunlar, 
uygun boğazlama sayılmaz.
Zira bu durumda kan 
vücutta kalıp pıhtılaşır, ete 
yapışır. 
          Burada haram kılınan
şeyler: İnanç açısından 
veya maneviyat ve ahlâk 
açısından, bir de temizlik 
açısından haram kılınmıştır.
Sırf tıbbî yönden 
değerlendirmek isabetli 
olmaz. Böyle olsaydı 
mesela ilkin zehir ve diğer 
öldürücü şeyler 
yasaklanırdı. Oysa böyle bir
yasak Kur’ân’da görülmez.
             Müşrikler, cansız 
tanrılarının görüşlerini 
almak için şöyle bir 
uygulama yaparlardı: 
Kâbe’de Hübel putunun 
yanında yedi fal oku 
bulunurdu. Kişi, put 
bakıcısına kurban 
sunduktan ve bazı 
merasimlerden sonra 
oklardan birini çeker, 
üzerinde ne yazılı ise 
böylece güya tanrısal 
irâdeyi öğrenmiş olurdu. 
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Maide /4 –
Kendilerine nelerin

helâl kılındığını sana
soruyorlar. De ki:

“Bütün temiz ve iyi
rızıklar size helâl

kılınmıştır. 

Allah’ın size
öğrettiğinden öğrenip

eğittiğiniz avcı
hayvanların sizin için

tutup getirdiklerini
yeyiniz ve  üzerlerine
Allah’ın adını anınız.

Allah’a karşı gelmekten
sakının, çünkü Allah
hesabı çabuk görür.”

[6,119; 7,157] 

بزح

﴾٢﴿
Kur’ân’ın

indirildiği çevrede
haramlar çok
olduğundan o

alışkanlıkla Hz.
Peygamber (a.s.) dan

âdeta bir helâller listesi
istediler. Kur’ân aksini

yaparak, sadece mahdut
haramları bildirerek

gerisinin mübah
olduğunu bildirmekle

bir ınkılap yapmış
oluyordu. 

Maide /5 – Bugün size
temiz ve iyi şeyler helâl

kılındı. Ehl-i kitabın
kestikleri ve diğer

yiyecekleri size
helâldir. Sizin

yiyecekleriniz de onlara
helâldir. 

Namuslu, zinaya
girmemiş ve gizli

dostlar edinmemiş
insanlar halinde

yaşamanız şartıyla,
müminlerden hür ve

iffetli kadınlarla, Ehl-i
kitaptan hür ve iffetli

kadınlar da, mehirlerini
verip nikâhladığınızda

size helâldir. 

Kim imanı inkâr ederse
bütün yaptığı işler boşa

gider ve o âhirette de
ziyana uğrayanlardan

olur. [2,236; 4,24-25] 

Ehl-i kitabın besmele
çekerek kestikleri temiz

hayvanın eti helâldir.
Ehl-i kitabın namuslu

kadınları da müslüman
erkekle evlenebilir.

Âyetin sonu müslümanı
uyarmaktadır. 

ك م  لةيـف لةحف عة م  وة ة الدح تةة  وة يف يـنفـخ ـم  الفـالفمة اـزي مة ة ل ـا ا ه ـر  وة ر ـغةـلح الحن يف مةتف رح  ح 
الف ن ـوة نفخة الفـم  ة  وة وف ق ـقة الفـمة الـــتةرة دح  يةـم ـو ذة ة   وة ةـة  وة يـنح اـحةـطي مة  ا الـة  وة

لةـكف هيـب 
ة مة لح ةـاي ت ــا ذة كح مةـيف النف تةـص ـلةى النح ـحة عةـا ذ ب ـمف  وة واـقفـتةـسفـب  وة م  س  ع ـب ـالسحة
ۜ ـمف  ف كمـذن ل  ق  مة سف ئ ۛساللفيةوف ينة  يـة ةذي واكفالح ر  نف فة ي م  مفكمن ـدي ۜ م  لة ةزف ب الف
مف ه  ۛشوف اخف تةخف ۜـ وة ن  مة  ۛشوف ينـةـت  لةك ـلفـمةكذ ال ال لفيةوف ت كممف دي مف التفمة مف وة لةـفة

يت  رةضي ي وة تي مة يـالف سفم  كم لةن عف مة دي يـط ـن  اضفـمةــناىۜ  فةـلة ة في رح ك مف لةيـف عة
ل ونةكة ـة يةسف ﴾٣﴿ ة ان ف  ل  ثفم ۙ فةا نح تةجة رة م  يف ۛصة  غة مة خف ة مة حيـ غةالحن ور  رة يم ـف 

ة لةــا ح  ۜـه ـلح ة لةـ ا  ح   ق لفمف ةـم  الكمـلح ۙ    بةاـي حـطح مةت  ةــا عةـوة نةـمف  م ـت ـمفـلح ااــمة اذة
ونةــلح ـعةــينة ت ـبيـلح ـكةـم  ة م ـه ـم  ا عةـنح ة ةـمح اـكم فـة الحن   م كممةـلح ا ة مح ل وا م  ار  وة ح   الفجة

ك مف لةيـف اذف عة وا اسفــكم وة ة الحن مة ــر  اتح ه   وة لةيف واــعة ۜ ق  ة ة       الحن ة   اي نح الحن نة ۛسكف المف
مةـيةـاللف ةـ ا ح وف ۜ ك م ـلة لح بةات  ةيح  ام  الطح طةعة ينة وة ةذي ت وا الح ا ون ﴾٤﴿ ۛساب  يع  الفح  ۛسري

تةاۛب  الفك 
لح  ام ك مفلةك مف   ح  طةعة  وة

لح  ۛصنةات   ح  حف الفم  مف  وة نةلةه  نةــات  م  م  ؤف الفم 
تةاۛب ت وا الفك  ينة ا ون ةذي نة الح ل  م  نف قةبف ةكمم  نح وه  ت م  تةيف اا ان ذة مف اي ۛصنةا ت  حف الفم  وة

ينة ني ص  رة م حف يف ينة غة ۛساف حي لة م  تحةخ  وة ۜ يذييم  ان  دة رف الخف ف  كف نف يـة مة وة ة ه نح ا ج ورة
﴾٥﴿ ان  فة يمة ي ه ــب طة عةــدف حةـقةـب الف ل ه    وة نخ  وة ف يـمة ة  م ـالف ۟ نةـرة ينة ري اس  الفخة
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Maide /6 – Ey 
iman edenler! Namaza 
kalkmak istediğinizde 
yüzlerinizi ve dirseklere
kadar ellerinizi yıkayın.

Başlarınızı 
meshedip topuklarınızla
birlikte ayaklarınızı da 
yıkayın. 

Cünüp iseniz 
tastamam yıkanın (boy 
abdesti alın). Eğer hasta
veya yolcu iseniz veya 
tuvaletten gelmişseniz, 
yahut kadınlarla 
münasebette bulunmuş 
olup da su 
bulamazsanız temiz 
toprağa teyemmüm 
edin, (mânen arınma 
niyeti ile) ondan 
yüzlerinize ve ellerinize
meshedin. 

Allah size güçlük 
çıkarmak istemez, fakat
şükredesiniz diye sizi 
temizleyip arındırmak 
ve size olan nimetlerini 
tamama erdirmek ister. 
[4,43] 

Abdest ve guslü 
bildiren âyet budur. 
Cinsel temas veya 
ihtilam sonucu manen 
kirlenen kişi gusleder. 
Yıkanmadan namaz, 
tavaf, mescide girme, 
Kur’ân okuma gibi 
ibadetleri yapamaz. 

Ruh temizliğine 
beden temizliği de 
eklendiğinde hidâyet ve
nimet tamamlanmış 
olur. 
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Maide /7 –
Allah’ın size lütfettiği

nimeti ve sizin “duyduk
ve itaat ettik, baş

üstüne!” dediğiniz
vakit, sizden aldığı

sözünüzü hatırlayın.
Allah’a karşı gelmekten

sakının. Çünkü Allah
sinelerde saklı bütün

sırları bilir. 

Burada alındığı
bildirilen “söz”, Hz.

Peygamber sallallahu
aleyhi ve sellem

efendimizin,
ashabından Akabe ve
Hudeybiye’de almış

olduğu biata işaret
etmektedir. 

Ayrıca Hz.
Muhammed’in

resûlullah olduğunu
kabul ve ikrar eden her

mümin, onun Allah
tarafından getirdiği

bütün hükümleri kabul
ettiğine dair söz vermiş

olmaktadır. 

Maide /8 – Ey
iman edenler! Haktan

yana olup vargücünüzle
ve bütün işlerinizde

adaleti gerçekleştirin ve
adalet nümunesi

şahitler olun. 

Bir topluluğa
karşı, içinizde

beslediğiniz kin ve
öfke, sizi adaletsizliğe

sürüklemesin. 

Âdil davranın,
takvâya en uygun

hareket budur. 

Allah’a karşı
gelmekten sakının.

Çünkü Allah yaptığınız
her şeyden haberdardır. 

Maide /9 – Allah
iman edip makbul ve
güzel işler yapanları

affedip kendilerine
büyük mükâfat vermeyi

vaad etmiştir. 

ة يــــالح اــــ انمة نةــذي ذةا ق ـن  لةــــت ـــمفـــــوا اي ةـمف  اي ل واــس ــاغفــلنوة   فةـــى الصح ا اـهةــا اليح ــية
امفكممف وة ال يفد  يـةكمهة ق   وة ا ف  رة لةى الفمة وا ب ـمف اي مفكمر  ؤ ن س ــۛسح  و ج و
لةكمــلةــج  نف  ــيفــبةــعفــكفــى الفـمف اي ۜ  وة اي ن 

ةـاى فةـبـن ــمف  ج ــت ــنفـكم ةـا طح واۜـهح ر  الرف وة
ى  الوف عةـــمف   مةــت ـــنفـــكم ا اـفةــلنى ۛســرف ضن مفكمنـفـد    م ــاءة الحةـر   الوف جة اينف وة
اا ئ ــالف لنـــغة اـج ـمف  تةــلةـۛسااءة  فةـنح ـم  الـت ـسفـمةـط  الوف وا مة ةـيةـتةـاءى  فةـد  واـمح م  نةـم 

وا ب ــا مفـباى  فةــيح ـطة يفكمــو ه ـو  ج ــۛسح  ۜـنفــمف  م كمـــدي يـــمف  وة ال ه  يداى ۛصعي
يد  نف ي ري يد كنـــرة ج   وة لنــنف حةـــمف  م كميـفــلةــلة  عةـعةـجفـــيةــل   الحن   ي ري ا مة

ة   ن ـــت ــــي ـــوة ل  مف  كم ةــــعةـــمف  لةكميـفـــــلةـــه    عةــتةـــمةــعفـــمح مفكملح رةـهح ــطةـي ـل 
ا ذف   مفكملةيـفــ عةالحن  ةة ــمةــــعفــــــــــر  وا    ن ـــــــــكموة ﴾٦﴿ ر  ونةـــــــكمــشفـتة

ا ثة ذف ق ــــمف  ب كمــقةـالحةذي ي  وة اۙ   اي نةا  وة ال طةـمف  ۛسم ــت ــلفـــهي نةا ــعف عف ه ـثةا قةـيـوة مي
اا ينة ية ةذي االح ن وا اليح هة انمة ﴾٧﴿ ة اتح ۜ واــق ـــوة ة ةالحن نح ة     اي يـ عةالحن ور ــالصح  ذةات ــب  م ــلي د 

ا ميــــقة ة حن  ينةـــوح ااءة  ب ـــهةــش   ل  لة يةــق ــا لفـدة ط    وة ةـر  مةــجفــــسف مفكمنـح واـون ـكم
ة تةــوف م  عةــقة اى ال لح عفــد  ل ــعفــلن ب   ل ـوة القفـوا    ه ــد  ل ــواۜ   اي ةـلـرة ى ـقفـتح ون انن ـنةـۛش

عة ة الحن دة ـــوة يــالح نةـــذي ﴾٨﴿ ة اتح ۜ واـــق ـــــوة ة ة   الحن نح ة اي ل و نة الحن مة ا تةعف ير  ب مة بي  خة
﴾٩﴿ عة ن وا  وة ا ل ـل وا  الـم ـانمة ة ۙ   لةــصح ا ت  ال جفـف ـغفـمف  مةــه ـحة ة   وة يم ـظيـر  عةـرة
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Maide /10 – Kâfir 
olup âyetlerimizi yalan 
sayanlar ise 
cehennemliktir. 

Maide /11 – Ey 
iman edenler! Allah’ın 
size olan şu nimetini 
hatırlayın: Hani bir 
topluluk size el 
uzatmaya, sizi öldürüp 
yok etmeye teşebbüs 
etmişti de O, bunların 
ellerini size zarar 
vermekten menetmişti. 

Allah’ın hukukuna
haksızlık etmekten 
sakının. Müminler 
yalnız Allah’a 
dayansınlar. [48,24] 

Bir-i meûne 
faciasından hemen 
sonra çok nazik bir 
ortamda ashabdan âmir 
ed-Damrî, kasdî 
olmaksızın, anlaşmalı 
Benî Âmir kabilesinden
iki kişiyi öldürmüş, 
gergin bir durum ortaya
çıkmıştı. Hz. 
Peygamber bizzat gidip
Benî Nadîr 
Yahudilerinden diyet 
ödemede yardım istedi. 
Aslında onları göreve 
çağırdı. Zira sözleşme 
gereği, diyet konusunda
yardımlaşma görevleri 
vardı. Bunlar içlerinden
suikast planı 
hazırlamışlardı. Cibril 
haber verdi, iş anlaşıldı,
Allah resûlünü korudu. 
Âyet, bu olaya işaret 
etmektedir. 
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Maide /12 – Allah
İsrail oğullarından
kesin söz aldı. Biz

onlardan (on iki boydan
her birinden bir kefil

olmak üzere) on iki de
kefil tayin etmiştik.
Allah buyurdu ki: 

“İyi bilin ki Ben
sizinle beraberim. 

Eğer siz namazı
dikkatli bir şekilde

tamtamına eda eder,
zekâtı verir, 

resullerime iman
eder, onlara sahip çıkar,

Allah rızası için
gerekli yerlere

harcayarak Allah’a
güzel bir tarzda ödünç

verirseniz, 

Ben elbette sizin
kusurlarınızı örter ve

elbette sizi içinden
ırmaklar akan cennete

yerleştiririm. 

Ama kim bundan
sonra nankörlük edip
küfre saparsa, doğru

yoldan sapmış, kendini
zayi etmiş olur.” 

Tevrat’ta İsrail
boylarının reisleri
denilerek bunların

isimleri yazılır (Sayılar
1,5-15). Kur’ân’ı

İngilizceye çeviren
Rodwell, Kur’ân’ın bu

on iki reisi
uydurduğunu iddia

ederek cehaletini
gösterir. 

Maide /13 – İşte o
Yahudileri, verdikleri

kesin sözü
bozduklarındandır ki

lânetledik, onların
kalplerini katılaştırdık. 

Böylece onlar
kelimeleri yerlerinden

oynatarak tahrif ederler.

Kendilerine tebliğ
edilen hususlardan pek

çoğunu unuttular. 

Onların pek azı
hariç olmak üzere,

onlar tarafından
devamlı olarak hainlik

görürsün. 

Yine de sen onları
affet, aldırma. Çünkü
Allah iyilik edenleri

sever. [2,75; 3,7; 4,46] 

وا  وةكف ر   فة
ب وا  ب ــكف ة اـات ـانيةـذح اـنة لن اب  الفــكة الصفـئ ـا ا ول م ـيـحيـجةـحة ة الح ينةــوة ذي

ا ةــا اليح ــية ا ا لح ينة  انمةـــهة وا  ن ـــكموا  اذف ـن ــذي مفكميـفــلةـــــ  عةالحن ۛت ـمةـعفــر  ﴾١٠﴿

اـــس ــبفـــوف م   النف  يةــــقة لةـط  يفكمـيفــــوا  اي يةــــمف  ال ةـــكفــــمف  فةــه ــــد  فح ذف  هة ةـــاي مح
ةكمــنفــعة ۛ     وة ا تح وا  ــــمف ۜق  ة ةــتةـيةــلفـــ  فةالحن  لةىــــــ  وة عةالحن ل ــوة كح مفــه ـد  يةـــاليف

اـــــا قة  بةـثةــيــ ميالحن    ذةـــ الخة دفــقةـــوة لة ا ايـيـــي ايسفـني ۛــرة لة ﴾١١﴿ ۟ـن ــؤف  م ـم ــالف و نة
نف نحييالحن   باىۜ  وة قةا لةـيـقيـرة  نةـۛشــيف   عةــنةـم   اثفــه ــم  ۜكمعةـــمة  اي مف نةاـثفــعةـوة بة
ةـت ـمفــال قة ان تةــم   الصح ة كنـم  الــت ــيفــلنوةة  وة يـــر  س ــــت مف  ب ــنفـــوةة وة انمةــزح لي نفــئ ـــلة
القفــو ه ـم ـــت  ة  م ـــت ـــرة ضفـــمف  وة ۛسناى لة  ـرف ضـــ قةالحن ةكفاى حة رة نح فح  عة رفــــوة ة زح

ا ت ــيح ـۛس ةـلةـمف  وة لة دف خ كمـــة ةا ت  تةـمف  جةكمــنح ي  م ـنح ري نفــجف مفكمــنفـــعة
ة نف ۛ   فةـهةــالف رة  بةكفنف  ــمةــار  دة  ذن ل ـــفة دفـمف  فةكمــنفــكة   م ــعف قة اـت ـــحفــتة هة

ا ــب ـــفة مفــــه ـــــا قةـثةـــــيــ مي مف ــه ـــض ــقفــنة  مة ﴾١٢﴿ ة   ۛســۛض ةـــلح ااءة السح يل ـــبيــوة
و نةـرح   ف ـــــحةـــــــةىۛ   ي ــــيةــمف   قةا  س ــه ــــل و بةـــنةا   ق ــلفــعةــوة  جة ةــعةـلة مفــا ه ـنح

ا  ض ـــــنف  مةـــعة ۙ   وة نةـــع ـــوة ى م ــوا   حةـس ـــهي ا  ذ  كح ـــظاح ة وا  ب ــــمح ۛـــر  هي ل مةـكفـالف
ال  ـــــتة ةـــــ تة زة اــع  عةــل ــطح ة قةــه ــنفــة    م ـنةــا ئ ــلنى خة لح مفــه ــنفــلى  م ـيــليــمف  اي لة وة

﴾١٣﴿ اصفــه ـنفـف    عةـــا  عفـفة ة ـــفةـــمف  وة نح ۜ  اي ة  حف بح   الفــي الحن نةـيـنيـس ـحفـم ـح 
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Maide /14 – “Biz 
Nasraniyiz, 
Hırıstiyanız” 
diyenlerden de kesin 
söz aldık. Fakat onlar 
da kendilerine tebliğ 
olunan derslerden bir 
çoğunu unuttular. 

Bu yüzden Biz de 
aralarına kıyamet 
gününe kadar sürecek 
kin ve nefret bıraktık. 
Allah onların meslek 
haline getirdikleri bu 
işleri bir bir yüzlerine 
çarpacaktır. [2,62] 
[KM, İşaya 19,2] 

Nasâra, nusret 
kökünden gelip ensar 
(yardımcılar) demektir 
[61,14]. Hz. Îsâ’nın 
memleketi Nasıra ile 
ilgisi yoktur. Bazı 
Avrupalılar Kur’ân’ın 
Hıristiyanları 
küçümsemek için 
Nasıraya nisbetle bu 
ismi kullandığını iddia 
ederler. Hz. Îsâ’nın 
havarilerine ilkin 
Antakyalılar M.S. 43-
44 yıllarında Mesihîler 
adını vermişlerdir. 
Yoksa kendisi, adına bir
din kurup böyle bir isim
kullanmamıştır. Ona 
tâbi olanlar Tevrat’a 
bağlı Yahudi cemaati 
ile, Kudüsteki Mabede 
gitmeye devam 
etmişlerdir (Resullerin 
İşleri, 3,1). Daha sonra 
Pavlos, Tevrat 
cemaatinden ayrılıp 
kurtuluş için sadece 
Mesih’e inanmak 
gereğini öne sürdü. 
Cemaat ismi uzun süre 
oturmadı (kardeşler, 
müminler, şakirtler 
denildi). Mesihîler adı, 
önce düşmanları 
tarafından kendilerine 
verilip, sonra mecburen
kabullendikleri bir isim 
oldu. Kur’ân asıl 
isimlerini 
kullandığından ona 
teşekkür yerine tenkid 
etmeleri çok tuhaftır. 

Hıristiyanlar ilk üç
asır işkence ve gizliliğe 
mahkûm oldukları 
dönemde ortaya çok 
sayıda İncîl çıktı. Roma
İmparatoru Constantin 
M.S. 324’de 
Hıristiyanlığı devlet 
dini olarak kabul 
ettiğinde çeşitli 
bölünmeler çoktan 
başlamış ve din 
asliyetini kaybetmişti. 
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Maide /15 – Ey
Ehl-i kitap! Kitaptan

(Tevrat’tan)
gizlediklerinizin

çoğunu size beyan
eden, 

bir çoğunu da
yüzünüze vurmayarak

affeden Resûlümüz size
gelmiş bulunuyor. İşte

size Allah tarafından bir
nûr ve hakikatleri

açıklayan bir kitap
geldi. 

Maide /16 – Allah
onunla, rızasını

izleyenleri selamet
yollarına iletir, 

Onları izni ile
karanlıklardan

aydınlığa çıkarır ve
onları dosdoğru yola

iletir. 

Maide /17 –
“Allah, Meryem’in oğlu

Mesih’tir” diyenler
kesinlikle kâfir

olmuşlardır. 

De ki: “Eğer Allah
Meryemin oğlu Mesihi,

annesini ve dünyada
bulunanların hepsini

imha etmek istese, O’na
karşı kimin elinden bir

şey gelir? Kim O’nu
engelleyebilir? 

Doğrusu göklerin,
yerin ve ikisi arasında
olan bütün varlıkların

hakimiyeti Allah’a
aittir. O dilediğini

yaratır. Allah her şeye
kadirdir. [4,171; 9,30] 

(Bu konuda 4,171
âyeti ile ilgili

açıklamaya bkz.) 

ة يـــالح اـنة   قةـــذي ةـال  نح اى   ال خةــــــــــا نةـوا  اي مفــه ــــثةا  قةــيـــا  ميـذف نةــــۛصارن م  نةـــوة
ى   م ـظــــــحة ا  ذ  ــاح ة وا  ب ـــــــك مح م ــه ـــنةـــيفــــنةا  بةـــــرة يفــــاة غفـــهي    فةــــر  واــنةــفة س 

ا لف لنـۛضاــغفــبةـــوة ۜ    وة  ۛسـمةــينـــق ــوف م    الفـــــى   يةـاءة  اي وف ۛفــــة  ا وة ةةـــعةـــــالف دة
ا ا ب ـتةـكنــلة الفــهف ا الـية ﴾١٤﴿ ا ــب  الحن م   ــه ـــئ ـــبح ــــنةـــي  ونةـنةع ـصفـــان وا  يةــكفمة

اــــــراى  م ـيـــثيـكفمف كمــــــن   لةــيح ـــبةـــا  ي ـنةـــو ل ـــرة س  ة مح اــــقة مفكماءة  ــدف  جة
و نة   م ـــخفـــت  ۜــيـــثيـــكفنف  ـــوا  عةــف ـــعفــتةا ب    وة يةــــك ـــنة الفـــف  ر 

مفــت ــنفــكم
﴾١٥﴿ اـــــــقة ۙــيـــبيـــا ب    م ــتةـــــــك ر   وة  وـن   الحن  نة ــــمف   م كماءة  ـدف  جة ن 

ةـــمة   الحن ه   ــــــب  ا نةــــعة   ر  ضفـــبةــــن  اتح ةــــلة الــــب ـــه    س ـــــوة م ــسح لة يــهفــية دي
لةـــل ــــظح ـنة الـــــم  ا ت     اي هيـــــا  ذف  ن ـــــو ر     ب ـنح ـى الــمة مفــه ـــر  ج ــــخفــــوة  ي 

رةكفدف  ـقةـلة فة ﴾١٦﴿ ية لنـــــه ـدي يـــهفــوة ا ط    م ـــــى  ص ـمف   اي م ــــيــقيـــــتةــسفـــرة
اـقة ة  ـال  نح ة وا    اي ۜـــرف يةـــن    مةــح  ابفـيـــسيــمةـــوة   الفـــه     الحن مة ة يـــــــــــــــالح نةـــذي

نف  ال رة ا دة  النف   ي ــــيفــــ ۛش  الحن  نة ــ م ل ك   ـنف   يةمفــمةــفة ل كةـــــهفــــاى  اي لفـــق 
ةــــرف يةـــنة     مةــــابف ةرف ض ــــــه     وة مةــــمة    وة  ا  مح نف    ف ي   الف حةــيــسيـــمةــالف
حن وة   ةــ   م ل  ا  بةــمنـلفك   السح مة ةرف ض    وة الف ا ت    وة اۜــه ـنةـيفـوة مة ۜـــيـــميـــجة عاى

﴾١٧﴿ ا  يةــل ـــخفـــــية ۜ   وة ـۛشاــــق    مة ء   قةــلح   ۛشـــكملنى  ــــ    عةالحن اء  ر ــدي يـــيف
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Maide /18 – Hem 
Yahudiler, hem de 
Hıristiyanlar “Biz 
Allah’ın evlatları ve 
sevgilileriyiz.” dediler.

De ki: “Öyleyse niçin 
Allah sizi günahlarınız 
sebebiyle 
cezalandırıyor?” 

Hayır, bilakis siz O’nun
yarattığı birer beşer 
topluluğusunuz. Allah 
dilediğini affeder, 
dilediğini cezalandırır. 

Göklerde, yerde ve ikisi
arasında olan her şeyin 
hakimiyeti Allah’ındır. 

Dönüş de O’na 
olacaktır. 

Maide /19 – Ey Ehl-i 
kitap! Resullerin 
gelmesinin kesintiye 
uğradığı bir sırada, 

ileride “bize ne 
müjdeleyen ne de 
uyaran hiçbir 
Peygamber gelmedi” 
demeyesiniz diye 

size, müjdeleyici ve 
uyarıcı Elçimiz, her 
şeyi beyan etmek üzere 
geldi. Allah her şeye 
hakkıyla kadirdir. 

Hz. Muhammed (a.s.)’ın 
risaletinden önce altı yüzyıl
boyunca Peygamber 
gelmemişti. En yakın olan 
Hz. Îsâ altı yüz yıl kadar 
önce yaşamıştı. 

Maide /20 – Bir vakit 
de Mûsâ kavmine şöyle
demişti:” Ey kavmim! 
Allah’ın size lütfettiği 
nimetlerini bir düşünün;
zira o içinizden 
peygamberler çıkarttı, 
sizi hür insanlar yaptı 
ve devrinizde hiç 
kimseye vermediğini 
size verdi. [2,47-122; 
45,16; 2,143; 3,110] {KM, 
Sayılar 13,17; 14,38} 
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İsrail oğulları Hz.
Mûsâ’dan önce de,

mesela Hz. Yusuf
döneminde ve ondan

sonra Mısır’da büyük
bir güce sahip

olmuşlardı. Uzun süre
medenî dünyanın en

üstün gücü kalıp
paraları Mısırda olduğu

gibi, çevresinde de
geçerli olmuştu. 

Maide /21 – Ey
kavmim! Haydi

Allah’ın size nasib
ettiği kutsal ülkeye

girin, sakın geri dönüp
kaçmayın. Yoksa

hüsrana düşerek perişan
olursunuz. {KM,

Tesniye 7,13; 8,1; Çıkış
3,8} 

“Kutsal ülke”, İbrâhim,
İshak, Yâkub (a.s.)’ın
vatanı olan Filistindir.

Mısır’dan
ayrıldıklarında Allah

onları oraya
yöneltmişti. Bu âyetler

Hz. Mûsâ’ya tâbi olan o
zamanki

İsrailoğullarından bahs
etmektedir. Dolayısıyla
onların âlemlere üstün

kılınmaları, o kutsal
ülkeye girmeleri o

döneme aittir ve Allah
yolunda olma, Ona
lâyık davranışlarda

bulunma ile şartlıdır. 

Maide /22 – “Ya Mûsâ,
dediler, orada zorba ve

güçlü bir millet var. 
Onlar oradan

çıkmadıkça biz asla
giremeyiz. Eğer

çıkarlarsa, ancak o
zaman gireriz.” {KM,

Sayılar 13,31-33;
Tesniye 1,28} 

Maide /23 – Allah’ın
buyruğuna uymamaktan

korkan ve Allah’ın
kendilerine iman ve

yakin nimeti ihsan ettiği
iki yiğit çıkıp dediler

ki: 

“Üzerlerine hücum
edin, kapıyı tutun.

Kapıyı tutup da dışarıda
savaş meydanına

çıkmalarını önlediniz
mi muhakkak siz

galipsinizdir.
İmanınızda samimî

iseniz yalnız Allah’a
dayanın.” 

ـااء   ــن   البفـنة ـحف ى نـة ةـۛصا رن الـنح ـود  وة ــيةــه  ه ۜ  الحن الف ـاا ؤ ل ة ـــبح الح  ــلف  وة قـ  ـت  قةــا لـة وة
ۜ لةقة نف  خة ــمحة ـۛشـر  م  ـمف  بـة ــتـ  لف النف ۜ  بـة ــك مف و بـ  ـذ  نـ  ــــك مف  بـ  ـــذح   بـ  ـعة يـ  ـــــمة فةــل 

ۜ   وة  ـۛشااء  ــنف يـة ب   مة ـذح  عة نف يةۛشااء   وة يـ  ــمة حن لـ  ات ل  وة من ـلفك  السحة ر   م  ــف  غف يـة
اب  قةـدف ـتـة ــك  ـلة الف ـاا الهف ﴿١٨﴾ية ير  صي ـه  الفـمة لةيف ا   وة اي ـنةـه مة يف ـا بـة مة ض   وة ةرف الف وة

ة    ـلنى فةــتفـرة ك مف عة ـن  لـة ـبةيح  ـنةا يـ  ـولـ  س  ـنةرة ل  النف م  ول وا الرح  س  ق  تـة ك ـــمف ـاءة ـا جة
ۜ ير  ـذي يـر   وة نـة ــشي ك ـمف  بـة ااءة دف جة ير     فةــقة ـذي لة نـة ير   وة ــشي ــنف بـة م  ا نـة اءة ـا ـا جة مة

ذف قةـالة  اي ىوة ـوسن ـهي  م  م  ـوف قة م  لـ  اقةـوف يـة ﴾١٩﴿ الحن  ـلنى وة ۟عة يـر  ء   قةــدي  ك ــلح  ۛشـيف
ةة  مة عف ك مف الحن نـ  لةيـف ـــك ــمفعة ــلـة ــعة جة ااءة  وة ــية ــب  ــيـك مف النف لة في ــعة ذف جة وا اي ك ــر  اذف

م  يةاقةوف ﴾٢٠﴿ ــداى   ؤف ت   الحة ــمف يـ  ا لـة تنـيـك ـمف  مة ان ـاۗ  وة ــل و كى نةم  يـنةم  ـمي الـة ـــعة  الف
ــــــۛب  ـــتـة ي كة ـتي ـة ة ۛســـةة الح ـدح ـــقة ۛض الفـم  ةرف تةدح واالحن الف تةرف لة ك مف وة ـــل وا لـة خ  ادف
ىقةال وا يةا  ا ـوسن ا م  ـيـهة ة في نح ماى اي قةوف ﴾٢١﴿ اى لن ك مف عة بةار  ل ب وا الدف قة نف ينة فةـتـة ري اس  خة

نف  ا لـة ـة نح اي ـوا وة ـر ج  خف اۛ  فةـا نف  يـة ـهة ـنف ـوا  م  ـر ج  خف ـتحنى يـة احة هة ـلـة دف خ  نـة ۗ ينة ةاري بح جة
ن  ــلة ج  ـنة قةـالة رة ونة  م  ا فـ  خة ينة  يـة ذي ـة مة الح ﴿٢٢﴾ النفـعة ــل ونة ا دةا خ  ـة نح ا فةـا  ـهة ـنف م 

ا ـمة ه  يف ــلـة ـل وا عة ـم  ادفخ  ـه  ـلةيف ـك مفعة ـة و ه   فةـا  نح م  ـلفتـ  الحن   الفبةـا ۛبۛ  فةـا  ذةا  دة خة
﴾٢٣﴿ ـلةى  ب ونة  وة عة الـ  ـيـنةالحن غة ــــني ــــؤف م  ـمف   م  ـــتـ  اــوا  اينف ك ـــنف ـــــل  ة ـوة كح   فةـــــتـة
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Maide /24 – Yine 
dediler ki: “Ya Mûsâ! O
zorbalar orada oldukları
müddetçe biz asla 
giremeyiz. Haydi sen 
Rabbinle git, ikiniz 
onlarla savaşın, biz işte 
burada oturuyoruz.” 

بزح

﴾٣﴿
Maide /25 – 

Mûsâ: “Ya Rabbî, dedi, 
ben kendi nefsimden ve
kardeşimden başkasına 
söz geçiremiyorum. 
Artık bizimle bu 
itaatsiz, bu yoldan 
çıkmış topluluk 
arasında Sen hükmünü 
ver!” 

Maide /26 – 
Buyurdu ki: “O kutsal 
yer onlara kırk yıl 
boyunca haram kılındı. 
Oldukları yerde sersem 
sersem dolaşacaklardır. 
Sen artık o yoldan 
çıkmış kimseler için 
kendini üzme!” {KM, 
Sayılar 14,33; Tesniye 
2,7; Yuşa 5,6} 

Hz. Mûsâ (a.s.)’ın 
kavmine hitabı, 
Kızıldenizin kuzeyinde 
Faran çölünde 
bulundukları sırada 
yapılmıştır. Hz. 
Mûsâ’yı dinlemeyen, 
korkak ve isyancı millet
terbiye edilsin ve yeni 
bir nesil yetişsin diye 
kırk yıl çölde sersem 
sersem dolaşmaya 
mahkûm edildiler. 38 
yılda Faran’dan Ürdüne
varabildiler. Ürdün’ün 
fethinden sonra Hz. 
Mûsâ (a.s.) vefat etti. 
Onun halefi Yuşa 
zamanında 
İsrailoğulları Filistin’i 
işgal ettiler. Tevrat, 
Sayılar, 13-20. 
bölümlerinde çok 
ayrıntılı olarak bu 
olaylar anlatılır. 
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Maide /27- Maide
/29 – Onlara Âdem’in

iki oğlunun gerçek olan
haberini oku: 

Onların her ikisi
birer kurban takdim

etmişlerdi de birininki
kabul edilmiş,

öbürününki kabul
edilmemişti. 

Kurbanı kabul
edilmeyen, kardeşine:

“Seni öldüreceğim”
dedi. 

O da: “Allah, ancak
muttakilerden kabul

buyurur, dedi. Yemin
ederim ki, sen beni

öldürmek için el
kaldırırsan, ben seni

öldürmek için sana el
kaldırmam. Çünkü ben

âlemlerin Rabbi olan
Allah’tan korkarım.” 

“Ben isterim ki
sen, kendi günahınla

beraber benim
günahımı da yüklenesin

de cehennemliklerden
olasın. Zalimlerin

cezası işte budur!”
[3,62; 18,13; 19,34]

{KM, Tekvin 4,3-12;
Makkabe 7,11} 

Hz. Âdem (a.s.)’ın
iki oğlunun kıssası, Hz.

Muhammed (a.s.)’ın
çağdaşı bazı

Yahudilerin suikast
girişimlerini kınama
gayesini de gütmüş

olabilir (Mesela 5,11).
Benzerlik vecihlerinden

en kuvvetlisi
kıskançlıktır. Kabil
Habil’i çekemediği

gibi, (Tevrat, Tekvin,
bölüm:4) o Yahudiler

de Hz. Muhammed
(a.s.) ile ashabını

çekemiyorlar, dîni
önderliğin onlara

geçmesini
hazmedemiyorlardı. 

Maide /30 – Bu
sözler Kabil’in hırsını

kamçıladı. Nefsi,
kardeşini öldürmeyi

ona kolay bir şey
gösterdi. O da onu

öldürüp ziyan
edenlerden oldu. 

Maide /31 –
Derken Allah, yeri eşen

bir karga gönderdi ki
kardeşinin cesedini

nasıl örteceğini
göstersin. 

Kabil: “Yazıklar
olsun bana! Şu karga

kadar bile olup da
kardeşimin cesedini

örtemedim!” dedi ve
pişmanlığa düşenlerden

oldu. 

Tevrat’ta Kabil’in
cesedi gömme işinden

bahsedilmez. 

ةا نح ى اي ا لةـلة يةام وسن خ  اا البةـنف نةدف ا فةـيـوا فيـا دةام ـمة  داىــهة ۛتــبف النفــهة اذفـهة واـال ـقة
بح قةالة   رة ﴾٢٤﴿ بح وة  ةا  هنــــــــــات ـقةـــ   فةكةـــــرة نح ا   اي د  و نةــــــا ع ــا  قةـنةـــه ــــلة

ا المف ة نةــلة لح ي  وةـل ك   اي سي يفف نةـر قف  بةــ  فةا فف الخي م ـقةـنة الفـيفـــنةا  وة بةـيف وف نحي يـاي
ةـالة  فةـقة نح ا ـــا  ة مةــ م  هة رح بةـه ـــيفـلةـــة   عةــحة ۛـنةـينة ۛسـعيـمف  الرف ةى ﴾٢٥﴿ ينة اـفةـالف قي س 

اتف ل ــوة ﴾٢٦﴿ ض  فةـونة ف ـه ـيـتيـية ةرف لةىـــتة لةـــي الف ۟ أفۛس عة ينة قي ا س  م  الففة وف الفقة
قحۢ   نةيفـابف بةاةـنة ة بةا ق  اندةمة ب الفحة ذف قةرح ه ـالحة نفـب حلة م ـق ـت ـرف بةاناى فةـاي اـد  مة ه ـلةــعة مفـيف
ةــقةــتةـــي  نخةـلف م ـبح ۜ قةـنة الف ةـر  ةــلةــت ــقف الة  لة ۜ  قةـنح ةـكة نح اـالة اي الحن  بحةل ــقةـتةــية مة لة مفـوة

لةـطفـۛسـنف  بةـئ ــلة ة  يةـۛت  اي ااـلةـت ـقفـتةـدة كة   ل ــيح ي  مة ني ﴾٢٧﴿ ةـم ــ الفنة ــم  نةـيـقيـتح
لةــــــط   يةـــــا س ـبةــــب  ة قفــيفـــد  ية  اي ايـــت ـــكة   ل  ح ن ۛ   اي ة اف ــي  الخةـــلةكة الحن الــالنة

اي ح ن يد   النف تةـاي اوأة ب ـي  ا ري ثفـب  اي ي وة كة  فةتـةــا ثفمي ونةكمم  ﴾٢٨﴿ ة بح الةـ الفرة نةـيـميــعة
تف  لةه  عة فةطةوحة ﴾٢٩﴿ ۛ  وة ذن ل ـاب  الـحةـ الصفنفــم  ةار  اؤ ا الـكة   جةـنح ةاـزن ۛ ظح ينة ل مي

ۛث ـبةـفة الحن عة ﴾٣٠﴿ ه  قةـففــنة تةلةه  فةـيه  فةـتفلة الخيـس  نة اةـقة بةحة  م  ا صف ينة الفخة ري س 
ض  يــث    ف ـحةـبفـية ةرف يةـي ـ ل  الف ي  ۛســۛف ي ــيفـكفه  ــر  اري ال ةة الخيـوة ۜـيـوف ه  ابـغ  اىـرة
اى  العةــلةــــــا وة يفـية ا الفـــلة  هنـثفـــنة  م  وـكمزف ت    النف  الــجةــتن اب ــغ ــذة رة الةـقة

﴾٣١﴿ ا ر  ية   ۛســــــوف ال ةة     ۛيفةـــا  وة ۛ الخي ـيــنة ةا د  مي ــــنة الــنح ـــبةـــحة   م    فةــاة صف
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Maide /32 – İşte 
bundan dolayı İsrail 
oğullarına kitapta şunu 
bildirdik: 

Kim katil olmayan
ve yeryüzünde fesat 
çıkarmayan bir kişiyi 
öldürürse sanki bütün 
insanları öldürmüş gibi 
olur. 

Kim de bir adamın
hayatını kurtarırsa sanki
bütün insanların 
hayatını kurtarmış olur. 

Resullerimiz 
onlara açık âyetler ve 
deliller getirmişlerdi. 

Ne var ki onların 
çoğu bütün bunlardan 
sonra, hâla yeryüzünde 
fesat ve cinayette aşırı 
gitmektedirler. [2,84-
85] 

Bu âyet insan 
hayatının kutsallığını 
vurgulayan en 
mükemmel bir 
beyandır. Hayatın 
korunması için, her bir 
kişi, başkasının 
hayatının kutsallığını 
kabul edip onu 
korumaya çalışmalıdır. 

Mevdûdi’nin 
dediğine göre bu 
hüküm mevcut 
Tevrat’ta yer almaz. 
Ama onun tefsiri olan 
Talmud’da değiştirilmiş
olarak: “İsrailden tek 
bir kişiyi öldüren, tüm 
ırkı öldürmüş gibi 
cezalandırılacaktır” 
tarzında yer alır 
(Tefhim, bu âyetin 
açıklamasında). 
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Maide /33- Maide
/34 – Allah ve Resûlüne

savaş açanların, (yol
keserek terör eylemi
yaparak) yeryüzünü

ifsad etmek için
koşuşanların cezası;
öldürülmeleri veya

asılmaları yahut sağ
elleri ile sol ayaklarının

kesilmesi yahut da
bulundukları yerden

sürülmelerinden başka
bir şey olmaz. 

    Bu onların dünyadaki
rüsvaylığıdır. Âhirette

ise onlara başkaca
müthiş bir ceza vardır. 

    Ancak kendilerini ele
geçirmenizden önce

tövbe edenler, bu
hükmün dışındadır.

Biliniz ki Allah
gafurdur, rahimdir (affı
ve merhameti boldur).
[7,124; 20,71; 26,49] 

Bu âyet bir önceki
âyetin uygulaması

durumundadır. Hayatı
korumanın yaptırım

gücünü ortaya koymak
kabilindedir. Burada

harpten maksat,
müslüman toplum içinde,

gerek kırsal kesimde,
gerek şehirlerde yol

kesme, terör estirme, can
emniyetini ortadan

kaldırma veya mal gasp
etmedir. 

       Adam öldürene kısas
olarak ölüm cezası

uygulanır. Öldürmekle
beraber mal alan kimse

asılır. İdareciler duruma
göre bu cezalardan birini

uygulamada
muhayyerdirler. Sağ elin

kesilmesi, mal gasb
etmeleri, sol ayağın

kesilmesi ise yol kesme
ve terör estirmekle halkın

can güvenliğini ortadan
kaldırdıkları içindir.

Sürülme Hanefî
mezhebine göre hapis
cezasıdır. Şafiiye göre
sürme, başka bir yere

sürgün olarak uygulanır. 

Maide /35 – Ey
iman edenler! Allah’ın

hukukunu gözetin,
onun hukukunu ihlal

etmekten sakının, O’na
yaklaşmaya vesile

arayın ve O’nun
yolunda mücahede edin

ki korktuğunuzdan
kurtulup umduğunuza

kavuşasınız. 

Maide /36 –
Kâfirler, kıyamet günü

cezaları olan azaptan
kurtulmaları için,

dünyada olan her şeyi,
bir misli fazlasıyla

verseler dahi
kendilerinden kabul
edilmez. Onlara can

yakıcı bir azap vardır.
[10,54; 13,18; 39,47;

70,11-14] 

ۛ  ــالجف ل كة  ل  ذن
ايــلنى بةـنةا عةـبفـتةـكف اايـيـايسف ني ةـرة ساىـتةلة  نةــنف قةــه  مةـلة  النح فف نفــم 

س ــنة ض  فةف ي ۛساد  ـالوف فة  فف ةرف ةـكفــ الف ا قةــاة نح ۜ تةلةـمة يـعاى مي النحةاۛس جة ر ـب  يف غة
ةـكةــا  فةـيةاهةـالحف ا الحفـاة نح ا ةاۛسـيةا الـمة يـ جة نح لةـمي ااءة تفـقةـعاىۜ   وة مفـه ـدف  جة مة نفـوة
ة   ــــنةا ت     ث ــيح ـــبةـا لفـب  ة  اي نح كةـدة  ذن ل ـــعفــمف   بةـه ـــنفـــراى  م ــيــثيـــكفمح نةاـل ـر س 

ة نح ا جةـــاي ا ــمة ةؤ لزن ينة  ي ــا الح ا ر  ب ــذي و نةـحة ﴾٣٢﴿ ض  يــف  ةرف ر  ف ـم ــ  لةالف ونةــسف
نة    ف ــــعةــسفـــــــــــه    وة يةــــو لةـوة رة  س  ة رف ض    فةـوف ۛسا داى  ال نفـــــــي الف ة الحن

ـةــۛصـال وف ي  اـــلح ةــقةـــوا   الوف ت ـب  مفــه ــل ــــمف   وة ال رف ج ـــه ــدي يـــعة   اليفــطح ةــقةـــي  اــتح واـل 
ا   م ـــفةــنفـــ ال وف ي  لة ف  ــخ  ۜ   ذن ل كة  لةــوف ة رف ض  زف ي ــمف  خ ــه ــنة  الف نفـــم 

ة الحة لح ينةــاي ذي ﴾٣٣﴿ نفيةا  مف   ـ وة لةف ي الدح  ن خ يـف ه  ة   عةــ الف ۙـــعة ذةاب  ــرة يم  ظي
ۛ    فةــه ـلةيفـــد  ر  وا   عةـــقفـــل     النف   تةــبفـــنف قةـــم  اــلةـا عفــمف ةـم  وا   النح واــا ب ــتة

ا ةــــــــــا اليح ـية ا  الح يـــهة ةــن ــــنة   انمةـــذي واـــــوا  اتح ق  ﴾٣٤﴿ ة حيـف ـــــ غة الحن ۟ـيـو ر   رة م 
ا بف لةـــتةـــوة اوا  اي ي   ۛس د ـــــا  ه ـةة   وة جةــلةـيـــوة سيــه   الفــيفــــغ  هيــل ــيـبيــوا  في ة الحن

ة ة الح نح ر  وا لةكفذي ينة   ـاي ة لةــــفة اــه ـــوف  النح مف   مة ﴾٣٥﴿ ة لح و نةـففــمف  ت كملةعة ل ح 
ة رف يعاى  وة م ـجة  ض  الف ه    ل ــه   مةــلةـثفـمي وا  ب ــتةــففـيةـعة ذة اب ـهي  م ـد  نف عة يـــف 

﴾٣٦﴿ ۛ   وة لةـه ــنفــلة   م ــبح ــق ــا ت ـة    مةــمةـينـق ــوف م   الفــية يـمف  عةـه ـمف م ـذةا ب   ال لي
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Maide /37 – Onlar
ateşten çıkmak isterler 
ama oradan çıkacak 
değiller. Onlara 
devamlı bir azap vardır.

Maide /38 – 
Hırsız erkek ile hırsız 
kadının irtikâb ettikleri 
suça bir karşılık ve 
Allah tarafından 
insanlara ibret verici bir
ukubet olmak üzere 
ellerini kesiniz. Allah 
azîz ve hakimdir 
(mutlak galiptir, tam 
hüküm ve hikmet 
sahibidir). {KM, 
Tesniye 25,11-12} 

Sirkat: sözlükte 
hırsızlık demek olup 
terim olarak: “Akil ve 
baliğ bir kişinin belirli 
miktarın üstünde olan 
bir malı veya parayı, 
konulup korunduğu 
yani saklandığı yerden, 
hiçbir hak ve şüphe 
sözkonusu olmaksızın, 
gizlice alıp zimmetine 
geçirmesidir.” 
Çalındığında el kesme 
cezası uygulanmayan 
çok durum vardır: 
Meyve ve sebzelerin, 
otlakta otlayan 
hayvanların, henüz 
toplanmamış tahılların, 
eğlence aletlerinin, 
kamu mallarının vs... 
Bunlar cezasız 
bırakılmaz, fakat el 
kesilmez. O halde 
hırsıza: a-Aklî dengesi 
yerinde olup, erginlik 
çağında bulunması, b-
İmam Ebû Hanîfeye 
göre çalınan malın 10 
dirhem (32 gram) 
gümüş değerinden az 
olmaması. c-Malın 
saklandığı yerden 
çalınması şartı aranır. 
Ceza sağ elin bilekten 
kesilmesi şeklinde 
uygulanır. 

Maide /39 – Kim 
yaptığı zulüm ve 
haksızlıktan sonra 
tövbe edip halini ve 
işini düzeltirse Allah 
tövbesini kabul eder; 
Çünkü Allah gafurdur, 
rahimdir (affı ve 
merhameti boldur). 
{KM, Zekarya 1,3} 

Hırsızlık büyük 
günahlardandır. Hırsız 
tövbe etmezse âhirette 
büyük azaba uğratılır. 
Ancak dünyada 
cezasını çekerse veya 
suçu tesbit edilmediği 
için ceza çekmez ve 
fakat çaldığı malı 
sahibine teslim edip 
tövbe ederse Allah onu 
affedeceğini bildiriyor. 
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Maide /40 –

Bilmez misin ki
göklerin ve yerin

hükümranlığı Allah’a
aittir. 

Dilediğini
cezalandırır, dilediğini

affeder; Çünkü Allah
her şeye kadirdir. 

Maide /41 – Ey
Peygamber! Kalpleri
iman etmediği halde

ağızlarıyla “iman ettik”
diyen münafıklarla,

Yahudilerden kâfirlikte
yarışanlar seni üzmesin.

Zira onlar
yalancılık etmek için

dinlerler. Senin yanında
olmayan bir grup

hesabına casusluk için
dinlerler. 

Kelimeleri
konuldukları yerlerden

çıkarıp tahrif ederler.
“Size şu fetva verilirse

onu kabul edin, o
verilmezse onu kabul
etmekten geri durun”

derler. 

Allah birini
şaşırtmak isterse, sen
onun lehinde Allah’a

karşı hiçbir şey
yapamazsın. 

Onlar öyle
kimselerdir ki Allah

onların kalplerini
arındırmak

istememiştir. Onların
hakkı dünyada

rüsvaylık olduğu gibi,
âhirette de müthiş bir
cezadır. [2,75; 4,46]

{KM, İşaya 29,13.
Matta 15,8; Markos

7,6} 

Yahudi bilginleri
okur yazar olmayan

dindaşlarına, Hz.
Muhammed’in

öğretileri kendilerine
uyarsa kabul etmelerini,

aksi halde
reddetmelerini
söylüyorlardı. 

Fıtratını iyice
değiştirmiş kişinin,
arınmaya hiç niyeti

yoksa Allah da
arındırmaz. Azıcık

isteği olanı Allah
elbette ihmal etmez. 

ــ ــوا  م  ـــر  ج  ـــخف ـــيــنةـالنف  يـة ا ر  جي ــخة ــمف  بـ  ا  ه  مة ةـا ر   وة ـنة الـنح ـري يد  ونة يـ 
ار  قةــــــة  ة ار  ق   وة الـــسح ة وة الـسح ﴾٣٧﴿ ـيــم  ــــــقي ــذة اب   م  ـمف  عة ـه  ا   وة لـة ـهة ــنف م 

ا  ــمة ــه  ــــد  يـة اوا  اليف ـــطةـــع  ااءى قف ــــزة ـا لى   جة كة ـــۛســـبةا  نـة ا كة ـمة ــنة بـ  ۜ م  الحن  فةــا
هي د  ظ لفم  نف  بةعف نف تةاۛب م  لةحة  فةـمة الصف ة وة فةا نح ﴾٣٨﴿ الحن  يـم وة ــكي ــزي يــز  حة  عة

مف  ــلـة ـعف مف تـة ةاللـة النح ﴾٣٩﴿ ة ة الحن نح ۜ  اي ــه  يف ـــلـة و ب   عة ــــتـ  ة  يـة ــيـم الحن حي ـور   رة ـــف   غة
ض     ةرف ات    وة الف ــوة ـــمن ة ــلفـك    السح ــه   م  ــذح  ب لـة ـــعة ـۛشااء يـ  ـــنف يـة ة  مة الحن

ـهة ـ  ـاا اليح اية ﴾٤٠﴿ ۜ  وة   اء  ۛشـا نف  يـة مة ر   لـ  ف  ـغف يــر الحن وة يـة ء  قةــدي ـلنى ك ــلح  ۛشــيف   عة
ر  ــــك فف ـــي الف ــــونة  ف  ــــــۛسار  ع  يـنة  يـ  ــذي ـة ــــكة  الح ــز  نف ـــحف لة يـة ـو ل  ة س  الـرح
ۛ ــمف ــه  ـل و بـ  ــنف  قـ  ـؤف م  ـ  ـــمف ت ــمف   وة لـة ـه  ا ه  ـوة ةا  ب اة فف ــنح اـوا ان مة قةــا ل  يــنة ـذي ـة ــنة الح م 
م  ـوف ــقة ا ع ونة لـ  ة ـــــذ  ب   ۛسـمح لفـــكة ــونة  لـ  ا ع  ة ـا د  وا   ۛسـمح هة يــنة ـذي ـة ــنة الح م 
ۛ ــهي ـع  ا ض  ـوة د    مة ـعف ــنف بـة ـــل مة   م  ـــكة ـونة الف رح  فـ  ـحة ۜ  يـ  ـوكة ـ  أف ت ـمف يـة لـة ۙ يـنة ــري انخة
ـــوف ه  ــــؤف تـة ـ  ــــمف  ت نف لـة ـــذ  و ه    وة اي ا   فةـــــخ  ـــــذة ـمف  هن ـــيـــتـ  نف  ا ون تي اي ونة و لـ  ق  يـة

د  ر  ـه  الحن   يـ  ــل كة لـة ـمف نف تـة ـه  فةــلـة ـــنةــتـة ـــتف ــنة  ف  الحن  م  ــــنف ــذة ر  واۜ  وة مة فةــا حف
مف  ينة لـة ةذي ائ كة الح د ا وللن ۜ   الحن  ي ر  ــمف ـــه  ــل و بـة ـرة  قـ  ـطةــهح  ـــمف ف ي  النف  يـ  ـه  لـة ۜ ـاى ۛشيف

﴾٤١﴿ ـــرة ة     ن خ  ـي  الف ــمف   ف  ـه  ي   وة لـة ــزف ــذةا ب الدح  نفــيةـا  خ  ــيــم عة ــظي    عة
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Maide /42 – Yalan 
dinlemeye çok meraklı, 
haram yemeye pek 
düşkündürler. Sana 
gelirlerse ister 
aralarında hükmet, 
istersen hükmetmekten 
geri dur. 
      Geri durursan onlar 
sana asla bir zarar 
veremezler. Şayet 
hükmedersen, 
aralarında adaletle 
hükmet. Çünkü Allah 
âdilleri sever. {KM, 
Çıkış 23,8; Tesniye 
16,19; 27,25} 

    Haram, yani rüşvet 
yiyenler, rüşvete göre 
hüküm veren Yahudi 
hakim ve fakîhleridir. 

Hayber Yahudilerinden 
soylu bir kadınla erkek 
zina etmişlerdi. Tevrata 
göre (Tesniye, 22, 22-
24) recim olan cezayı 
uygulamak 
istemediklerinden 
dâvayı Hz. Peygamber 
(a.s.)’a götürdüler. 
“Recim derse kabul 
etmeyin, başka ceza 
verirse kabul edin” 
dediler. Hz. Peygamber 
recme hükmedince 
itiraz ettiler. Zinanın 
cezası “yüzüne kara 
çalıp merkeple 
dolaştırmaktır” diye, 
ısrar ettiler. İbn Suriya 
hariç, hepsi yeminle 
tekid ettiler. 
Peygamberimiz çok 
ağır yemin verdirerek 
son olarak Tevratın 
hükmünü sorunca 
bilginleri İbn Suriya 
recmi itiraf etti. İşte, bu
âyet bu olaya işaret 
etmektedir. 

Maide /43 – Kendi 
kitapları olan ve içinde 
Allah’ın hükmü 
bulunan Tevrat 
ellerinde iken nasıl olup
da seni hakem tayin 
ediyorlar? 
Sonra ne diye peşinden 
dönüp senin hükmüne 
razı olmuyorlar? 
Aslında onlar hiç bir 
şeye iman eden 
kimseler değildirler. 

O Yahudilerin dinde 
samimi olmadıkları 
yüzlerine çarpılıyor. 
Çıkarlarına uymayınca, 
inandıkları kutsal 
kitaplarını rafa kaldırıp,
keyiflerine uygun fetva 
verir umuduyla 
inanmadıkları bir 
kişinin fetvası peşine 
düşmüşler. Ne iğrenç 
samimiyetsizlik! 
Aslında onlar sadece 
kendi çıkarlarına tapan 
insanlar! 
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Maide /44 – İçinde
hidâyet ve nûr olan

Tevratı biz indirdik.
Kendilerini Hakka

teslim eden nebîler,
Yahudilerle ilgili

meselelerde onunla
hükmederlerdi. 

Alimler ve mürşitler de
Allah’ın kitabını

koruma ile
görevlendirilmeleri

sebebiyle yine onunla
hüküm verirlerdi. 

Hepsi de kitabın hak
olduğunun şahitleri

idiler. O halde ey
hakimler, insanlardan

korkmayın, Benden
korkun. 

Âyetlerimi az bir
menfaat karşılığında

satmayın. 

Kim Allah’ın indirdiği
ahkâm ile hükmetmezse

işte onlar tam
kâfirdirler. 

Din bilginlerinin
koruma görevleri vardı,
fakat Kur’ân bu görevi

eksiksiz yaptıklarını
bildirmiyor. 

Kitabı önemsemeyerek,
onu inkâr ederek onunla

hükmetmeyenler
kâfirdirler. 

Maide /45 – Hem
Tevrat’ta onlara şu

hükmü de farz kıldık: 

Cana can, göze göz,
buruna burun, kulağa

kulak, dişe diş
karşılıktır. Hülasa bütün

yaralamalar birbirine
kısas edilir. 

Fakat kim bu kısas
hakkından feragat edip

bağışlarsa bu, kendi
günahları için keffaret

olur. 
Kim Allah’ın indirdiği

ahkâm ile hükmetmezse
işte onlar tam

zalimdirler. [2,178]
{KM, Çıkış 21,23-25;

Levililer 24,17-20;
Tesniye 19,21} 

Kısas, şeriat sahibinin
bir hakkı olarak değil,

hayatın
dokunulmazlığını temin

etmek için meşrû
kılınmıştır. Yani can

almak için değil, cana
dokundurmamak için
hükmedilmiştir. Onun

içindir ki hak sahibi kişi
kısastan vazgeçerse,
kısas yapılmaz. Zira

kısas, sırf insanlar için
vaz’ edilmiştir.

(Tevrat’da kısas hükmü
için: Levililer, 24, 19-
21; Çıkış, 21,23-26]) 

ـــذ  ب   ال ـونة   ل لفـــكة ـاؤ ن كة ع  ـا ۜ   فةـــا  نف    جة ــت  ـــــحف لسح  ونة لـ  ــا لـ  ة كح ا ة ۛســـــمح
ـمف ــه  ــنف ضف  عة ــر  ـعف ـ  نف ت اي ۛ   وة ــمف ــه  ـــنف ــر  ضف  عة ــمف  الوف العف ــنةـه  ـيف ـك ـمف  بـة حف فةــا
ـمف ـــنةــه  ــيف ــك ــمف  بـة ــۛت  فةـا حف ـــمف ــكة ـــاىۜ  وة اينف  حة ــرح  و كة   ۛشـيف ــــض  يـة نف فةــلـة
ونةكة ـم  ــكح  ـۛف  ي حة يف وة كة ﴾٤٢﴿ ة  نح ۜ اي ــط  ــسف ــق  ةب الف ينةالحن طي س  ـقف بح  الفـم  ح   يـ 

يـة   رن ةوف م  التح اه  يهة م  في ـــد الحن  ح كف ـــعف ــــنف  بـة ـــوف نة م  ـة ــوة لح ـــتـة ة  يـة ـــمح ـ  ـدة  ث ـنف وة ع 
يــةة ـوف رن ـة ـنةا الــــتح ــزة لف ـاـا  النف ة اي نح ﴾٤٣﴿  ۜ ـكة ـاــئ ـكة ذن لـ  لن ا ا ول ـا مة ۟ وة ــيـنة ــني ـؤف م  ــم   ب ا لف
وا م  ـلـة ينة  السف ـذي ـة ــــيح ونة الح ةـــب  ا الـنح ك م  ب ـــــــهة ـــحف ۛ  يـة ـو ر  ى  وة نـ  ــــــدى ه  ا ــيـهة في
ــظ وا ـف  حف ـــتـ  ا اسف ــمة ـــبةار   بـ  ة حف و نة   وة الف ـ  ــيح ـانـ  ـة ة بح ا د  وا  وة الـرح هة ةذي ينة لح لـ 

ا ب   ـــتـة االحن ك  ـۛشــو  ــخف ۛ  فةـــلة  تـة اا ءة ـــدة ــهة ـــه    ش  يف ــلـة ـوا  عة ـــا نـ  ـــنف   وة كة م 
ۜ ـيــلى ـناى  قةــلي ـمة ـي  ثـة ا تي ـان يـة وا    بـ  ـر  ــتـة ــشف ــۛشــوف ن    وة لة   تـة ا خف وة ةاۛس الــنح
﴾٤٤﴿ لة ا النفـزة ا ـمة ـك مف بـ  حف نف لةمف  يـة ــم الحن  وة مة اـئ ـكة ه  لن ـــر و نة فةــا ول ـا ف  ــــكة  الف

ـمف   ــه  يف ــلـة ااعة يـهة ـن في ـيف ــيفنة  ب ــالفـعة الفـعة ۙ وة ــس  ةفف ـۛس  ب الــنح ةــفف ة الـنح ـنةا النح بف ـتـة كة وة
ة نفــ الف ـــــــبـ  السح  ا لف  ذ ن    وة ـــــف     وة الف  ذ  نة   بـ  ة   ب ا لـسح  ۙ ــنح ـنح ةنفـــۛف الف وة

ۜ ـه  ـا رة ة  لـة ة ـــفح ـوة  كة ـهي  فةـــه  ة قة  بـ  ـۛصــدح ــنف  تـة ۜ  فةــمة ــۛصا ص  ق  ــر و حة ـــج  وة الف
﴾٤٥﴿ لة  ا النفزة ا ك مف ب ــمة ـمف  يةحف ــنف لـة ــم الحن وة مة ائ كة ه  لن ـونة فةــا ول ــم  ةا لـ   الــظح
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Maide /46 – O 
peygamberlerin 
izlerince Meryem oğlu 
Îsâyı, kendisinden 
önceki Tevrat’ı tasdik 
edici olarak gönderdik. 
Ona; kendisinden 
önceki Tevrat’ın 
tasdikçisi ve 
müttakilere bir hidâyet 
ve öğüt olmak üzere 
içinde hidâyet ve 
aydınlık bulunan İncîl’i
verdik. [3,50] 

İncîl bazı hususlarda 
Tevrat’taki 
hükümlerden ayrılır. Şu
halde tasdikten maksat, 
genel esaslarda 
uygunluktur. 

Maide /47 – Ve dedik 
ki: Ehl-i İncîl de, 
Allah’ın o kitapta 
indirdiği ile hükmetsin. 
Kim Allah’ın indirdiği 
ahkâm ile hükmetmezse
işte onlar tam 
fâsıktırlar. [7,157; 5,68]

Burada İncîle ilk 
muhatap olanlara 
verilen emir 
naklediliyor. 
Kendilerinin uymaları 
istenen şeylerden biri 
de Hz. Muhammed’i 
müjdeleyen hususlardır.
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Maide /48 – Sana da,
daha önceki kitapları,
hem tasdik edici, hem

de onları denetleyici
olarak bu kitabı,

gerçeğin ta kendisi
olarak indirdik. 

     O halde bütün Ehl-i
kitabın aralarında,

Allah’ın sana indirdiği
ile hükmet, sana gelen
bu hakikati terkedip de

onların keyiflerine
uyma. 

      Her biriniz için bir
şeriat ve bir yol tayin

ettik. Eğer Allah
dileseydi, hepinizi bir

tek ümmet yapardı.
Fakat O, size verdiği

farklı şeriatlar
dairesinde sizi imtihan
etmek istediği için ayrı

ayrı ümmetler yaptı. 
     Öyleyse durmayın,

hayırlı işlerde
birbirinizle yarışın. 

 Zaten hepinizin dönüşü
Allah’a olacak, O da

hakkında ihtilaf
ettiğiniz şeyleri size tek

tek bildirecektir
(haklıyı haksızı iyice

belli edecektir). [2,41;
11,118; 17,107-108;
21,25; 16,36; 6,116;

12,103] 
   

Müheymin: Öbür
kitaplar üzerinde

denetleyici, kontrolcü,
şahit demektir. Kur’ân

önceki kitaplar
bakımından tasdikine

başvurulacak bir merci
olacaktır. 

     Kur’ân’dan önce her
millete ayrı hidâyet,

ayrı şeriat verilmişti.
Kur’ân ile bütün

hidâyet yolları birleşti;
her devrin, her milletin

ihtiyacı giderildi. 

Maide /49 – Ve şu emri
indirdik: Aralarında,

Allah’ın sana indirdiği
ahkâm ile hükmet.

Sakın onların
keyiflerine uyma ve

Allah’ın indirdiği
hükümlerin bir
kısmından seni

caydırmalarından sakın.
Şayet yüz çevirirlerse

bil ki Allah onları bazı
günahlarından dolayı

musîbete uğratmak
istiyordur. Zaten

insanların birçoğu
Allah’ın emrinden

dışarı çıkmaktadırlar. 

Maide /50 – Yoksa
Cahiliye devrinin

hükmünü mü istiyorlar?

Fakat kesin olarak iman
eden insanlar için,

Allah’tan daha güzel,
daha doğru bir hâkim

bulunabilir mi? 

اى ــلن ثةار   عة مفان ـيـۛسىه  عي ـۛصدح   بـ  مة م  ـرف يـة يفه  ابفــن  مة ـدة نة يـة ا بةيف مة قاى لـ  نةا يف ة قةفح وة
ا مة ـۛصـدح  قـاى لـ  ۙ   وة م  و ر  ى  وة نـ  ـدى ـيه  ه  ـيلة في ـنةاه  الف  نفـجي تةيف ان ية    وة ةوف رن التح نة م 
ك مف ـيةـحف لف وة ﴾٤٦﴿ يفه   دة نة يـة نةبةيف ينةم  قي ـة تح ةى ل لفـم  ـظـة ع  وف مة ى وة ــدى يـة  وة ه  رن وف ـة  الـتح
الحن  ـــــل  ــيـل  الهف ــــجي ا ال الف  نف ا ۜ  الحن  لة نفــزة ب ـمة يه  نففي مة ك مف وة لة لةمف يةحف ا النفزة ا ب مة
قح  ـتةاۛب ب ا لفـحة ـكة الفـك  يف لـة اا اي ــنة لف ال نفـزة وة ﴾٤٧﴿ ـق ونة ا س  ــفة ـم  الف اـئ كة ه  لن فةـا  ول
ـه  يف ـلـة ــناى  عة ـــم  ــيف ــهة ا ب   وة م  ــــتـة ـــك  ـنة ا لف ـــه   م  ـدة يف ــنة يـة ــيف ا بـة ـــمة لـ  قاى ـۛصدح  م 

مف  ـــنةــه  ـــيف لةبـة ـــزة ا النف ا كةالحن  ب ــمة ااءة ا جة ة مح ه مف عة ااءة وة ةب عف الهف تح لة تـة ــك ـمف وة فةاحف
وف ۛشااءة لـة اجاىۜ  وة ـهة ــنف م  ــةى وة عة ـرف ـك مف ش  ـنف ـلفـنةا م  ـعة ك ـلح  جة ۜ   لـ  ـقح الحن الفــحة ـــنة م 

ا ان تنــيـك مف ـا ـي مة وة ك ــمف  في ـلـ  ــيةـــبف ــنف لـ  ـــك  لن ــدة ةى  وة اح  ـــةى  وة ة ا مح ـك ــمف ـــلـة ــعة ـجة لـة
لةى  ۜ اي ا ت  ــرة ـــيف ـــــخة ك مفالحن الف ئـ  يعاى فةي نةبح  مي ـك مف جة ـع  ج  ــرف وا مة ــــق  ــتةب  فةـا سف

الن  ك مف وة ــنةه مف احف ــيف لة بـة ا النفـزة ا مة الحن  بـ  ﴾٤٨﴿ ۙ ونة ل ـف  ـتـة ـخف ـيـه  تـة مف في ـتـ  ا ك ــنف مة بـ 
ـعف ةب  ااءة تةتح وة مف الهف ه مفه  ذةرف احف ــت ـن وكة  وة ـفف ـنف النف يـة ض  عة ـعف اا بـة لة مة الحن  النفزة لة وة

لةمف ا فةاعف ةوف لح يد  فةا نف تةوة ا ي ري ۜ الحن  النحةمة ـمف ه  وبـ  ض  ذ نـ  بةعف يـبةـه مف بـ  ـصي النف يـ  ۜ لةيفكة اي
ـمةال  ـكف ةة فةــح  ــل ـيح ا ه  ﴿٤٩﴾ الفــجة ــيـــراى   ثي ة كة نح نةوة اي ـونةم  ــق  ا س  ـفة ةا س  لـة  الــنح

﴾٥٠﴿ ـنة  ـــۛسن   م  ــــنف ال حف ۜ  وة مة ـونة ـــغ  ــبف ـماى  الحن يـة ــكف ۟ح  وق ن ونة م   يـ  وف ـقة   لـ 
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Maide /51 – Ey iman 
edenler! Yahudi ve 
Hıristiyanları velî 
edinmeyin. Onlar ancak
birbirlerinin velisidirler.
Sizden kim onları velî 
edinirse o da 
onlardandır. Allah 
böylesi zalimleri doğru 
yola iletmez. 

Velî: Yerine göre hâmî, 
koruyucu, yönetici, 
işleri deruhte eden ve 
dost anlamlarına gelir. 

Maide /52 – Kalbinde 
nifak hastalığı 
olanların, içlerinden: 
“Ne olur ne olmaz, 
başımıza bir felâket 
gelebilir, şimdiki 
durumumuz değişebilir,
onun için biz 
tedbirimizi alalım” 
diyerek, kâfirlerle dost 
olmak için onların 
yanına girip çıktıklarını
görürsün. 
Umulur ki Allah 
yakında bir zafer ihsan 
eder 
Veya Kendi tarafından 
peygamberi vasıtasıyla 
münafıkların 
maskelerini düşürme 
gibi bir başka durum 
ortaya çıkar da, 
     Onlar içlerinde 
gizledikleri bu nifaktan 
dolayı pişman olurlar. 

Maide /53 – Onların 
içyüzlerini ancak o 
zaman keşfeden 
müminler de 
birbirlerine: 
“Hayret doğrusu! Onlar
değil miydi, siz 
müminlerle beraber 
olduklarına dair 
vargüçleriyle yemin 
edip duranlar!” Ama 
sonunda ne oldu? 
Gösteriş için yaptıkları 
bütün işleri boşa gitti, 
dünyada da, âhirette de 
ziyan edenlerden 
oldular. 

Maide /54 – Ey iman 
edenler! Sizden kim 
dininden dönerse 
dönsün: 
Allah onların yerine 
öyle bir topluluk 
getirecek ki, Allah 
onları sever, onlar 
Allahı severler. 
Onlar müminlere karşı 
alçak gönüllü, kâfirlere 
karşı onurlu ve 
zorludurlar. 
Allah yolunda 
mücahede eder ve bu 
hususta dil uzatan 
hiçbir kimsenin 
ayıplamasından 
korkmazlar. 
İşte bu, Allah’ın öyle 
bir lütfudur ki 
dilediğine verir. Allah 
vâsi ve alîmdir (ihsanı 
boldur, her şeyi 
hakkıyla bilir). [47,38; 
4,133; 14,19-20; 48, 29;
58,21-22] 
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İslâm tarihinin
başlangıcında üçü Hz.

Peygamber (a.s.)’ın
vefatından önce olmak

üzere on bir toplu
irtidad vak’ası

olmuştur. Geriye kalanı
Hz. Ebû Bekir (r.a.)

devrinde yer almıştır. 

Allah’ın dinine sahip
çıkacak topluluk

kavramı da çok geniştir.
Çeşitli zaman ve

mekânlarda İslâm tarihi
boyunca, bu evsafta
topluluklar Allah’ın

lütfu ile eksik
olmamıştır. 

بزح

﴾٤﴿
Maide /55 – Sizin

dostunuz ancak
Allah’tır, O’nun

Resulüdür ve Allah’a
tam boyun eğerek

namazlarını hakkıyla
ifa eden, zekâtlarını
veren müminlerdir. 

Maide /56 – Kim
Allah’ı, Resulünü ve

iman edenleri dost
edinirse bilsin ki,

bunların teşkil ettiği
Allah tarafı, mutlaka

galip gelecektir. 

Maide /57 – Ey iman
edenler! Ne dininizi

alay ve eğlence konusu
yapan sizden önce,

kendilerine kitap
verilenleri, ne de diğer

kâfirleri dost (ve
üzerinize yönetici)

edinmeyin. 
Mümin iseniz, Allah’ın

bu buyruklarına karşı
gelmekten sakının.

[3,28] 

ينة ةذي ن وا الح ذ وا  لةانمة تحةخ  ودة تـة ـيةـه  اى الف ةــۛصارن النح ۢ وة ااءة ية لـ  مف الوف ه  ض  ـعف بـة ـاـا ا ية هة ـ  اليح
مف ةه  لح ـنف يةتةوة مة ك مف وة نـف ة  م  نح ۜ اي مف ه  نف ةه  م  نح ةفةا  ي  لةالحن د  مة يةهف وف الفقة ااء  ـية لـ  ۜ الوف ـض  عف بـة

ى ينة فةتةرة ةذي ي الح مف في رةض  ق ل وب ه  ونة مة ع  مف ي ۛسار  يه  ول ونة في يةق  ﴾٥١﴿ ينة ةال مي الظح
يبةنةا النف ة ۜ فةعةۛسى تـ صي اائ رة أفت يةالحن  دة تفح   النف يـة الففة ر  بـ  نف الوف المف هي م  د  نف ع  اى شن نةخف

يةق ول   ينةوة الحةذي ﴾٥٢﴿ ـمف ه  ـس  ي النفــف  ااالۛسرح وا فاي لنى مة وا عة ب ح  صف ۜ فةـيـ  ـينة مي اد  نـة
ء  ا ـؤ للة ـا ينةالهن ــذي ـة وا الح ــۛســم  ۜب الحن القف ك مف عة مف لةمة ةه  نح ۙ  اي مف ه  انـ  دة اليفـمة ـهف ـاوا جة ـــن  انمة

اا ا ية ينة اليح هة ةذي ن وا الح نف انمة ة مة تةدح يةرف ﴾٥٣﴿ ب طةتف مف حة ال ه  مة وا العف بةح  ينة فةاةصف ري اس  خة
أفت ي  ۛف يـة ـنف دي ين هي فةـۛسوف ةة الحن عة لح ا الذ  ه  بح ونـة ي ح  مف وة ه  ـ  ـبح ح  م  يـ  وف ــقة ـك ـــمف  بـ  ــنف م 

ينة ني م  ؤف ة  الفم  ة زح لةى الع  ينة  عة ري اف   الفكة
ونة د  اه  ي ي جة يل  في  الحن  ۛسبي

لة  وة
اف ونة يةخة لةى عة

ل    ـكة  فةـــــضف ا ئ ــــــم ۜ   ذن لـ  ۜ  وة الحن لة اء  ــــۛشـا ـــنف يـة ـــيـه  مة تي ــؤف الحن   يـ  ـــةة مة ــوف لـة
ــك ـم   ـ  ـيح لـ  اوة ــمة ـة نح ن وا الحن اي ينة انمة ةذي الح ول ه  وة س  رة ينة وة الحةذي ﴾٥٤﴿ يم  ـــلي ـع  عة اس  وة

ة لح نف يةتةوة مة ة وة الحن ﴾٥٥﴿ لنوةة ة ونة الصح يم  قي ونة يـ  تـ  ي ؤف ـوةة  وة كن ة ا ك ع ونة الزح ـمف رة ه   وة
ا اا اليح هة ينة ية ةذي الح ﴾٥٦﴿ ه  ولـة س  رة ينة وة ةذي الح ن وا وة ة انمة ۛب فةـا نح ــزف م  الحن  ح  ۟ ه  ال ب ونة الفغة

ذ وا لة ينة تةتحةخ  ذ وا الحةذي ك مف اتحةخة ينـة  دي
واى ز   ه 

باى لةع  نة وة ينة م  ت وا الحةذي تةاۛب ا ون نفالفك  ن وا م  انمة
﴾٥٧﴿ وا  ــق  ـة اتح ۛ  وة ااءة ـية لـ  ارة الوف ة ــك ـفح الف ـل ـك ـمف وة ةقةــبف ـيـنةالحن ـــني ـــؤف م  ــت مف  م   اينف ك ـنف
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Maide /58 – Siz ezan 
okuyarak namaza dâvet
edince, bunu alay ve 
eğlence konusu 
yaparlar. 
Onların böyle 
yapmalarının sebebi, 
akıllarını kullanmayıp 
bu güzelliği 
anlamamalarıdır. 

Bu âyet, ezanın 
dayanağıdır. Ayrıca 
ezanla alay edip hafife 
almanın küfür olduğuna
delalet eder. 

Maide /59 – De ki: “Ey
Ehl-i kitap! Sizin 
bizden 
hoşlanmayışınızın tek 
sebebi galiba şudur: Biz
Allah’a iman ettiğimiz 
gibi, hem kendimize 
indirilen kitaba, hem de
daha önce indirilen 
ilâhî kitaplara iman 
etmekteyiz. Sizin ise 
ekseriniz yoldan çıkmış
fâsıksınız.”
 
Maide /60 – De ki: 
“Allah katında bir ceza 
olarak bundan daha 
beterini bildireyim mi? 
O kimseler ki Allah 
onlara lanet etmiş, 
gazabına uğratmış, 
içlerinden bir kısmını 
maymun, domuz ve 
tâgut’a tapan kimseler 
yapmıştır. Yerleri en 
fena olanlar, doğru 
yoldan büsbütün 
sapanlar, işte onlardır.” 
[2,65; 85,8; 9,74] 

İnsanların hayvan 
haline getirilmesine 
mesh denir. Bu da surî 
ve manevî olarak iki 
türlü olabilir. Manevî 
olunca ahlâkî düşüklük 
doğuran bir dönüştürme
olur. Surî ve manevî 
olursa ahlâkî 
düşüklüğün yanında 
hayatî düşüklük de 
gerçekleşir. Bu 
durumda nesilleri 
devam etmez. Allah 
dilediğini yapar. 

Maide /61 – Sizin 
yanınıza geldikleri 
zaman: “Biz mü’miniz”
derler. Halbuki gerçekte
onlar kâfir olarak 
girmişler, yine kâfir 
olarak çıkmışlardır. 
Onların içlerinde 
gizledikleri nifakı Allah
pek iyi bilir. 
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Maide /62 – Onlardan
birçoğunun günaha,
başkasının hakkına

tecavüz etmeye, haram
yemeye yarışırcasına

koştuklarını görürsün.
Yaptıkları şey ne kadar

kötü! 

Maide /63 – Bari,
onların mürşitleri ve

fakihleri onların günah
olan şeyler

söylemelerini ve haram
yemelerini önleselerdi

ya! Ama heyhât, ne
gezer! Bunların

yaptıkları da, ayrıca bir
çirkin! 

Maide /64 – Yahudiler:
“Allah’ın eli bağlıdır”

dediler. Hay kendi elleri
bağlanasılar! 

Hay dediklerinden
dolayı mel’ûn olası

adamlar! Hayır, hiç de
öyle değil! Allah’ın iki
eli de açıktır. Dilediği

şekilde infak eder. 
Rabbinden sana
indirilen âyetler,

mutlaka onlardan
birçoğunun azgınlığını

ve gâvurluğunu
artıracaktır. Bununla
beraber, Biz onların
aralarına, kıyamete

kadar sürüp gidecek bir
kin ve nefret bıraktık. 

Her ne zaman onlar
savaş çıkarmak için bir
yangın tutuşturdularsa

Allah onu söndürdü.
Sırf fesat çıkarmak için
dünyanın her tarafında

koşup dururlar. Allah
müfsitleri sevmez.

[4,53-54; 2,61; 3,112;
14,34; 41,44; 17,82]

{KM, Mezmurlar;
104,27; 145,15-16} 

Hicretten Sonra
Medine’deki Yahudiler

iktisâdi sıkıntı ile
imtihan edildiklerinde

onlardan bir kısmı
tarafından, Allah’ın

ihsan ve merhametini
itham eden böyle bir

söz söylenmişti. Hepsi
dememiş ise de,
diyenlere itiraz

etmemek sûretiyle razı
olmuş sayıldıklarından,

bu söz hepsine izafe
edilmiştir. 

لةى ادةيفـت مف اي ـز  نـة ا ه  ذ وهة خة ــلنوة  اتحـة ة باىۜ  الصح ـع  لـة ل كة واى وة ـمف  ذن ه  ـة م  ب ـاةنح قةـوف ذةا اي وة
لف اا قـ  لة ية ـتةاب  الهف لف الفـك  ونة هة ـم  ـق  نف اا تـة ة ـنح  م 

ا ة لح ةا النف اي ـنح ب الحن  انمة ﴾٥٨﴿ ل ونة لة ق  يةعف
ق لف ﴾٥٩﴿ ونة ق  ـثةـرة ك مف فةـاس  ة الكف النح ۙ وة ل  ــنف قةـبف لة م  اا ا نفز  مة نةا وة يف لـة لة اي ا ا نفـز  ـا مة وة

دة  ـنف ةى ع  ـث وبـة ـنف ذن ل كة مة ۛشرح  م  ك مف بـ  ــئـ  ــبح  ۜا  نـة ــنةـــه   الحن  ــعة ــــنف لـة الحن   مة ـلف هة
ه  وة ـلةيف لة  عة عة ه م جة نف ـوۛتۜم  ةاغ  ـبةدة الطح عة يرة وة ـنةازي الفـخة دةةة وة رة ۛب الفـق  وة غةض 

ذةا اي ك ـمف وة ااؤ ن اوا جة قةال  ﴾٦٠﴿ ائ كة ۛشرح  لن اناى ا ول ـكة الۛضلح  مة ااء  وة ـنف ۛسوة يل  عة بي ة السح
ر  ل وا ب الفـك فف قةـدف دةخة ـمف وة ه  ۜ  قةـدف وة واب هي ج  رة الحن خة ـم  وة ــلـة ـان وا العف ا كة مة بـ  ةا نح انمة

ى تةرن  وة
يراى ثي مف كة ه  نف ان  الف ثفم  ي ۛسار ع ونة ف ي م  وة دف الفع  م  وة ل ه  الكف وة ﴾٦١﴿ ونة ت م  كف يـة

لة م  لةوف يه  هن  يةنف
ةان يح ونة بح ة بةار  الرح ةحف الف وة ﴾٦٢﴿ ۛتۜ حف ا لةب ئفۛس السح   مة

ل ونة مة ان وا يةعف كة
قةالةت وة ﴾٦٣﴿ نف م  عة ل ه  م  الف ثفمة قةوف ل ه  الكف ۛتۜ وة حف ا لةب ئفۛس السح  ان وا مة  كة

ونة نةع  يةصف
اه الحن  دة لف يـة ا قةـال واۢ بـة مة ـن وا بـ  ع  لـ  مف  وة يـه  ـتف اليفــدي ـة ــلح ـة ۜ غ  ـل ولـة ـغف ود  يةد  مة الفيةه 

لة اا نفـز  ـا مف مة ـه  ـنف ـيـراى م  ـثي ة كة نح يـدة ـيةـزي لـة ۜ  وة ۛشااء  ـۛف يـة يف ـق  كة ـف  ـنف يـ  ۙ وطةتةان  بفس  مة
ـنف  بح كةم  ةةرة ا وة دة ـــعة ــم  الف ــنةـه  ــيف ــنةا  بـة ــيف ــقة اللف ــراىۜ  وة ـيةـانـاى وة ك ــفف ــغف لةيفكة طـ  اي

ـرف ب  لفـحة وا نةا راى  لـ  ـا الوف قةـــد  ا مة ـة ۜ  ك ـــلح ـة  ــمة ــين ــق  ـوف م  الف لنـى يـة اي اءة ــۛضا ـبةـغف الف وة
﴾٦٤﴿ ا ـاةهة ۙالطفـفة  الحن 

نة وف عة ـسف يـة ض  ف ي وة ةرف ۜ الف الحن  فةـۛساداى  وة
بح  لة ينة ي ح  دي س  فف الفم 
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Maide /65 – Eğer Ehl-i 
kitap iman etse ve 
fesatçılıktan ve diğer 
fenalıklardan 
sakınsalardı, elbette Biz
onların kötülüklerini 
örter ve onları naîm 
cennetlerine 
yerleştirirdik. 

Maide /66 – Eğer onlar 
Tevrat’ı, İncil’i ve 
Rab’leri tarafından 
kendilerine indirilen 
Kur’ân’ın hükümlerini 
hakkıyla yerine 
getirselerdi, muhakkak 
ki yukarıdan yağmur 
gibi yağan ve yerden 
biten nimetler içinde 
kalır, onlardan yerlerdi. 
Onlardan mûtedil bir 
zümre de vardır, ama 
onların çoğunun 
yaptıkları şeyler pek 
çirkin işlerdir. [7,96; 
30,41; 7,159; 57,27; 
35,32-33] 

Yukarıdan gelen 
nimetler ilâhi vahiy, 
manevi ve ruhanî 
gıdalar; yerden bitenler 
ise maddi nimetlerdir.
 
Maide /67 – Ey 
Peygamber! Rabbinden 
sana indirilen 
buyrukları tebliğ et! 
Eğer bunu yapmazsan 
risalet vazifesini 
yapmamış olursun. 
Allah seni, zarar 
vermek isteyenlerin 
şerlerinden 
koruyacaktır. Allah 
kâfirleri hidâyet etmez, 
emellerine 
kavuşturmaz. [13,40; 
2,272] 

Bu âyet, Kur’ân’ın 
mûcizelerindendir. 
Risâlet görevini yerine 
getirme süreci içinde 
Efendimiz (a.s.m.)’ın 
düşmanları gittikçe 
artmıştı. Mekke 
müşriklerine, hicretten 
sonra Medine’deki 
kalabalık Yahudi 
kabileleri, Hıristiyanlar 
ve başka kabîleler de 
eklenmişti. Hele 
münâfıklar  ve onların 
Yahudilerle işbirliği 
yaparak kışkırttıkları 
Medine dışındaki 
kabileler de hayli fazla 
idi. Bunca 
düşmanlıkların ve fiilen
defalarca suikast 
girişimlerinin ona zarar 
vermemesinin, bu 
âyette müjdelenen ilahî 
koruma ile olduğunda 
hiç şüpheye yer yoktur. 
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Maide /68 – De ki: “Ey
Ehl-i Kitap! Siz

Tevrat’ı, İncil’i ve
Rabbinizden size

indirilen Kur’ân’ı tatbik
etmedikçe, hiçbir
temele dayanmış

sayılmazsınız, hiçbir
dayanağınız yoktur.” 

Rabbinden sana
indirilen âyetler,

mutlaka onlardan
birçoğunun azgınlık ve

inkârcılığını
fazlalaştıracaktır. 

O halde o kâfirlerden
ötürü gam yeme! 

Bir kere, Yahudiler ve
Hıristiyanlar kutsal
kitaplarını koruma

imkânı bulamamışlar,
metinleri tahrife mâruz

kalmıştı. Kaldı ki
ellerinde kalan şekliyle

dahi tam
uygulamıyorlardı. 

Maide /69 – İman
edenler, Yahudiler,

Sabiîler, Hıristiyanlar... 
Bunlar içinden her kim

Allah’a ve âhiret
gününe iman edip

makbul ve güzel işler
yaparsa, onlara hiçbir
korku yoktur ve onlar

asla üzülmezler. [2,62] 

Maide /70 – Biz
İsrailoğullarından bu

iman esası üzere kesin
sözlerini almış ve

onlara resuller
göndermiştik. 

Ne zaman bir elçi,
kendilerine canlarının

istemediği bir şey
getirdiyse, onlar bazı

resullere “yalancı”
diyor, bazılarını ise

öldürüyorlardı. [2,61] 

ـتةاب  ــلة الفـك  مفالهف ا ت ه  ـة مف  ۛسيح  ه  ـنف نةا عة رف ة فح ـكة ا لـة ـوف ـقة ـة وا وة اتح ـنـ  لـة  انمة ةــــوة وف النح
ـة وف ال نح ـمف ــوة لـة يـةةه  وف رن ـة وا الـتح القةـا م  ﴾٦٥﴿ يم  ةـعي ـنحةات  النح ـمف جة ـلفـنةا ه  ة دف خة لة وة

مف بح ه  ـنف رة مف  م  ه  لةيف اا ا  نفز  لة اي مة ـمفوة ــــه  ـــنف فةـــــوف ق  وا  م  ــــلـ  ة كة يلة  لة الف نفـجي وة
ة ۜ   وة  ـــدة ـص  ــتـة ـــقف ـــة     م  ة ــمف  ا  مح ــه  ــنف ۜ   م  ــمف ــل ـه  ج  ت   الرف ــحف ـيـر تـة ـثي كة ــنف م  وة

لة ـــز  ـا ا نف ـا ــلح ـــغف  مة ول   بـة س  ا الــرحة ــهة ـ  ـاا اليح ية ﴾٦٦﴿ ــمف ه  نف ۟م  ــل و نة ــمة ـعف ايـة   ۛسااءة مة
ۜ بح كة ـه ۜ  وة رة تـة ۛسـالـة ـۛت  ر  غف ـة ــلح ا بـة لف  فةـــمة ــعة ـفف ـمف  تـة نف لـة اي الحن   وة ـنف ــكة م  يف لـة اي

ة   ۜ  اي نح ةــاس  ــــنة الـــنح ةم  ينةالحن ري ا ف  مة الفكة وف ي الفـقة د  ـهف يـة ــكة  لة ـــم  ــــص  ــعف يـة
اا  ـلف ية ـتةاب قـ  ــك  ـلة الف تحنى الهف حة ء  لنى ۛشيف ـت مف عة سف يةة  لـة رن ةوف وا التح يم  ت قي ﴾٦٧﴿

نف  ك ـمف م  ــيـف لـة لة اي ـــز  ااا نف مة ۜوة بح ك مف ة   رة ــــــيةـــزي يــــدة نح ــيــراى  وة لـة ــثي كة يلة الف نفجي وة
ــــنف ــكة م  ــيف لـة لة اي ـــــز  ـا ا نف ـا بح كة  مة راىۛ   فةـــلةرة ـيةا نـاى  وة ك فف ـغف ــمف    طـ  ـــه  ــنف م 

ـاد وا ينة هة ذي الحـة ــن وا  وة ينة انمة ـذي ـة ة الح نح اي ﴾٦٨﴿ ـلةى أفۛس عة ينة تـة ري ــا ف  م  الفكة وف الفقة
نة   نف انمة ى مة النحةۛصارن لة ۛصال حاىب الحن وة م  عة ر  وة نخ  م  الف الفيةوف ؤ ننة وة ابـ  ة الصح وة

يـثةا قة ـذف نةا  مي ـــدف الخة قة لـة ﴾٦٩﴿ ـو نة ــزة نـ  حف ــمف يـة مف  وة لة ه  ه  لةيف ف  عة وف فةلة خة
ـول  س  ـمف  رة اءة  ه  ـا ا جة مة ـلىۜ   ك ــلحـة ـمف  ر س  ـه  يف لـة اا اي ال رف ۛسلفـنة لة  وة اا يـي رة ايسف اي ـني بـة
﴾٧٠﴿ ـل ونة ـتـ  قف فةري يقاى  يـة ب وا  وة ة ـــذح ۙ  فةــري يقاى  كة ـمف ــه  ـس  اى   النفـف  ون ــهف تـة ا لة ب ــمة
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Maide /71 – Başlarına 
bir bela gelmeyeceğini 
sandıkları için, kör ve 
sağır kesildiler. 
Sonra tövbe ettiklerinde
Allah da tövbelerini 
kabul buyurdu. 
Sonra içlerinden 
birçoğu yine kör ve 
sağır kesildiler. Allah 
yaptıklarını hakkıyla 
görüyor. 

Eğer bunların âhirete, 
ve oradaki sorumluluğa
imanları olsaydı böyle 
zannetmeyeceklerdi. 
Halbuki böyle 
sandıkları için kör ve 
sağır kesildiler. Hak 
delilleri görmez, hak 
sözü işitmez oldular. 

Maide /72 – “Allah 
Meryemin oğlu 
Îsâ’dır.” diyenler hiç 
şüphesiz kâfir 
olmuşlardır. Halbuki 
Îsâ vaktiyle şöyle 
demişti: 
“Ey İsrail oğulları! 
Benim de, sizin de 
Rabbiniz olan tek 
Allah’a ibadet ediniz. 
Kim Allah’a eş ortak 
koşarsa, şu kesindir ki, 
Allah ona cenneti 
haram kılmıştır ve onun
varacağı yer ateştir. 
Zalimlere yardımcı olan
da çıkmaz.” [5,17; 9,31;
19,30-36; 4,48; 7,50; 
43,59] {KM, Yuhanna 
20, 17; Markos 12,29}
 
Maide /73 – “Allah üç 
uknumdan biridir” 
diyenler de kâfir 
olurlar. Halbuki birtek 
İlahtan başka ilah 
yoktur. 
Eğer bu batıl 
iddialarından 
vazgeçmezlerse 
içlerinden kâfir 
kalanlara mutlaka can 
yakıcı bir azap 
dokunacaktır. [4,171] 

Arapçada sâlisü selâse 
veya rabi’u erba’a 
deyiminde üçüncü veya
dördüncülük değil, 
“onlardan biri” mânası 
vardır. 
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Maide /74 – Hâla

Allah’a dönüp O’ndan
af dilemeyecekler mi?

Allah gafurdur,
rahimdir (affı ve

merhameti boldur). 

Maide /75 – Meryem
oğlu Îsâ Mesih sadece
bir Resuldür. Nitekim
ondan önce de bir çok

elçi gelip geçmiştir. 
Onun annesi de çok

dürüst, son derece
iffetli bir hanımdı. Her
ikisi de diğer insanlar
gibi yemek yerlerdi. 
Dikkat et: Biz onlara

delilleri nasıl
açıklıyoruz. Sonra bak
nasıl oluyor da akılları

çelinip bu hakikatlerden
vazgeçiyorlar! [12,109]
{KM, Luka 7,34; Matta

11,19} 

Acıkıp yemek yeme ve
vücudun ihtiyacından

fazlasını dışarı çıkarma
ihtiyacı, onların da

mahiyet itibariyle insan
olduklarını, dolayısıyla

tanrı olmadıklarını
ispatlar. 

Maide /76 – De ki: Siz
Allah’tan başka, size ne

zarar, ne de fayda
vermeye gücü
yetmeyen âciz

mahluklara mı ibadet
ediyorsunuz? Halbuki

hakkıyla işiten ve bilen
yalnız Allah’tır. [13,16;

20,89; 25,3] {KM,
Baruh 6. bölüm} 

اۛب ة  تـة ـــمح ـ  ــوا  ث ۛصـــمح  ـوا  وة ـم  ــــنةــــة   فةـــــعة ـــــــتف ــك و نة  ف  ة تـة اللح اوا ب  ــس  وة حة
ۜ ــــمف ــــه  ــــنف ـــيــــر   م  ـــثي ـوا  كة ـوا   وة ۛصــــمح  ــــم  ة   عة ــمح ـ  ــمف    ث ـــــه  ـيف ـــــلـة عة الحن 
ة نح اــوا اي ينة   قةـال  ذي ـة رة الح ـفة ـدف  كة ــــقة لـة ﴾٧١﴿ الحن  ـل و نةوة ــــمة ـعف ا يـة ـمة ـيـر  بـ  ـصي  بـة
وا ب د  ـلة اعف اايـي ـرة اي ايسف ـني يح  يةا بـة سي قةالة الفمة ۜ  وة يةمة رف يح  ابفن  مة سي وة الفمة ه  ة الحن

ۜوة   ــــك مف ـة بح ـر  كف   رة ــشف ـنف   يـ  ــه    مة ـة نح ة  مةب الحن   اي ــــرح ــــدف  حة ة   فةــــقة ــي الحن بحي رة
يـنة   مي ةالـ  ا ل لـظح مة ۜ   وة ةـار  يـه  النح ــأف ون مة ةـةة  وة ــنح ــــجة ـه  ا لف يف ــلـة نفعة الحن   النفـۛصـار م 

ة   نح اـوا  اي يـنة  قةــال  ـذي ـة رة الح ــدف كةفة ـقة ةلـة ــنفالحن ـا م  مة ــــثةــة ۢ   وة ــلن ـــث   ثـة ﴿٧٢﴾  ثةالـ 
ا ة لح ۜاي ـد  اح  ــه   وة لن ة اي ــنح ة ـسح يةـمة ونة لـة ـو لـ  ـق  ا يـة ة ــمح ـوا  عة ه  ـتـة نف ـمف   يـة ـــه    وة اي نف لـة لن اي

ـى لـة ـونة  اي ـو بـ  ـــتـ  ال فةـــلة  يـة ﴾٧٣﴿ ــيـم  ذةاب  اللي ــمف  عة ه  ـنف وا م  ـر  ـفة ينة  كة ـذي ـة الح
﴾٧٤﴿ ــــه ۜ  الحن  ـــر  و  نـة ـــف  ـــغف ــــتـة ــــــسف ــــيــم    وة  الحن     وة  يـة ـو ر   رة حي ـــــف   غة

تف   ـلـة ۛ   قةـدف  خة ــو ل  ة رة س  لح ـمة   اي ـرف يـة ــيــح  ابفـــن  مة ـسي ـــنفالفـمة ـل ه م  ـا  قةـبف مة
ۜ ــامة ةـــــــعة ــــأف  ك ـــــلة ن   الــطح ا  يـة ـا نـة ــــة ۜ   كة ــــــــدحي يـقة ـــــه   ص  وة ا  مح  ۜ ـــل  الـرح س 
ـــى ـرف النحن ــــظـ  ة انف ـــــمح ـ  ــــات    ث نيـة ــــم   الف ــه  ـــن   لـة ــبةــــيح  ـــــۛف  نـ  ـيف كة ـرف ــــظـ  ا نف

ب د  ونة  م  ـعف ـلف  التـة ــــل ك الحن ـــنف د  و ن   ــقـ  ــمف ا لة يـة ﴿٧٥﴾  مة فةــك ــو نة ــــؤف يـ 
﴾٧٦﴿ ـــــعـاىۜ    ــــــفف لة  نـة ى   وة ـــــــــك مف   ۛضــــــراح يم   وة الحن لـة لي يع  الفعة مي وة السحة ه 
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Maide /77 – De 
ki: “Ey Ehl-i kitap! 
Dininize ait konularda 
haksız yere haddi 
aşmayın. 

Daha önce gelip 
geçenlerden hem 
kendisi sapmış, hem bir
çok insanları da 
saptırmış olan 
atalarınızın 

ve şimdiki 
durumda da doğru 
yoldan sapan birtakım 
kimselerin heva ve 
hevesine uymayın. 
[9,30] 

Dini öğrenmeye, 
incelemeye ve 
hükümlerini dikkatli bir
şekilde tatbik etmeye 
yönelmek aşırılık değil,
içtihad, mücahede, 
ciddiyet ve takvâ. 

“Haksız yere” 
kaydı: “Dinde hedefiniz
daima hak olsun, kör 
bir taklit, kuru bir 
tutuculuk ile ifrat veya 
tefrite sapıp hakkın 
sınırını geçmeyiniz. Ey 
Hıristiyanlar! siz 
Mesihi 
tanrılaştırmayınız. Ey 
Yahudiler! Siz onun 
nebiliğini inkâr 
etmeyiniz. Bu batıl 
inançlarınızı devam 
ettirmeniz hakikatin 
sınırını aşmak, 
dolayısıyla Allah’ın 
hakkına tecavüz 
etmektir.” Bu âyet, 
Hıristiyanlığın şirk 
inançlarının etkisi 
altında kaldığına da 
işaret etmektedir. (Bkz. 
9,30). 

Maide /78 – 
İsrailoğullarından küfre
sapanlar hem 
Davud’un, hem de 
Meryem oğlu Îsâ’nın 
lisanı ile lânetlendiler. 
Bunun sebebi onların 
isyan etmeleri ve 
taşkınlık edip haddi 
aşmaları idi. {KM, 
Mezmurlar 109; Matta 
23. bölüm} 

Hz. Mûsâ 
(a.s.)’dan sonra, İsrail 
tarihinde pek önemli iki
şahsiyet olan Davud ile 
İsa (a.s.) Yahudileri 
yola getirmeye 
çalışmışlar, fakat 
sözlerini dinlemeyen 
Yahudiler, Babil ve 
Roma 
imparatorluklarının 
işgallerine maruz 
kalmışlardır. Her iki Zat
da Hz. Muhammed 
(a.s.)’ı 
müjdelemişlerdir. 
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Maide /79 – Onlar
kötülük yaptıkları

zaman, birbirlerini
kötülükten

vazgeçirmeye
çalışmazlardı. 

Ne çirkin
davranıştı bu tutumları! 

Maide /80 –
Onlardan çoğunun

kâfirleri velî
edindiklerini görürsün.

Bu iş -ki onu bizzat
kendileri yapmış ve
üzerlerine Allah’ın

hışmını çekmiştir- ne
kötü bir davranıştır!

Onlar cehennem
azabında devamlı

kalacaklardır. 

Maide /81 – Eğer
Allah’a, Peygamber’e
ve ona indirilen vahye

imanları olsaydı,
kâfirleri velî

edinmezlerdi. Fakat
onların çoğu yoldan
çıkmış kimselerdir. 

Maide /82 – Sen,
iman edenlere,

düşmanlık besleme
bakımından onların en

şiddetlilerinin Yahudiler
ile müşrikler olduğunu

görürsün. 

Müminlere sevgi
bakımından en çok

yakınlık duyanların ise
“Biz Nasârayız

(Hıristiyanız)” diyenler
olduğunu görürsün. 

Bunun sebebi,
onlar arasında bilgin

keşişlerin ve dünyayı
terketmiş rahiplerin

bulunması ve onların
kibirlenmemeleridir.
[3,199; 9,31; 24,37;

28,52-55; 57,27] 

ا رةــيفــمف   غةكمـن ـــــي  دي يـل وا   فيــغفــــتةا ب   لة  تةــــــكنـــلة الفــا  ال هفــية لفـــق 
ةـــــوة لة تة اــب ـــتح اا ءة  قةــوا  الهفـع  ل ــبفـــنف  قةـــلح وا  م ـــدف  ۛضـــوف م    قةـــوة قح ــحةـــالف

نةـل  ع  ﴾٧٧﴿ ال ۛض ااء   الـــ ۛس نفـــعة لح وا ـــيراى  وة ۛضـــثيـــكفلح وا   ــوة ةـوة ۟ـيــبيــــسح ل 
اــــنف  بةــــم  اا يـيــي  اي سفـني ۛسا ن    دة او ن دةـــلنى  ل ــلة   عةـرة ة ينة  ــالح واكفذي ر  فة

يةـابف رف ل ـن   مة ۜ   ذن ا   عةـكة   ب ـمة ا  وة كةـۛصــمة و نةــتةـعفـوا   يةـا ن ــوف د  ۛسىـيــوة عي
نفوف نة   ـــنةا  هةـــتةــــ لة ية  ان واــكة ۛسـئفــب ــو ه ۜ    لةـل ــعةــر    فةــكفــنفـــ  م  عة ﴾٧٨﴿

ى ــتة ةــــتةـــ ية  مفــه ــنفـم    راىـيــثيـكف رن وف نةــــوة لح ﴾٧٩﴿ ل ونةـعةــففــ ية واــان ــكةا  ــمة
ۜكف وا ر  ة مةـــا  قةـۛس   مةـــئفـــب ــــ    لةفة مفـه ـس ــــف ــــمف  النفـــه ــتف   لةــدح ة يـــالح نةــذي

﴾٨٠﴿ ه ـلةـــعة الحن  طةــخ ـــــالنف  ۛس و نةـــــال ـخة  مفــذةاب   ه ــعةــمف   وة ف ي الفـيف د 
ا ل  ب الحن  ونة  ــن ـــــؤف  م ــــــوا   ي ــا ن ــكف ةـوة اـــب ــنح ه ــا   ا نفــيح    وة مة ز  لة  اي لةيف وفــوة لة
ة ااءة  ــمف  الوف ل ــه  ذ  و ــخةـــاتح ة كنـــوة لن ية ق ونةـ فة  مفــه ـنفــراى  م ـيـثيــكف نح ا س  ا مة
ة   الۛشــــج ـــتةـــلة ة  الــــــدة نح ا وة ةى   ل ـــــنحةاس    عةــــدح ةـدة يــــلح واـن ـــــنة   انمةـــذي ﴾٨١﴿

ة الح ينة  الشفــوة ة  القفـــج ـــتةـواۛ   وة لةـــرة ك ــذي ة ةىــــمف  مةـــه ـــــــرة بةــــدة نح وة دح ودةــيةــالف ه 
ةـن ـــانمة ينة    قةـــوا   الح ةـذي نح اوا   اي ۜى    ذن ل ـــۛصـــــــــا نةــال  ةـــــكة   ب ـــارن اةنح ة ينةــل لح ذي

﴾٨٢﴿ ةـيـسحيـمف  ق ـه ـنفـم  بةا ناى   وة ال نح ينة   وة ر  هف و نةـب ـــكذـــتةـسفــ لة ية مف ــه ـــسي ر 
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الجزء

﴾٧﴿
Maide /83 - 

Maide /84 – 
Peygambere indirilen 
Kur’ân’ı dinledikleri 
vakit, onda âşinaları 
olan hakikate 
kavuşmaları sebebiyle 
gözlerinin yaşla dolup 
taştığını görür ve şöyle 
dediklerini işitirsin: 

“İman ettik ya 
Rabbena! Bizi de hakka
şahitlik edenlerle 
beraber yaz! Bütün 
isteğimiz ve 
umudumuz, Rabbimizin
bizi salihler arasına 
dahil etmesi iken, ne 
diye Allah’a ve bize 
gelen bu hakikate iman 
etmeyelim ki?” 

Böyle 
Hıristiyanların başında 
Hz. Peygamber 
(a.s.m.)’ın çağdaşı olan 
Habeş Necaşisi olup 
hicret eden 
müslümanları ülkesinde
barındırmış, kendisine 
nota veren Kureyş’in 
baskılarına kulak 
asmamış ve Hz. 
Peygamber (a.s.)’a 
iman etmişti. 

Maide /85 – Böyle
demelerine mukabil, 
Allah onları, içinden 
ırmaklar akan ve ebedi 
kalacakları cennetlerle 
ödüllendirdi. 

İşte iyi hareket 
edenlerin mükâfatı 
böyle olur! 

Maide /86 – Küfre
sapıp âyetlerimizi yalan
sayanlara gelince, onlar
da alevli cehennemi 
boylayacaklardır. 
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Maide /87 – Ey
iman edenler! Allah’ın

size helal kıldığı o
güzel ve temiz nimetleri

kendinize haram
kılmayın, haddi

aşmayın. Çünkü Allah
haddini aşanları asla

sevmez. [7,31-32;
25,67] 

Maide /88 –
Allah’ın size rızık

olmak üzere yarattığı
şeylerden helal ve temiz

olarak yeyin. 

Kendisine iman
ettiğiniz Allah’a karşı

gelmekten sakının. 

Maide /89 – Allah
sizi kasıtsız olarak

yaptığınız yeminlerden
dolayı sorumlu tutmaz, 

ama bilerek
yaptığınız yeminlerden

ötürü sorumlu tutar. 

Böyle bir yemini
bozarsanız onun
keffâreti, çoluk

çocuğunuza
yedirdiğiniz orta halli
yemek çeşidinden on

fakir doyurmak, yahut
on fakiri giydirmek

veya bir köleyi
hürriyetine

kavuşturmaktır. 

Bunlara gücü
yetmeyen kimse, üç

gün oruç tutsun. 

İşte yemin
ettiğinizde, yemin

bozmanın keffareti
budur. 

Yeminlerinize
sahip çıkın. 

Allah işte size
âyetlerini böyle
açıklıyor, ta ki
şükredesiniz. 

وا ــم ـــۛس ا ع  لةىــا ا نفـمة لة  اي و ز  س  اى العفـــــــل   تة الرحة يض ــمف  تةفيـه ـنةـي ــرن اي ذةا وة
مف ة ا عةــع  م ــالدح ة ف ــمح ۛ   ــحةــالف نةــ م واـرة اا ونةـول ـق ــيةقح ةنة بح ةافةـ انمةرة نةاـبفــت ـكذ اـنح نة م 

ا لة مة اا ءة ـوة مة  ب الحن  ن  ـــؤف م ــــنةا  لة ن ــوة الــنةا جة ﴾٨٣﴿ ا ه ـــمة ة نةـدي يــــعة الشح
م  فةاة ثةابةه  ﴾٨٤﴿ نة لةنةا م  خ  ع  النف ي دف نةطفمة ۙ  وة قح بح نةا الفحة م  رة وف عة الفقة ينة مة ال حي ة الصح

ا ي  قةال وا ب مة ري نحةات  تةجف نفجة اۜ وة م  يهة ينة في ال دي ار  خة ةنفهة ا الف ت هة ل كةتةحف ذن الحن 
ينة  الحةذي ائ كةكفوة لن اا ا ول ة ب وا  ب انيةا ت نة كةذح وا  وة ر  فة ﴾٨٥﴿ ااء  الف زة ينةـجة ني س  حف م 

اا ا ية ينة اليح هة ةذي ن وا الح وا لة انمة م  رح  بةات  ت حة  طةيح 
ة لح اا الحة مة ﴾٨٦﴿ اب  حة يم ۟ الصف حي الفجة
ك ل وا وة ﴾٨٧﴿ لةكمـــ لةالحن  ةـتةـعفـتة مف  وة نح واۜ  اي ة د  ينةـم ـبح  الفــح ــي  لة  الحن تةدي عف

ةـيح ــلة لى طةــحة  الحن م   كمـــرة زة قة وا ــباى  وة اتح ةق  ـة الحن نفذييــالح مف ب هيــت ـــي ال اـم  ة مح
ذ ـلة ي  ةـالـب  الحن  م كم ؤةا خ  يـلح و  فاي يف غف ا ن ــال لنكممة نفكنـمف وة ﴾٨٨﴿ ن ونة م  ؤف م 
ةــعة ةيفــدف ت ـقح ۛ   فةـم  الف انة ت ـــكفــمة ارة ة ا  ايطفــفح ام   عةــه  ة ـعة ۛشرة ذ  اـمف ب كمي ؤةاخ  مة

ونة  الهفــع ـطفــا ت ـط  مةـــنف الوف ۛســم  يـــم  وة ت كنمف الوف كملي مفـه ــسف ينةــمة ۛسا كي
نف لةـــفة ة ة  الــــثةـــلنـــيةام   ثةـص ــدف  فةـج ـــمف يةـــمة ۜـيح ل   ام  كةـذن يــالوف  تة ري قةـحف ۜـبةـر  رة ة 

ا ن ــــاليف ذةا  حةكمـمة ا حفــت ــففــلةــمف  اي ۜ  وة اوا اليفــفةـــمف ا نةـــظ  ۜكمــــمة مف ة ــكف ا رة ة فح
﴾٨٩﴿ ل كة ي ــــكف يةا ت كمــ لةالحن ن  ـيح ـــبةــــــذن ةـهي لةــــمف  ان لح و نةــكمـشفــمف  تةكمعة ر 
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Maide /90 – Ey 
iman edenler! Şarap, 
kumar, putlara kurban 
kesilen sunaklar, fal 
okları, şeytana ait 
murdar işlerden başka 
bir şey değildir. 
Bunlardan geri durun ki
felah bulasınız. [2,219] 
{KM, Levililer 10,9; 
Hakimler 13,4.14} 

Sarhoş edici 
içkileri Allah Teâla 
birkaç safhada, tedricî 
olarak yasakladı. Önce 
Mekkî bir âyette güzel 
bir rızık olmadığına 
işaret etti (16,67). 
Sonra kötülük ve günah
tarafının, faydasına 
galip olduğunu (2,215) 
bildirdi. Derken sarhoş 
iken namaz kılmayı 
yasakladı (4,43). 
Nihayet bu âyetle kesin 
hüküm halinde haram 
kıldı. 

Maide /91 – Şarap
ve kumarla şeytanın 
yapmak istediği tek şey,
sizin aranıza düşmanlık
ve kin salmak, sizi 
Allah’ı zikretmekten ve
namazdan alıkoymaktır.
Artık bu habis 
şeylerden vazgeçtiniz 
değil mi? 

Maide /92 – 
Allah’a itaat edin, 
Resûlullaha itaat edin 
ve onlara karşı 
gelmekten sakının. 
Eğer ona sırtınızı 
dönerseniz bilin ki 
peygamberimizin 
görevi sadece tebliğden
ibarettir. 

Maide /93 – İman 
edip iyi ve yararlı işler 
yapanlara, bundan 
böyle Allah’a karşı 
gelmekten sakındıkları 
ve imanlarında sebat ile
iyi ve yararlı işlerine 
devam ettikleri, 

sonra takvâları ve 
imanları tam 
sağlamlaşıp kökleştiği, 

daha sonra da bu 
takvâ ile beraber, 
başkalarına iyilik eden 
ve her yaptığını güzel 
yapan ihsan 
mertebesine erdikleri 
takdirde, 

daha önce yeyip 
içtiklerinden dolayı 
kendilerine bir vebal 
yoktur. Allah da böyle 
güzel davrananları 
sever. [7,31] 
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Âyette takvâ ve iman
şartının üç kere

tekrarlanması, çeşitli
tefsirlere vesile olmuştur.

Mesela: ilk cümlede:
“Şirkten sakınıp Allah’a
iman ettikleri takdirde”,

ikinci cümlede “Haramlıktan
sonra şarap ve kumardan

sakındıkları ve onların
haramlığına iman ettikleri

takdirde”, üçüncüsünde
“Diğer bütün haramlardan
sakınıp haramlığına iman

ettikleri takdirde”
şekillerinde yorumlanmıştır

(Nesefî). Veya birincisi
şirkten, ikincisi haramlardan,

üçüncüsü şüpheli şeylerden
korunma diye

yorumlanmıştır (Nesefî).
Yahut üç mertebe yani
başlangıç, orta ve son
duruma itibar edilmiş

olabilir. Yahut ittika edilen
(sakınılan) şeylere itibar

edilebilir: Şöyleki:
Cehennemden korunmak

için haramlardan; haramdan
korunmak için şüpheli

şeylerden; nefsi düşüklükten
korumak için bazı

mübahlardan korunmak
gerektiğine işarettir. Vallahu

a’lem (Ebu’s-Suûd). 

Maide /94 – Ey iman
edenler! Allah,

kendisini görmeksizin,
gıyabında Kendisini

tazim edip haramlardan
sakınanları meydana
çıkarmak için sizi av

nevinden bir şeyle
deneyecek. Bir av

bolluğu ki elleriniz de
yetişebilecek,

mızraklarınız da... Kim
bundan sonra konulan
hududu aşarsa işte ona

gayet acı bir azap
vardır. [67,12] 

Maide /95 – Ey iman
edenler! Siz ihramlı
iken av öldürmeyin.

İçinizden kim onu
bilerek öldürürse

kendisine bir ceza
vardır. O ceza da,

öldürdüğüne benzer bir
davar olup, öldürülenin

emsali olduğuna
içinizden iki âdil kişinin

karar vermesi gerekir. 
Ceza, Kâbe’ye ulaşıp

orada kesilecek bir
kurbanlıktır. Yahut

fakirleri doyurmak,
yahut onun dengi oruç

tutmak şeklinde bir
keffarettir, ta ki

işlediğinin vebalini
tatsın. 

Allah daha önce işlenen
bu tür fiilleri affetti.

Fakat kim dönüp tekrar
böyle yaparsa Allah

ondan, onun intikamını
alır; zira Allah azîzdir

(mutlak galiptir) ve
intikamı vardır. [2,196;

3,4] 
Hac esnasında avlanma

yasağının önemli
hikmetlerinden biri, Harem-i

Şerif’in, yani oranın
ziyaretçileri hacıların

güvenliğini sağlamaktır.
Avlananların olması,

izdiham ve kazalara yol
açabilir. Allah’ın intikamı:

Adaletinin gereği olarak,
müstahak olanı

cezalandırmasıdır. 

ة اي ا الفـنح ر ـخةــمة الف مف ةنفـ وة الف ر  وة يفس  م ـمة لة ةزف الف ۛصاب  وة ا يح  اـية ينةـال ةذي ا الح اواـانمة هة ن 
يد  ا ي ري نحةمة ﴿٩٠﴾اي نف س  م  ل  ر جف مة تةن ب وه  عة يفطةان  فةاجف ة ونة الشح ل ح  لحةك مف ت فف لةعة

نـة ي وق عة النف اءة م كمبةيف ۛضا الفبةغف ةة وة اوة دة ر  ف ي الفعة يفس  الفمة ر  وة مف الفخة يفطةان  ة الشح
وا يع  الطي ة وة الحن ﴾٩١﴿ ك مف ة دح يةص  نف وة ر  عة كف ن  الحن  ذ  عة ۛ وة لنوة  ة  الصح

لف  النفت مف فةهة
ونة تةه  نف م 

احف ت مف فةاعفـذةر واۛ فةا نف تةـوة ةيف لح ول نةاـوة س  لنى رة ا عة اوا النحةمة لةم  يع وا الطي ولة وة س  الرحة
ةلةى ـيفۛس عةـلة ينة انمةـالح عةـذي ات ـن وا وة ال حة ة ل وا الصح م  ﴾٩٢﴿ غ  الفـبةـالف ين ـلة بي م 

اوا ايـع ــطة ةـذةا مة م  اـــا اتح وف عةــانمةوة  قة ال ـل وا الـم ـن وا وة ة ات ـصح حة اـيـنةاح  فيــج  مة
﴾٩٣﴿ ةــث  ة اتح ا ــمح وف ن واقة انمة الحفــث وة ا وة وف ةقة ة اتح ۟ الحن وةۛسن واۜ  ــمح ينة ني س  حف بح  الفم  ي ح 

ة نـح ل وة ء  م  الحن  م كملةيةبف يف نةـب ۛشيف ة يـك مفـالصح ا اليفدي د  تةنةال ه  اا ا ية ينة اليح هة ةذي ن وا الح انمة
ن ـ مةالحن  ۛ فةمة يفب  اف ه  ب الفغة ل كة نف يةخة دة ذن ى بةعف تةدن اعف اح  مة ر  لةمةـمف ل كموة يةعف

ا يح  اـية اـال ةهة يــالح ةــت ـقفـــ لة تةوا ـن ــنة انمةـذي دةـل وا الصح يف ﴾٩٤﴿ م ــيـذةا ب  الليــلةه   عةــفة
مة ك مفه ـلةـــتةـنف قةـــوة نـف داى فة م  مح  تةعة ا قةـ م  ثفل  مة ااء  م  زة نةـجة تةلة م  النف ۜــح  مفـت ـوة م  ر 

اكميةحف ل  م  ب هي ذةوة دف ك مف عة نـف يــ هةم  بةـكفـغة الفـال ـاى بةـدف ة ــكفة  الوف ـعف ارة ة فح م  النحةعة
الحن  ام  مةــطة عةـۛساكيـعة ل كة ص ــينة الوف ل  ذن ۜ عةـاى ل ـيةامـدف هي ر  بةالة المف اـيةذ وقة وة فة
﴾٩٥﴿ مة ا ۛسلةۛفۜ وة ة مح م ـعة نفـعة تةق  ۜـ م الحن  ادة فةيةنف ه  يـــ عةالحن  وة نف ام ـت ــز  ذ وانفــزي قة
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Maide /96 – Ey 
ihramlılar! Deniz avı ve
deniz yiyeceği size 
helal kılındı ki size ve 
yolculara bir rızık 
vesilesi olsun. Kara avı 
ise, ihramlı olduğunuz 
müddetçe size haram 
kılındı. Öyleyse 
huzurunda varıp 
toplanacağınız Allah’a 
karşı gelmekten 
sakının. 

       Maide /97 – Allah 
Kâbe’yi, o hürmete 
layık mâbedi, insanların
din ve dünya hayatları 
için bir nizam vesilesi 
kılmıştır; o hürmetli 
ay’ı da, Kâbeye 
gönderilen gerdanlıksız 
veya gerdanlıklı 
kurbanlıkları da... 

  Bütün bunlar, Allah’ın
göklerde olanı da, yerde
olanı da bildiğini ve 
gerçekten Allah’ın her 
şeyi bildiğini sizin de 
bilip anlamanız içindir. 

   Hac uluslararası düzeyde,
dünya çapında yılda bir 
tekrarlanan bir vakıa 
olduğu gibi, umre de daha 
küçük çapta devam eden bir
vakıadır. Hac ziyaretinin 
kültürel, sosyal, ekonomik, 
turistik fayda ve neticeleri 
gözle görülmektedir. Fakat 
daha fazla faydası, 
ziyaretçilerin manevî 
hayatlarına yön verip, 
onları manen beslemesidir. 
Allah’ın yeryüzünde 
inşasını emrettiği ilk 
Mabedi ziyaret etmekle, 
insanlığın babası Hz. Âdem
(a.s.)’dan günümüze kadar 
gelen bütün insanlarla 
buluşması, başka kapılarda 
sürünüp perişan olanların, 
sıcak aile yuvalarına 
dönüşü, geçici dünya 
imtiyazlarının (ırk, asalet, 
servet, makam, güzellik, 
gençlik gibi imtiyazların) 
gerçekten geçici olduğunun
ispatlanması, mahşer 
manzarasından bir 
enstantanenin dünyada 
yaşanarak insanların ona 
göre kendilerine çekidüzen 
vermeleri gibi nice 
muazzam gerçekleri yaşar 
ki bunları düşününce 
“Kâbe’nin nasıl bir yön ve 
nizam unsuru” ve yön 
belirleyen bir pusula 
olduğunu anlar. 
      Hürmetli ay (Şehr-i 
haram) Hac ibadetinin yer 
aldığı Zilhicce veya hac 
mevsiminin yer aldığı 
receb, zilkade, zilhicce ve 
muharrem aylarıdır. 

    Maide /98 – Bilin ki 
Allah’ın cezası 
şiddetlidir; ama aynı 
zamanda O, gafurdur, 
rahîmdir (affı ve 
merhameti boldur).

        Maide /99 – 
Peygambere düşen 
sorumluluk, sadece 
tebliğ etmektir. Allah 
sizin açığa vurduğunuz 
ve gizlediğiniz her şeyi 
bilir. 
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Bu, “Peygamberin
yapacağı başka iş yoktur,”
mânasına gelmez. Vahyin

tebliği bakımından,
sorumluluk yönünden Hz.

Peygamberin durumunu
bildirmekte, insanlara zorla

kabul ettirmenin söz konusu
olmadığını belirtmektedir.

Yani “Peygamber size, tebliğ
görevini fazlasıyla yerine

getirdi. Sizin ona itaat
etmemede artık hiçbir

mezaretiniz olamaz”
demektir. 

Maide /100 – Murdarın
çokluğu tuhafına gitse

de gitmese de, hatta
murdarın çoğu hoşuna

gitse de gitmese de,
murdar ile temiz bir

olmaz. 
Öyleyse ey akl-ı selîm

sahipleri! Siz az çok
demeyip daima temize,
helale yönelin. Haram

yemekten, Allah’a karşı
gelmekten sakının ki

felah bulasınız. 

Maide /101 – Ey iman
edenler! Açıklandığı

takdirde hoşunuza
gitmeyecek şeyleri

sormayın. 
Eğer Kur’ân’ın

indirilmesi esnasında
onları sorarsanız, size

açıklanır. 
Halbuki Allah onları

bağışlamış, sizi
onlardan muaf

tutmuştur. 
Çünkü Allah gafurdur,

halimdir (affı ve
müsamahası geniştir). 

Hz. Peygamber (a.s.m)
haccın farz kılındığını tebliğ
ettiği sırada ashabından biri:

“Her sene mi?” diye sorup
tekrarlamıştı. İşi

zorlaştıracak soruların
yersizliği bildirilerek
müminler eğitiliyor. 

Maide /102 – Sizden
önce bir topluluk o

kabîl şeyleri sormuş,
sonra da onlar sebebiyle

kâfir olmuşlardı.
[6,109-111]

Maide /103 – Allah ne
bahîre, ne sâibe, ne

vasîle, ne de hâm diye
bir şey bildirmemiştir. 

Fakat, o kâfirler bu
inançlarını Allah’a mal

ederek Ona iftira
etmişlerdir. Onların
ekserisinin akılları

ermez. 
Cahiliye arapları putlarına

adadıkları hayvanları
gruplara ayırmışlardı. Beş

kere doğrup beşinci de dişi
doğuran deveye bahîra der,

kulağını yarıp sütünü
sağmaz, putlara bırakırlardı.

Bazı hayvanları putlar
uğrunda serbest bırakır,
sütü yalnız misafirlere

ayrılırdı ki bu deveye sâibe
derlerdi. Biri erkek diğeri

dişi olarak ikiz doğuran
koyun veya deveye vasîle
der, erkeği putlara kurban

ederlerdi. On nesli dölleyen
erkek deveye hâm deyip

onu da putlar için serbest
bırakırlardı. 

بة د ـيفـمف ۛصكمــلة ر ــالف طة حف ا م ـوة ل لكمــتةا عاى لةـه   مةـعة ةـمف  وة ۛـــسح ةارة ة  يح ةـا  ح  لح
ة الحن مة  عةـــوة ح  ۜــــح   مفـت ـا د  مفـرح  مةـــبةــد  الفــيفـــمف ۛصكمـيفـلةـــرح  ماى ةر  اتح واــ  وة ق 

لة عة امةـــحةـــۛت الفـيفـــبةـــةة الفـــبةــعفــكفـــالف الحن  جة رة ﴾٩٦﴿ ة يـالح ه  يذي لةيف ونة اي ۛشر  ت حف
ةــلــل  الـنح ةــا س  وة الفــحةــرة الفـهفــشح امة  وة الفــهةــرة ية وة ئ ـــقةــدف ا ۜ  ذن ل ـلة كةـدة ماى اـيةـق 

ة الحن ة ـلةـعفـتةـل  اوا النح ةم  ا ف يـلةـعفــــية الحن من م  مة ة اـالسح مة ات  وة ض  ف ي وة ةرف ة الف النح وة
اوا لةم  عف  اي

ة ة النح يـــــ ۛشالحن ة ـقةــــــع ـــالف د ــــدي النح ةاب   وة الحن ﴾٩٧﴿ يم  ب ك لح  لي ء عة ۛشيف
ا عة ة الفــــمة لح و ل  اي س  وة الحن لة غ ۜ  ـــبةـــــــــــــلةى الرحة ﴾٩٨﴿ ۜــيــو ر  رة حيـف ـــــغة م 

ي الفـلف  لة يةـق  تةو  يث ــسف بي خة ﴾٩٩﴿ ا ت ــلةــعفــية ا تـةـبفـم  مة و نة وة مة ونةـم ــت كذد 
ة الحن ة لةـــيح ــوة الطح ۛــيـبيــخةــرة ة   الفـــــثفـكفكة  ـبةــجةـــوف   العفــب   وة ةـ   فةث  واـــا تح ق 

اا ا ية ن وا اليح هة ينة انمة ةذي ل وا الح ـة لة تةسف ﴾١٠٠﴿ اا ة لفبةاب   ا ولل ي ية لحةك مف ــلة الف ۟ عة ونة ل ح  ت فف
ااءةـالشف نف ية دة اي ؤف لةك مف ت بف نفكمتةس  اي ۛ وة ل وا مف ـة ا تةسف هة نف ينة عة ل  حي ة انن  ي نةزح رف الفق  نف عة

دفـــــقة ﴾١٠١﴿ ۜ عة دة لةك مف اـت بف اۜ   وة ــــــنفـــــعةالحن   فة و ر   حةــــــــــ غةالحن  هة م ـــيـليـــــف 
اجة لةـمة الحن  عة ﴾١٠٢﴿ ل  نف قةبف م  م  ا قةوف ةكمۛساةلةهة بة مف ث مح اـــالصف واب هة ينةـاف ـكفح  ري

يــبة لةـحي ة  وة لنـۛساائ  رة ۙ وة ام  حة لة يلةة  وة صي لة وة ةكنبةة  وة ينة  نح ةذي واكفالح ر  فة نفـم 
﴾١٠٣﴿ تةر ونة عة ال ــكفـالف الحن  لةىـيةفف ذ  ۛبۜ  وة

ونةـل ــــق ــــعفــــمف  لة يةـــر  ه ــــثةــــكذ
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Maide /104 – 
Kendilerine: “Allah’ın 
indirdiğine ve Resûle 
(onların hakemliğine) 
gelin denildiğinde 
“Atalarımızı ne halde 
bulmuşsak o bize yeter”
derler. “Ataları hiçbir 
şey bilmeyen, doğru 
yolu bulamayan 
kimseler olsalar da mı 
onlara tabi olacaklar?” 
   Müşriklerin 
hürafelerinden biri de, 
deve ve koyun gibi 
hayvanları, âyette 
sayılan adlar altında 
putlara adama, 
insanların 
yararlanmasını önleme 
ve putlara kurban etme 
idi. 
  Maide /105 – Ey iman
edenler! Siz kendinizi 
düzeltmeye bakın! Siz 
doğru yolda olduktan 
sonra sapanlar size 
zarar veremez. Hepiniz 
dönüp dolaşıp Allah’ın 
huzurunda 
toplanacaksınız. O da 
yaptıklarınızı size bir 
bir bildirecek, 
karşılığını verecektir. 
  Bu âyet, emr-i mâruf 
nehy-i münker isteyen 
âyetlerin hükmünü 
değiştirmiyor. Ashab 
zamanında bile böyle 
anlayanlar olunca Hz. Ebû
Bekir (r.a.) minberden 
şöyle seslenmiştir: “Ey 
insanlar! Siz bu âyeti 
okuyor fakat, bundan 
maksadı, gereğince 
anlamıyorsunuz. Ben 
Resûlullah (a.s.m) dan 
şunu işittim: “İnsanlar bir 
zalimi görürler de 
zulmünü engellemezlerse, 
Allah Teâla hepsine azab 
eder.” Bu âyeti sırf ferdî 
bir mânada almamalı, 
enfusekum’dan ferdi, nefsi
ve tümüyle toplumun 
kendisini içine alan bir 
mâna anlamalıdır. Yani 
fert, fert olarak, müslüman
toplum da toplum olarak, 
iyilik ve dürüstlüğünü 
korumalıdır. Bununla 
beraber âyet bize asıl şunu
gösteriyor ki: kurtuluş ve 
toplumun hidâyeti de 
fertlerden başlar. Fertler 
düzelirse toplum da 
düzelir. Fertlerde sıhhat ve
istikamet olmazsa, 
sayılarının artması kuvveti
artmaz. Bilakis sorunları 
çoğaltır. Çünkü toplumda 
vahid-i sahîh olmazsa, 
toplama ve çarpma, 
kesirlerin çarpımında 
olduğu gibi, daha küçük 
bir neticeye götürür. Tam 
sayı olarak 3X3=9 
ederken, 1/3X1/3=1/9 
olur. Onun için önce tam 
sayı durumunda, kâmil 
fertler yetiştirmelidir. 
Toplumu ıslah etmek 
isteyenler, emr-i mârufu 
kendilerinden 
başlatmalıdırlar. Keza 
sağlıksız bir toplum da, 
başka toplumları 
düzeltemez. Müminler, 
fert ve toplum olarak 
görevlerini yaparlarsa, 
başkalarının 
sapmalarından sorumlu 
olmazlar. 
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Maide /106 – Ey
iman edenler! Sizde

ölüm alâmetleri
belirdiğinde, vasiyyet

edeceğiniz sırada,
içinizden iki dürüst

kişiyi şahit tutun. Yahut
yolculuk esnasında

başınıza ölüm musibeti
gelmişse, sizden

olmayan başka iki kişi
şahit olsun. 

Eğer şüphe ederseniz, o
iki şahidi namazdan

sonra tutar ve:
“Yeminimizi,

akrabalarımızın
menfaati de sözkonusu
olsa, dünyanın hiç bir

şeyine değişmeyeceğiz.
Allah’ın üzerimizde bir
emanet, bir borç olarak

bulunan şahitliğini
gizlemeyeceğiz. Yoksa
biz kesinlikle günahkâr

oluruz” diye Allah’a
yemin ettirirsiniz. 

Maide /107 – Şayet
sonradan bu şahitlerin

yalan söyleyerek günah
işledikleri anlaşılırsa,

şahitlerin haklarına
tecavüz etmek

istedikleri ve ölüye
daha yakın olan

mirasçılardan iki kişi,
öbürlerinin yerine

geçerler ve “vallahi
bizim şahitliğimiz

onların şahitliğinden
daha doğrudur ve biz

kimsenin hakkına
tecavüz etmedik. Aksi

takdirde biz elbette
zalimlerden oluruz”
diye yemin ederler. 

Maide /108 – Bu usul,
şahitliği tam gerektiği

şekilde yapmaları,
yahut yeminlerinden

sonra başka şahitlerin
şahitliklerine başvurma

sonucunda, yalan
söylediklerinin ortaya

çıkması sebebiyle,
yeminlerinin

reddedileceğinden
korkmalarını sağlama
bakımından en uygun
çaredir. Allah’a karşı
gelmekten sakının ve

Allah’ın hükmünü
dinleyip itaat edin.

Allah, din yolundan
çıkan fasıklar gürûhunu

hidayet etmez,
emellerine

kavuşturmaz. 

Vasiyetin yerine
getirilmesi için alınacak

tedbirler bu âyetlerle
özetlenmiştir. Âyetin

son cümlesinden
maksat şudur: Siz ittika

etmez ve söz
dinlemezseniz fasık
olursunuz. Allah da

fasıklara hidâyet etmez,
yani cennet yolunu

bulmaya veya
“faydaları olan cihete

muvaffak etmez,
emellerine

kavuşturmaz.” 

ا لةــــمف تةــه ـــلة اا ال نفـــعة لنى مة ا اي لةى الالحن  زة لةــــــــــــوف اي ة س ـ وة ول ـرح ذةا  قي اي لةــــيـوة
جةـب ـسفــحة ا وة اــيفـــلةــ عة دف نةاــنةا مة بة لةاۜن ــاءة نةـه   ان اانةـوف كةـــالوة بة مفــــا ؤ ل ه ـ  ان واـال ـقة

اا ينة ال ية ةذي االح لةيـف واـن ـانمة يح هة مفكمعة ﴾١٠٤﴿ ونة ۛشـلة ية لةم  لة يةــيفــعف ونةـتةـهفـــاى وة د 
ذةا اكمرح  ــــــض ـــلة ية ة اي نف ۛضلح لةىـــدة يفــتةــــــــهف مف  مة ۜ  اي ت مف ۛكمـــۛســـف ــالنف مف

ا اـيح  ا الـية هة ﴾١٠٥﴿ ئـ  الحن  يعاى فةي نةبح  مي ع ك مف جة ج  رف اــمف ب كممة ل ونة ت مفــنفكم مة مة تةعف
ن و ة  اانمة ادة ن ك مف ۛشهة ذةا بةيف ۛضرة اي ك م  حة دة ت  الحة وف ينة الفمة ةة  حي يح ص  اثفنةان  الفوة ينة ةذي الح

ك ـعة نـف ل  م  بفت مفـدف نف النفت مف ۛضرة ك مف اي ر  يف نف غة ان  م  رة ض  ف ي مف الوف انخة ةرف الف ا ذة وة
ۜ ت  وف يبةة  الفمة ك مف م صي ا بةتـف ونةه مة ب س  نف تةحف د  م  ان  بةعف مة س  لنوة  فةي قف ة الصح فةاةۛصا

ي ب ـــتةــشفــمف  لة نةـــت ـبفـاي ن  ا رف تة ة هيــري لةوف ناى  ــمةـــ ث بنــــ ذةا  ق انة ـكفوة ۙىــرف ب الحن 
رة فةا نف ث  اى ع  لن ا عة ةه مة النح ﴾١٠٦﴿ ادةةةـۛش    م ــت كذنـة وة لة ااالحن  هة ة نح ذاى  اي  اي

نةـلة ينة م  نث مي الف
م  ه  لةيف عة ان  ومة ان  يةق  رة ثفماى فةانخة اا اي ة قح تةحة امة اسف قة اـمة نةه مة تة م  ينة اسف ةــ الحةذي قح حة
مة اـوة لة ةوف س ـفة يةان ـالف ان  ـي قف اا الحةــلة ب الحن مة نة ـ  ت ا دة اـــه ــادة ت ـهةــۛش نفــقح  م ــۛشهة مة

اى النف ية نن ل كة الدف ةـأفت ـذن ادةة ـوا ب الشح هة ﴾١٠٧﴿ اا ة نح يفنةا  اي تةدة نة اعف ذاى لةم  ةال  اي ينةـالظح مي
جف يةــه ــوة اا الوف اـهة ا ف  ة اليفــوا  النف ت ـخة دح ان  بةــرة ا ن ــدة اليفـعفـمة ةـه ـمة اتح ۜ  وة واــمف ق  لنى عة

﴾١٠٨﴿ ة ي  الفـــهفـــ  لة يةالحن  وةواۜ ــــع ـــمةــــــ وة اسف الحن مة  الفــقةـــد  ا س ـــوف ۟ـقيــفة ينة
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Maide /109 – Gün
gelecek, Allah 
peygamberleri bir araya
toplayıp: 
“Sizin tebliğleriniz 
ümmetleriniz tarafından
nasıl karşılandı, nasıl 
bir cevap aldınız?” 
buyuracak. 
      Onlar da: “Senin, 
herşeyi hakkiyle bilen 
ilminin yanında bizim 
bilgimiz yok. 
      Zira gayblara vakıf 
olan, yalnız Sen’sin” 
diyecekler. [7,6; 15,92-
93]

بزح

﴾٢﴿
Maide /110 – 

Allah o gün buyuracak 
ki: “İsa! Hem senin, 
hem annenin üzerindeki
nimetimi iyi düşün! 

Düşün ki: Ben 
Seni Ruhu’l-kudüsle 
desteklemiştim. Sen 
beşikte iken de, yetişkin
iken de insanlarla 
konuşmuştun. 

Ben sana kitabı, 
hikmeti, Tevrat ve İncili
öğretmiştim. 

Sen, Ben’im 
iznimle çamurdan kuş 
şeklinde bir şey 
yapıyor, ona 
üflüyordun; o da 
Ben’im iznimle kuş 
oluveriyordu. 

Düşün ki: Sen 
Ben’im iznimle anadan 
doğma âmanın gözünü 
açıyor, abraşı da 
iyileştiriyordun. 

Düşün ki: Sen 
Ben’im iznimle ölüleri 
kabirden diri olarak 
çıkarıyordun. 

Hani Ben 
İsrailoğullarının 
şerlerini (öldürme 
kasıtlarını) senden 
defetmiştim. 

Kendilerine apaçık
deliller, mûcizeler 
getirdiğin zaman da 
onların kâfirleri: “Bu 
besbelli bir büyüden 
başka bir şey değil” 
demişlerdi. [2,87; 
3,46.49; 9,30] {KM, Matta 
12,24; Markos 3,22; Luka 
11,15} 
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Maide /111 – Ve
hani Havarilere: “Bana

ve Resûlüme iman
edin” diye ilham

etmiştim. 

Onlar da: “İman
ettik. Hakka teslim

olduğumuza şahid ol!”
demişlerdi. [3,52; 28,7;
16,68] {KM, Yuhanna

14,1} 

Maide /112 – Bir
vakit de Havariler: “Ey

Meryem oğlu İsa!
Rabbin bize gökten bir

sofra indirebilir mi?
dediler. 

O da: “Eğer
mümin iseniz Allah’tan

korkun da edebi
aşmayın” diye cevap

verdi. {KM, Resullerin
işleri 10,9} 

Bu isteği iman
etmeden önce yapmış
olmaları mümkündür.

Allah Teâlanın
kudretine, Hz. İsa (a.s.)

ın nübüvvetinin
hakkaniyetine inanarak

bunu söylemeleri
mümkündür. Bu

durumda “gücü yeter
mi?” diye Hak Teâlanın

kudreti değil de,
“indirir mi?” anlamında

olarak O’nun fiili süal
konusu yapılmaktadır

(Ebu’s-suud). 

Maide /113 –
“Biz” dediler,

“istiyoruz ki ondan
yiyelim, gönlümüz

rahatlasın, senin bize
doğru söylediğini

bilelim ve ona şahitlik
edenlerden olalım.” 

اا  ا ج ـول  مةـق ـيةـلة  فةـرح س ـال الحن  ۜ  ـت ـبفـاذة ۜ لفمةـع  لة ال وا ـقةمف لةنةا مة  يةـية ع ـمةـجفــوف
ذف قةالة  يۛسىـية الحن اي يةــنة مةـابف ا عي مةـرف ﴾١٠٩﴿ ة نح م  الفــۛت عةـكة النفـاي ة ي وب ـغ ــلح

ي عةـمةـعفــن  ال ــــكة  وة عةــيفـــلةـتي ذفكةۢ ــدة ت ـلنى وة ة  الاي ر وح ــكة ب ــدف ت ـــيح رفـــكماذف
ـ  ةــلح ــكفت  د  وةـــهفــمةـــي الفـاۛس ف ـم  النح

ذف عةلىۛ   وة ــهفــكف ةـاي ت كةـمفـلح د س ــق ـالف
الف ةـكذـح ــوة التح ةة وة يـمة رن الف نفـوف ۛ ـجيــةة  وة ذفيلة اي ين  وة نة الطحي ل ق  م  تةاۛبــكنالف تةخف
ةـال ي ــــ ب  ر ـــيفــطح ا  فةـيـــخ   فيــــف ــــنفـــتةــــفة ا ذف ني راىـيفــون   طةكمــتةـــهة ة ــةـيفـهةـــكف
ت  ةكفـبفـــوة ئ  الف ةبفـمةــر  الف ۛص ب ـــهة وة ۛي  ــرة ني ذفا ذف اي ج   الفــخفــ ت وة تنىــر  وف مة ذف نيي ب ا 

اي ذف   ي ايسفــــــت   بةـففــفةـكفوة ا ايـيــــناي ذف  كة  ــنفـــلة  عةـــرة مفـــه ـتةــئفــج اي نيـب  ذف ۛيــا 
ةـقةـــفة ينة ـالة الح وا  م كفذي ر  ة س ـــمف اينف  هنــه ـنفـــفة لح اا اي ر ــذة حف نةات ــيح ــــبةــلف اـب 
ذف  اي حة وة لةـيفــالوف يحيــالفحة ىـت  اي ار  ن وا بي نة ـوة ب  يـالنف  انم  س ـ وة ۛيـرة ولي ﴾١١٠﴿ يـم  ن ـبي

يح ونةـحةــالف اي ذف قةالة ا ر  وة ﴾١١١﴿ اــقة اشفــوا انمةـال  ةا  وة ة اةــدف  ب ـهةــنح ونةـم ـل ـسفــم   نةاــــنح
تةـلف يةـمة هةــرف يةـمة بح كةيع   ـطيـسف نةاــيفــلةـــزح  لة عةـــــنةــــالنف  ي   رة يۛسى اـية نةـابف عي
اـــــالسحة ةاـمة ۜ  قةالة اتح واــــــء  ة ق  نةــيـنيــؤف م ــــمف م ــت ـــنفـــكماينف  الحن ا نةـدة ةى  م ــا ئ ـمة

يــوا ن ـال ـقة تةـنفـلة  م ــكمد   النف  نةأف ـري ا وة ة  ق ـئ ــمةــطفــهة لةمةـعفــوة نةنةا  ــل و ب ــنح ﴾١١٢﴿

﴾١١٣﴿ ا  م ــيفـــلةـــونة  عةكمنةا  وة نـةــتةـــدة قفـــدف  ۛصــالنف قة ا ه ــنة الـــهة ة يـــشح نةــدي
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Maide /114 – 
Meryem’in oğlu İsa: 
“Ey büyük Rabbimiz! 
Ey yüce Allah! Bize 
gökten bir sofra indir ki
bizim hem evvelimiz 
hem âhirimiz (yani 
ümmetimizin tamamı) 
için o gün bir bayram 
olsun ve Sen’den bir 
mûcize olsun, bizi 
rızıklandır, zira rızık 
verenlerin en hayırlısı 
Sen’sin” dedi. {KM, 
Çıkış 16,4; Tesniye 8,3; 
Matta 26,26-28; Markos 
14,22-24} 

Maide /115 – Allah 
buyurdu ki: “Ben onu 
yukarıdan size 
indiririm, fakat bundan 
sonra her kim 
nankörlük edip kâfir 
olursa, onu dünyada hiç
kimseye yapmayacağım
derecede 
cezalandırırım.” 

Maide /116- Maide /
118 – Hem Allah Teâla:
“Ey Meryem oğlu İsa!” 
Sen mi insanlara “Beni 
ve annemi Allah’tan 
gayrı iki tanrı edinin” 
diye sorguladığı vakit o
şöyle diyecek: 

“Hâşa! Sen şerikden ve 
her noksandan 
münezzehsin Ya Rabbî!
Hakkım olmayan bir 
şeyi söylemem doğru 
olmaz, bana yakışmaz. 

Hem söylediysem 
malûmundur elbet. 
Benim varlığımda olan 
her şeyi Sen bilirsin, 
ama ben Sen’in Zatında
olanı bilemem. Bütün 
gaybleri hakkıyla bilen 
ancak Sen’sin.” 

“Sen ne emrettinse ben 
onlara, bundan başka 
bir şey söylemedim. 
Dediğim hep şu idi: 
“Rabbim ve Rabbiniz 
olan Allah’a kulluk 
edin.” 

“Ya Rabbî! Ben 
aralarında olduğum 
müddetçe onları 
kolladım. Fakat vakta 
ki Sen beni aralarından 
tutup aldın, onları 
görüp denetleyen yalnız
Sen kaldın. Sen 
gerçekten her zaman, 
her şeye hakkıyla 
şahitsin. 

Eğer onları 
cezalandırırsan, şüphe 
yok ki onlar Sen’in 
kullarındır. Onları 
affedersen, aziz-u 
hakîm (üstün kudret, 
tam hüküm ve hikmet 
sahibi) ancak Sen’sin.” 
[4,172] 
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Birçok batılı
yazarın iddialarının

hilafına, Kur’ân-ı
Kerim, Meryem’i
teslisin bir unsuru
saymaz. Yalnız bu

âyette onun
tanrılaştırıldığını

bildirir. Arabistanda ve
Suriyede İslam’ın
zuhurundan önce

Meryem’i tanrılaştıran
Collyridiens gibi

toplulukların
bulunduğunu bir çok

müsteşrikin çalışmaları
da göstermiştir. Fakat
oraya gitmeye gerek

yoktur. Katolik mezhebi
Meryem hakkında
“Tanrının Annesi”

(Theotokos) der, onun
da ruh ve bedeni ile
göğe yükseldiğini,

dünyada hazır ve
icraatta bulunduğunu,

duaların ona
yöneltilmesinin yerinde

olduğunu kabul eder.
Tevhid konusunda çok

titiz olan Kur’ân
nazarında bunların

tanrılaştırma sayılması
pek normaldir. 

{KM, Matta 4,10;
Luka 4,8} İncilin hiçbir
yerinde Hz. İsa (a.s.)’ın

“Ben Tanrı’yım”
şeklinde bir sözü
yoktur. Aksine o

Allah’ın kulu olmasıyla
övünür (Matta 12,18). 

Maide /119 –
Bunlardan sonra Allah
buyurur ki: “Bu gün o
gündür ki, doğruların

doğruluğu kendilerine
fayda verir. Onlara

içinden ırmaklar akan
cennetler var. 

Orada daimî
kalırlar. Allah onlardan

razı olmuş, onlar da
Allah’tan razı

olmuşlardır. İşte büyük
başarı ve mutluluk

budur!” 

Maide /120 –
Göklerin, yerin ve
oradaki her şeyin

hakimiyeti Allah’ındır!
ve O her şeye hakkıyla

kadirdir

يۛسى يةمة  ابفن  عي رف اامة ةنة بح ة رة مح لف عةـــ النفاللحنه  انةاـلةيفــز  ةىـــائ ـ مة نةدة اـال  م  مة ة ء اـسح قةالة
ي اـلةنة ل ـعي ة ة وح انخ ـداى ل  نةاـنةا وة ية ر  ان قفــةى م ـوة ز  ارف ۛ وة ر نةا ــنفكة يف النفۛت خة وة ون ـكمتـة

نحييالحن  قةالة لةيـف  اي ا عة ل هة نةزح  ۛ كمم  د كذنف يـةـمةـفة مف رف بةعف ف  ﴾١١٤﴿ اـال ة نةـيـقي ز  رح
ذف اي  وة

الحن  قةالة ﴾١١٥﴿ ك مف نـف ايي م  ح ن ب ه  فةا  ذح   ا عة
اباى ذة  عة

ا ا لة ب ه  ذح  دىا ا عة نة الحة ۟ م  ينة الةمي الفعة
يةمة ابفنة رف النفۛت مة ذ ونيي ل لنحةاس  ق لفۛت ءة ية اتحةخ  ا مح  ن  وة يف لنهة نف اي د ون  م  يۛسى يةا عي

انة قةالة بفحة اـس  ك ون  كة مة ي يـة اي ا ل نفـب  ليي ۛسـلةيف النف الق ولة مة ۜ  اي قح ك نفت  حة ۜ الحن 
دف عةـفة تةه ۜ تةـقة ا لةم ـعفـل مف ي مة يـنة في سي ا فف لة ي لةم ـالعف وة ا في ۜـنة مة كة س  نحةكة فف اي ق لفت ه 

ا واـ لة ق لفت مة ب د  ا الن  اعف ي ب هي تةني رف اا المة ة مة لح مف اي ه  ﴾١١٦﴿ نف م  الفـۛت عةـال ة ي وب ـلح غ 
ة بـح رة ۛكموة مف ـلةيفـنفت  عةـكم وة  مف ا د مفــۛشه  يداى مة ۛ  فةـيه ـت  فيـهي اـلةـمف ة مح ة  بحيالحن يـرة

﴾١١٧﴿ ي تةني ةيف فح يۛب ك نفۛت النفۛت تةوة قي ة ۜ الرح مف ه  لةيف النفۛت عة لنى وة يد  ك لح  عة ء  ۛشهي ۛشيف
بفـت  ذح  ةـمف فةـه ـعة نح مف ع ـا  نف تةـبةـه  اي ۛ  وة ةـمف فةـه ـلة رفـف ـغفـاد كة نح يز ـعةــۛت الفـ النفكةـا  زي اينف

اـــــ هنالحن  الةـقة م  يةــية ذة اد  قيـع  الــفةــنفــوف ة ق ــنة ص ـيـصح ۜـه ـــدف مف ﴾١١٨﴿ يم ـكيـالفحة
ي م ـنحةات  تةـجة ري ةنفـنف تةـجف ا الف ت هة ار  خةـحف ينة فيـال ـهة يةـدي ض  اا البةداىۜ رة يهة مفـه ـلة

حن  ل  ﴾١١٩﴿ رةــه ـــنفـــعة الحن   ل ــنفـــوا عةـض  مف  وة ز ـــفةـــكة  الفــه ۜ  ذن م ـيــظيــعةـــــ الف وف
﴾١٢٠﴿ لفك  ات  م  وة من ض  السحة ةرف الف ا وة مة ۜ  وة ة نح يه  ه  في ء ـلح  ۛشـك  لنىـعة وةـوة ير  يف قةدي
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06-ENAM SÜRESİ
Mekkede nazil olmuş olup, 
165 âyettir. 136-138. 
âyetlerde geçen en’âm 
kelimesi vesilesi ile bu isim
verilmiştir. En’âm: İnek, 
deve, koyun, keçi gibi 
hayvanların genel adıdır. 
Böylece bu hayvanlarla 
alakalı hürafeleri ortadan 
kaldırmak hedeflenmiş 
olabilir. Bakara sûresi, 
Kur’ân’ın uzunca bir özeti 
olup, usûl ve fürûunu en 
fazla içeren sûredir. Âl-i 
İmran, Nisa ve Maide 
sûreleri Ehl-i kitapla ilgili 
her türlü meseleyi tafsilatlı 
olarak ele alırlar. Bakara 
sûresi Yahudilerin 
iddialarını çürütmeye 
özellikle ağırlık verirken 
Âl-i İmran sûresi, ilk 
yarısında Hıristiyanların 
iddialarını iptale daha fazla 
yer verir. Nisa sûresinin son
kısmı Hıristiyanlara karşı 
deliller ihtiva eder ve sûre 
boyunca da Bakara 
sûresinde özet halinde 
kalan münafıkların iç 
yüzlerini açıklar. Peşinden 
gelen Mâide sûresi, Yahudi 
ve Hıristiyanların bazı 
münferit iddialarını çürütür.
Böylece ilk dört uzun 
sûrede Ehl-i kitapla ilgili 
meseleler ele alınınca onları
izleyen En’âm sûresinde 
her türlü kâfir ve 
müşriklerin iddiaları iptal 
edilir. En’âm sûresi bizzat 
tevhide, peşinden gelen 
A’raf sûresi ise tevhid 
tarihine ağırlık verir. En’âm
sûresi, Bakara sûresinde 
kısa kısa ele alınan 
ulûhiyyet, nübüvvet ve 
meâd (âhiret) gibi akaid 
esaslarını beyan eder. Nisâ 
ve Mâide sûrelerindeki 
ahkâma, Enfal ve Tevbe 
sûreleri cihad, münafıklar 
ve devletler hukuku ile 
ilgili hükümleri ilave 
ederler. Böylece Kur’ân’ın 
üçte biri, böyle bir bütünlük
arz ederek tamamlanır. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Enam /1 – Hamd, 
gökleri ve yeri yaratan, 
karanlıkları ve aydınlığı
var eden Allah’ın 
hakkıdır. Bir de kâfirler
kalkmışlar, birtakım 
putları Rab’lerine eşit 
sayıyorlar! 

Kur’ân’ın birçok âyetinde 
semâvat ve’l-ard (gökler ve 
yer) birlikte ve bu sıra ile 
geçer. Semâ: meleklerin 
mekânı, duaların kıblesi, 
temiz ruhların yükseldiği 
yer ve küresel yapısı ile 
yerküreyi her tarafından 
kuşatması, orada Allah’a 
hiç isyan edilmemesi, 
cennetin orada bulunması 
itibariyle ön sırada yer alır. 
Fakat arz tek başına ve 
küçük cirmiyle “göklere” 
denk tutulur. Bu da, Allah 
Teâlanın dünyaya 
yerleştirdiği zengin 
muhtevanın önemini 
gösterir. Peygamberlerin ve 
özellikle Hz. Muhammed 
(aleyhimüsselam) ın burada
zuhuru göklere denk 
tutulması için yeterli bir 
sebep değil midir? O bütün 
âlemlere rahmet olarak 
gönderilmiş değil midir! 
[21,107] 
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Enam /2 – O, sizi
bir çamurdan yaratan,
sonra size bir ecel, bir

ömür süresi tayin
edendir. Bir de O’nun
nezdinde muayyen bir

ecel vardır. 
Sonra, bir de tutup

şüphe ediyorsunuz! 

Cenab-ı Allah ilk insan
Hz. Âdem (a.s.)ı,

çamurdan yarattığı gibi,
her bir insanı da

çamurdan süzülmüş bir
hülasadan yaratır. Zira

sperma ile yumurta
kandan, kan gıdalardan,

gıdalar hayvanî ve
nebatî maddelerden,
bunlar da topraktan

gelir. 

Enam /3 – Oysa ki
göklerde de, yerde de

gerçek İlah ancak
O’dur. O sizin gizlinizi

de bilir, açığa
vurduğunuzu da. O

hayır ve şer olarak ne
kazanacağınızı da bilir. 

Enam /4 – Böyle iken,
Rab’lerinden onlara ne

zaman bir âyet geldiyse
mutlaka ondan yüz

çevirirler. 

Enam /5 – Hakikat
kendilerine gelince onu

yalan saydılar, alay
ettiler; fakat alay

ettikleri şeyin
haberlerini, onunla alay

etmenin ne demek
olduğunu yakında

öğrenirler! 

Enam /6 –
Kendilerinden önce
nice nesilleri imha

ettiğimizi görmediler
mi? Biz onlara, size

vermediğimiz imkânları
vermiş, gökten üstlerine

bol bol yağmur
göndermiş, ayaklarının

altından ırmaklar
akıtmıştık. 

Fakat günahlarından
ötürü onları imha ettik

ve onların peşinden
başka bir nesil yarattık. 

Enam /7 – Eğer sana
kağıda yazılı olarak bir
kitap indirmiş olsaydık,

kendileri de elleriyle
onu tutmuş bulunsalardı

o kâfirliklerinde inad
eder, yine de: “Bu

besbelli bir büyüden
başka bir şey değil!”

derlerdi. [15,14-15; 52,44]

Enam /8 – Bir de:
“Ona “bizim de

görebileceğimiz bir
melek gönderilmeli

değil miydi?” dediler.
Eğer Biz bir melek

gönderseydik elbette iş
bitirilmiş olur, sonra
kendilerine göz bile
açtırılmazdı. [25,22;

15,8] 

ام                                ةنفعة ة  الف ورة           س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

حن  يـ الحةل  ةـلةـخة ذي جةــمنـقة السح ۛض وة ةرف الف ات   وة ات ـلة الظح ـــعةـــوة ل مة د  مف اللفحة
يـه  الحةذي ك مفـقةـلةـخة وة ﴾١﴿ ال ۜ ث ـوة ةـنح ورة ة الح يـمح وا كفنة ـذي ر  مففة بح ه  ل ـ يةب رة د  ونةـعف

﴾٢﴿ نف ى م  ا ة قةضن ين  ث مح ى طي ل  م ۛسمحى الجة لىۜ وة ة النفت مف تة الجة ه  ث مح دة نف تةر ونةـمفـع 
ات  ف ي الحن  وة من ۜ ف يوة السحة ض  ةرف لةم  الف ك مف يةعف رحة ك مف س  رة هف جة لةم  وة يةعف ا وة  مة

ب ونة س  كف تـة وة ه  وة
دف ﴿٤﴾فةقة ا مة مف وة يه  نف تةأفتي يةة  م  نف ان يةات  م  مف ان بح ه   رة

ة لح ا كةان وا اي هة نف ينة عة ضي ر  عف م  ﴾٣﴿

قح ـب الف ا حة ة ۛف لةمح ۜ فةۛسوف مف ه  ااءة مفـيةأفتي جة ـاؤ لا يه  ا النفبن ان وا مة نةـية هيـب  كة ؤ ن ز  تةهف سف ب وا ة كةذح
ا ـمف يةـــاللة وف ل ـنف قةـنةا م ــكفــلةـمف الهفكفرة ن  مةـنف قةـمف م ـه ـبف ةـرف ةا ه ـكح مف ف يـنح ﴾٥﴿

ا لة كح ـمف ن ـمة ۛسكمـلة نفـمة الرف ةـمف وة ااءة عةـلفنةا السح ا راى ــمف م ـه ـيفـلةـمة رة دف ةرف ض  الف
ارة ةنفهة ي الف ري نف تةجف مف فةم  ت ه  النفـوب ـذ ن ـمف ب ـنةاه ـكفـلةـاةهفـ تةحف مف وة ۛشأفنةاـه  لفنةا عة جة وة

لةوف لفنةا وة ة  نةزح
لةيفكة  عة

تةاباى ي ك  طةاس  في وه  ق رف س  فةلةمة ﴾٦﴿ نف مف م  ه  د   بةعف
ناى ينة قةرف ري انخة

ا لة وف والـة قةـالـ  وة ﴾٧﴿ مف يه  الة ب اةيفدي ينة لةقة ةذي  الح
اواكف ر  نف فة اا اي ذة  هن

ة لح ر  اي حف ين  س  بي م 
﴾٨﴿ لة ۜ وة لةك  ه  مة لةيف لة عة النفـا نفز  لفـوف يةـلة كاىـلةـنةا مةـزة ر  ق ض  ةمف ة لة الف ر ونةـظةـنفـي  ث مح
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Enam /9 – Şayet o 
elçiyi melek kılsaydık, 
yine onu bir adam 
şeklinde gösterir de 
düştükleri şüpheye 
onları yine düşürmüş 
olurduk. [17,95; 9,128; 3,164]

Beşeriyetin büyük bir 
kısmının sapması, kendi 
hemcinslerinden 
peygamberleri kabul 
etmemelerinden ileri 
gelmiştir. Onlara kalsa, 
otorite sağlamak, 
bağlanmak için mutlaka 
insanüstü, tanrısal bir güç 
olması gerekir. Bu zihniyet 
hak peygamberlerin 
öğrettiklerini bile şirkle 
bulaştırmıştır. Budizm, 
Hinduizm, Zerdüşt dini, 
muhtemelen peygamber 
tebliğleri etrafında oluşmuş 
büyük dinlerdi. Onlardan 
daha yakın dönemdeki 
Hıristiyanlığın bile, Hz. İsa 
gibi bir peygamberi, 
Tanrının oğluna 
dönüştürmesi, bu ihtimali 
kuvvetlendirmektedir. 

Allah, Hz. Muhammed 
(a.s.)’ın evrensel ve ebedî 
risâleti ile beşeriyeti 
eğitmek ve onlara en makul
ve yaratılışlarına en uygun 
bu sade gerçeği 
benimsetmek istiyor. Sade, 
güzel, fıtrî gerçek şudur: 
Kâinatı yaratan Allah’ın 
insanlık hakkındaki 
buyruklarını ulaştırmanın 
en makul yolu, insanların 
içlerinden seçtiği 
mükemmel elçilere 
mesajlarını vahiy yolu ile 
bildirmesidir. İlâhi terbiye 
ile en güzel nûmune 
mertebesine yükselen, 
Allah’ın kitabını tebliğ, 
tebyin ve tatbik eden 
(ulaştıran, açıklayan ve 
uygulayan) o Peygamber ve
bir harfi bile değişmeden 
Hakkın hücceti olarak 
ortada olan Kur’ân: Allah’ı,
Peygamberi, insanı, hayatı, 
aklı, evreni, dünyayı âhireti 
her şeyi yerli yerine 
koymuştur. 

Enam /10 – Senden 
önce de nice 
peygamberlerle alay 
edilmişti. Fakat alay 
ettikleri gerçek, o 
maskaralık edenlerin 
üzerine inip her 
taraflarından sararak 
mahvetti. 

Enam /11 – De ki: 
“Dünyayı gezin dolaşın, 
sonra da peygamberlere 
“yalancı” diyenlerin 
âkıbetlerinin nice 
olduğunu bir düşünün.” 
Enam /12- Enam /13 – 
De ki: “Göklerde ve 
yerde olanlar kimindir?”
“Allah’ındır” de. O, 
rahmet etmeyi 
Kendisine ilke 
edinmiştir. O, 
geleceğinde hiçbir şüphe
olmayan kıyamet günü 
sizi bir araya 
toplayacaktır. 
Kendilerini en büyük 
ziyana uğratanlardır ki 
iman etmezler. Halbuki 
gecede ve gündüzde 
barınan herşey 
O’nundur. O her şeyi 
işitir ve bilir. 
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Yüce ve
merhametli Yaradan,
sırf kendi iradesi ile

rahmet ve merhametle
muamele etmeyi, Zatına

bir yasa edindiğini
beyan buyuruyor. 

“Allah, yaratıkları
varetmeyi dilediğinde,

Kendi nezdinde Arş
üzerine koyduğu bir
fermanında: Benim

merhametim
gazabımdan ileridir”

diye yazmıştır” (hadis-i
şerif). 

Bir başka hadiste,
Allah’ın yüz rahmet

yaratıp, bir bölümünü
dünyaya bıraktığı,

bütün yaratıklardaki
şefkatin bunun eseri
olduğu, âhirette ise

kalan 99 rahmeti ile
takviye edilmiş olarak

bu rahmet ile muamele
buyuracağı bildirilir. 

Enam /14 – De ki:
“Gökleri, yeri yaratan,
beslenmeyip besleyen
Allah’tan başkasını mı

Tanrı edinecek mişim?”
“Doğrusu, bana,

Allah’a teslim ve itaat
edenlerin ilki olmam

emredildi” de, ve
“sakın müşriklerden

olma!” buyuruldu.
[39,64] 

Enam /15 – De ki:
“Ben Rabbime isyan

etmem halinde, ileride
gelecek büyük bir
günün azabından

korkarım.” 

Enam /16 – O gün
her kim azaptan uzak

tutulursa, muhakkak ki
Allah ona merhamet

etmiştir. İşte en büyük
mutluluk, en açık başarı

budur. [3,185] 

Enam /17 – Eğer
Allah sana bir sıkıntı

verirse O’ndan başkası
onu gideremez. Sana

bir hayır ve nimet
verirse... Zaten O

herşeye olduğu gibi,
buna da elbette kadirdir.

[35,2] 

Enam /18 – O,
kullarının üstünde
hükmünü yürüten

mutlak hükümrandır,
her işi tam hikmetle
yapar ve her şeyden

haberdardır. 

مفــه ـيفـلةــنةا عةـــسفــبةـــلى وة لةلةـــه   رة ج  نةاـلفــعةــجةــــ لة اىـكـلةــه   مة اـنةـلفـــعةـجة لة وفــوة
لة اقةـــل كة  فةــبفـــقةنف  ـم ل  ـر  س ــز ئة  ب ــهفــت ـد  اسفـقةــوة حة ﴾٩﴿ ونةـب س ـلفـا يةـمة

واـيــلف سيــق  ر  ﴾١٠﴿ ةـب  يـالح وا م ـخ ــنة ۛسـذي اـه ــنفـر  تةهفـية هيــوا ب ـان ـكة مف مة ۟ـسف نة ؤ ن ز 
ق لف ﴾١١﴿ ض   ف ي ةرف ة انفـث الف وا ـمح اق ـكفيفۛف ـكفظ ر  ينةـذح  بيـكفـم ــة  الفـبةــانة عة

من يـا ف ـمة ة ۜ ق لفـالسح ض  ةرف الف ات  وة ۜ وة حن  لنى تةۛبـكف ل  ه  عة س  ۜ نةفف ةة مة حف الرحة نفـل  مة
لن يفـمةـينـق ـوف م  الفـى يةـاي ةــيـۛب فيـة   لة رة ۜ  اللح يـه  اواـس ـنة خةـذي ر  ةـجفـيةـلة نـح عة مفكممة

لة ا ۛسـوة ة يــنة ف كفـه  مة الـيفــالح ةـل  وة ار ۜـنح هة ﴾١٢﴿ ۛسه  م ـمف  لة ي ـه ـمف فةـالنفف  ن ونةـؤف
ذ  الحن  رةــيفـلف الغةـق  ى التحةخ  ل ياح ات  وة وة من السحة ر  فةاط  ﴾١٣﴿ وةوة ة ه  يع ـالسح يم ـالف مي لي عة

ۜ   ق ــعةــطفــم   وة لة  ي ــع ــطفـــوة ي ــــوة ه  اي لف ايـــــم  ح ت  الــــي ا م ـن نف رف ةرف ض  وة الف
﴾١٤﴿ ة لة مةـكمال لة تـةــلةــنف  السفــو نة الوح ة ـــو نةكممة  وة كيــشفــم ـ الفنةــ م نح نةـيــر 
﴾١٥﴿ ايــــق  ح ن اف  اينف عةــلف اي بحييت  ــــيفـــــۛصـــي الخة ا ۛب  يةـ عة رة م   عةـذة يم ـوف ظي

ز ـفةــه ۜ   وة ذن ل كة  الفـمةــدف   رة ح ــقةـــذ   فةــئ ــوف مةــه   يةـــنفـــرة فف  عةـصفـي  وف نفــمة
رح  فةالحن   كةــسفـۛســمفـوة اي نف  ية اــا  ش ــلة  كةـ   ب ض  ۛف  لةه  ﴾١٦﴿ ن ـيـــبيـم ــالف

﴾١٧﴿ ة لح ۜــه  اي اي نف  يةوة وة ر ــيفــخةــكة ب ـسفـۛســـمفـــ   وة لنى فةه   عة
ء  لح ـكم ير  ۛشيف قةدي

﴾١٨﴿ ا ه ـــالف  وةــــه وة   قة  ع ــر   فةــقة ۜ  ـبةـــــوف وةوة  اد  هي ير ـبيـخةـم  الفـيــكيــحةــ الف ه 
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Enam /19 – De ki:
“Şahit olarak hangi şey 
daha büyüktür?” “De 
ki: “Allah! Benimle 
sizin aranızda o şahit 
olarak yeter. 

Şu Kur’ân bana 
sizi ve kendisine ulaşan
herkesi uyarmam için 
vahyolundu.” 

Allah ile beraber 
başka tanrılar 
bulunduğuna gerçekten 
siz mi şahitlik 
ediyorsunuz?” Ben asla
buna şehadet etmem!” 
de ve şu hakikatı 
vurgula: “O, ancak tek 
İlahdır, başka Tanrı 
yoktur. Sizin şirkinizle 
de, şeriklerinizle de 
benim hiç bir ilişiğim 
yoktur.” [11,17] 

Hz. Peygamberin 
risaletinin asıl ve en 
büyük şahidi Allah’tır. 
Onun şahitliği: Ona 
mûcizeli bir ferman 
olan Kur’ân’ı vermesi, 
daha önceki semavî 
kitaplarda geleceğini 
haber vermesi, bazı 
mûcizelerle 
desteklemesi, onun 
dâvetinin esası olan 
vahdaniyetin (Allah’ın 
var ve bir olmasının) 
delillerini kâinatın her 
tarafına yerleştirmesi, 
insanın yaratılışına bir 
Allah’a ve ebedî hayata
inanma duygusunu 
yerleştirmesi 
tarzlarında olmaktadır. 

Enam /20 – 
Kendilerine kitap 
verdiğimiz ümmetlerin 
bilginleri o 
Peygamberi, kendi öz 
evlatlarını tanıdıkları 
gibi tanırlar. 

Ama kendilerine 
acımayıp kendi 
kendilerini en büyük 
hüsrana uğratanlardır ki
iman etmezler. [3,81; 
26,196; 61,6] 
 
Yahudi ve Hıristiyanlar 
kutsal Kitaplarında Hz. 
Muhammed (a.s.)’ın 
geleceğini müjdeleyen 
bilgilere sahiptiler. 
Ölçüleri kullanan 
Abdullah b. Selam gibi 
bir yahudi bilgini: “Ben
Peygamberi oğlumu 
tanıdığımdan daha iyi 
tanırım. Zira ben 
Muhammed’in nebî 
olduğunda şüphe 
edemem, çocuğuma 
gelince, ne bileyim, 
belki de annesi ihanet 
etmiş olabilir” demiştir.
Bu kitaplardaki bilgiler,
tahriften sonra bile 
mevcut olup, bu konuya
tahsis edilen kitaplarda 
yer almaktadır. 
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Enam /21 – Allah
adına yalan uydurandan

veya Onun âyetlerini
yalan sayandan daha

zalim kim olabilir ki?
Şu muhakkak ki o

zalimler felah
bulamayacak,

muratlarına
eremeyeceklerdir. 

Enam /22 – Gün
gelecek, hepsini bir

yere toplayıp sonra o
müşriklere: “Nerede o

şerik olduğunu iddia
ettiğiniz tanrılarınız?”

diye soracağız. 

Enam /23 – Sonra
onların şirklerinin
vardığı son nokta,
(sığınacakları tek

yalancı özrü)
“Rabbimiz Allah hakkı
için, vallahi biz müşrik

değildik!” demekten
ibaret olacaktır. 

Enam /24 – İşte bak,
nasıl da kendi

vicdanlarına karşı yalan
söylediler!

Uydurdukları o tanrılar
da kendilerinden
uzaklaşıp ortada

görünmez oldular. 

Enam /25 –
Onlardan seni Kur’ân

okurken dinleyenler de
vardır. Fakat Biz onu
lâyık olduğu şekilde

anlamalarına mani
olmak için, onların

kalplerine kat kat
örtüler gerdik.

Kulaklarının içine de,
gereği gibi işitmelerini

engelleyen ağırlıklar
koyduk. 

Artık onlar her
türlü mûcize ve belgeyi

de görseler yine iman
etmezler. O kadar ki

yanına geldikleri zaman
seninle münakaşaya

girişerek “Bu, eskilerin
masallarından başka bir

şey değildir” derler.
[17,46; 18,57; 31,7]

[KM, İşaya 6,10; Matta
13,13] 

Enam /26 – Onlar hem
halkı Kur’ân’dan ve

Peygamberden
uzaklaştırırlar, hem de

kendileri ondan geri
dururlar. 

Böylece yalnız
kendilerini mahvederler

de farkına varmazlar. 

Enam /27 – Onlar
ateşin karşısında

durdurulup da “Ah
n’olurdu, dünyaya bir

geri döndürülsek de
Rabbimizin âyetlerini

inkâr etmesek,
mü’minlerden olsak!”

dedikleri zaman bir
görsen, neler olacak

neler! 

ء  ال  اليح  ۛشيف
ۜ بةر كذ ادة ةى نـة الحن  ق ل   ۛشهة بةيف ي وة ني يد  بةيف يةكمۛشهي ا ونح  مف وة لفـق 

ذةا  انن هن رف ك مف ب هي الفق  رة نفوة ل  نفذ  ة مة ۜ الئ نـح ونة مفكمبةلةغة د  هة ة لةتةشف عة  النح الحن مة لة ةـاي يح
 ق لف

ا ۛ لة د  هة  الشف
ا ق لف نحةمة وة اي ه  ه  لن د  اي اح  ي وة ةني نح اي يء بة وة ا راي ة مح ۢ م  ك ونة ر  ت شف ةى ل هة ۜىا   ان رن خف

ينة ةذي نةا  اللح تةيف م ان تةاۛب ية ه  ف ونةـالفك  ر  ۢ كفه  ـعف مف ه  ااءة ف ونة البفنة ر  ايةعف ينةمة اللحةذي ﴾١٩﴿

نف مة لةم  وة ن  الظف ة مح ى م  تةرن لةى افف الحن  عة ﴾٢٠﴿ اوا ر  س  مف خة ۛسه  مف النفف  ۟ لة فةه  ن ونة م  ي ؤف
مة نة يةوف ر ـحفـوة مف ش  ه  ﴾٢١﴿ باى الوفكف  ذ 

ةۛب ب انيةات كف ةـذح نح ۜ اي ةا ل ح ـففـي  ه  لةـهي ونةـل  الظح م 
ة نةـــث  ةـول  ل ــق ـــمح يـلح اـــنة الشفـذي اـنة ش ـوا اليفــرة ك  ةم  كماؤ ل ـرة كة ينةــالح ذي يعاى مي جة

ة لةــث  ا النف قةـه ـت ـنةـتفــنف ف كممف تـةــمح ة لح الحن  وةوا ـال ـمف اي ﴾٢٢﴿ ع ـتة مفـت ــنفكم ونةـــزف م 
ب وا كةيفۛف ا نفظ رف اى كةذة لن مف عة ه   النفف س 

ة ۛضلح مف وة ه  نف عة ﴾٢٣﴿ بح نةا ا رة ةا مة ينة ك نح كي ر  م شف
مف  ه  نف م  نفوة ۛ مة لةيفكة ع  اي تةم  لفنةا يةسف عة جة لنى وة مف عة ق ل وب ه  ﴾٢٤﴿ ا ان وا  مة تةر ونةكة يةفف

فايـه ـقةـففــالنف ية اـانذةان  يـوه  وة وف نف يةرة اي راىۜ  وة قف مف وة  ه 
ةـكم ية لح اۜـان ن واب هة م  ي ؤف ة  لة ةكنال ةىـنح

ذةا كة اي ااؤ ن ل ونةكة جة اد  ول  ي جة ينة يةق  ةذي  الح
اواكف ر  نف فة اا اي ذة ا هن ة لح ير  اي الۛساطي اى تحن حة

نة عةـهةـنفـ يةمفـه وة  يةـنفـوف نة عةــةـنفـه  وة نف ي ـنفـوف اي اكمـل ــهفـه ۛ  وة ة لح ونة اي ﴾٢٥﴿ ة ة وح نةـيـلي الف
لة تةــوة ق ـوف ذف و  اى اي واــرن ةار  فةـال لةىــعة ف  ال واـنح قة ﴾٢٦﴿ نف ايةـۛسه ـف ــال مة ر ونةـمف وة ع  شف

﴾٢٧﴿ تةنةا ن  لة ن ـيةا لةيف دح  وة ۛب ب ـكةـرة بح نةا انيةات ـذح  نـةرة م ـم ـالف نةـونة م كم وة ينةـؤف ني
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Enam /28- 
Enam /29 – Hayır! 
Öteden beri gizledikleri
utandırıcı çirkin halleri,
münafıklıkları 
yüzlerine vuruldu da 
ondan böyle 
söylüyorlar. 

Yoksa geri 
gönderilseler bile, yine 
kendilerine yasaklanan 
kötülükleri yapmaya 
dönecek ve 
diyeceklerdi ki: “Hayat,
sırf dünya hayatımızdan
ibaret, biz bir daha 
diriltilecek de değiliz!” 
Onlar, hiç şüphesiz 
yalancıdırlar. 

Enam /30 – Hem 
görsen onları 
Rab’lerinin huzuruna 
getirilip hesap 
meydanında 
durduruldukları zaman!
Hak Teâla: “Nasıl, 
diyecek, şu gördüğünüz
diriliş gerçek değil 
miymiş?” Onlar da: 
“Evet, Rabbimiz hakkı 
için gerçekmiş!” 
diyecekler. 

Allah Teâla 
buyuracak: “Öyle ise, 
kâfirliğinizden ötürü 
şimdi tadın azabı!” 

Enam /31 – 
Allah’a kavuşmayı 
yalan sayanlar, 
gerçekten en büyük 
hüsrana uğramışlardır. 

Nihayet kıyamet 
saati kendilerini 
bastırıverince onlar, 
günah yüklerini 
sırtlarına yüklenerek: 
“Eyvah! Dünyada 
işlediğimiz 
kusurlarımızdan dolayı 
yazıklar olsun bize!” 
diyecekler. Dikkat edin:
Ne fena yükler 
götürüyorlar! 

Enam /32 – 
Dünya hayatı bir oyun 
ve oyalanmadan başka 
bir şey değildir. Âhiret 
yurdu ise, fenalıklardan
sakınanlar için daha 
hayırlıdır, halâ 
akıllanmayacak 
mısınız? [29,64; 47,36] 
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Enam /33 – Ey
Resulüm! Onların

söylediklerinin seni
üzeceğini elbette pek

iyi biliyoruz. 
     Doğrusu onlar seni

yalancı saymıyorlar;
fakat o zalimler, bile

bile Allah’ın âyetlerini
inkâr ediyorlar. [35,8;

26,3] {KM, Hezekiel 3,7} 
    Bu âyet, Allah Teâlanın

Hz. Peygamber efendimize
verdiği yüce makama
delalet eden yerlerden

biridir. Zira ona hitaben:
“Üzülme! Onlar senin yalan
söylediğini iddia etmiyorlar.

Onlar Allah’ın âyetlerini
yalan sayıyorlar” buyurarak

onu sıkıntıdan kurtarıp,
yükü Zatının üzerine

almaktadır. 
         Bu teşrif, “yalancı!”

iftirasına maruz kalan
Efendimizi teselli ettiği
gibi, bir gerçeği de dile

getiriyordu. Zira müşrikler
40 yaşına kadar içlerinde

yaşayıp her halini bildikleri
Peygamberimize hep “el-

Emîn” (pek dürüst ve
güvenli) derlerdi. Elçiliğini

açıklayınca onu
yalanlamaları, Allah’ın

bildirdiklerini kabul
etmediklerini gösteriyordu.

Nitekim düşman kampın
başkanı Ebû Cehil Hz.

Peygambere şöyle demişti:
“Doğrusu, biz senin yalancı

olduğunu söyleyemeyiz,
ama senin getirdiğini

yalanlıyoruz.” 

Enam /34 –
Senden önce nice

peygamberler yalancı
sayıldılar da tekzib

olunmaya ve her türlü
eziyete uğratılmaya

karşı sabrettiler.
Nihayet kendilerine

yardımımız gelip
yetişti. 

Öyle ya, Allah’ın
sabredenlere yardım

vaadini değiştirebilecek
hiçbir kuvvet yoktur.
Nitekim o resullerin

kıssalarından bazı
bölümler sana

ulaşmıştır. [37,171-173;
58,21] 

Enam /35 – Eğer
onların hakka sırt

çevirmeleri sana pek
ağır gelip de

kendilerine bambaşka
bir mûcize getirmen

için yer altında bir geçit
veya göğe çıkacak bir

merdiven arama
peşinde olursan, şunu

bil ki: şayet Allah
dileseydi onların

hepsini elbette doğru
yol üzerinde toplardı. O

halde sen sakın bunu
bilmeyenlerden, fevrî
davrananlardan olma.

[10,99] 

ا لةـبة اـدة مف مة ونة ه  ف  ان وا ي خف ا نفـم  كة اد وا ل مة دح وا لةعة لةوف ر  ۜ وة ل  ه  قةبف نف وا عة ن ه  لفـبة
اوا قةال  نف وة ية اي  ه 

ة لح يةات نةا اي نفيةا حة ا الدح  مة ن  وة ينة نةحف وثي ع  بف ب مة ﴾٢٨﴿ مف ةه  نح اي ب ونة وة اذ  لةكة
وا  ق ف  ذف و  اى اي تةرن لةوف لنىوة ۜ عة مف بح ه  ا ب الفحةرة ذة ۜ  قةال وا بةلنىـ قةالة اللةيفۛس هن قح ﴾٢٩﴿

دفـقة ﴾٣٠﴿ ۜ بح نةا رة ا ــذةاۛب ب ــعةــوا الفــذ  وق ــالة فةـقة وة ۟كذــمف  تةــت ـــنفـــكممة ونة ر  ف 
ة ينةــالح  ذي

ب ـكف ة ااء  ـل ــوا ب ـذح ۜقة ذةاـ حةالحن  اى اي ااءة تحن اعةـم  الـه ـتفجة ة تةةىـسح ة  بةغف رةـخة س 
تةنةا  رة سف لنىحة طفنةا فيعة ا فةرحة ل ونةـ مة م  مف يةحف ه  اۙ وة لنى يهة ه مف عة ارة زة الوف وا يةاــقةال 

مة ااـالفحةا ـوة نفية وة  الدح  ة لة ين لح ۜـع ـاي و  لةهف ب  وة ﴾٣١﴿ ر ونة ا يةز  ۜ اللة ۛسااءة مة مف ه  ظ ه ور 
﴿٣٢﴾قةدف ن خ ــلـوة لة ا ر  الف ة ة  خةـــدح ينة ر  ــيفـــرة ةـ يةل لحةذي ۜ ـق ـتح ونةـل ـــق ــعفـلة تةــالفة ونة

نحة يكة  ـز  ن ــحفــيةــه  لةــاي و ل ـية  الحةذي ةه مف لة يـ ـونة فةـق  ح ب و نةكةكفا  نح ذ  م ـلةــعفــنة
دفــوة لة بةتفــكم قة ح ذ  ﴾٣٣﴿ ةا ل كنوة لن ة الظح د  ونةـجفـــ يةالحن  ينة  ب انيةات  ـميــنح حة

وا عةـبةـۛصـل كة فةـبفــنف قةــم  ب ــكم اـلنى مةـر  ذ وا حةـذح  ا ون اى التنـوا وة مفـه ـيـتحن ل  ر س 
لة لة ل ـبةـم  وة ات ـكةـدح  ۛ ل مة دف الحن  لةقة ااءة وة نفجة ينة لنةبةا كة م  ۛسلي رف ئ  الفم  ۛـنة نةا ر  صف
اينف كة لةيفكةرة ـب ـكف انةـوة اض ـ ايعفعة ۛت النف تةـطةـتةـا ن  اسفـمف فةـه ـرة يةـبفـعف تةغ  ﴾٣٤﴿

ض  الوف س  يـف  ةرف ةـالف ةـماى ف ـلح ااء  فةـي السح مف  ب ـأفت ـتةـمة لةوف ۛشااءةـيةه  ۜ  وة يةة  ان قاىـفةــنة
﴾٣٥﴿ لةى مفــه ــعةــمةـــجةـــلة الحن  ى  فةلة تـةعة ة م  وكم الفه دن اــنةنح ينة نة الفجة لي ه 

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

130



131

Enam /36 – Ancak
kulak verenler bu 
dâveti kabul ederler. 
Ölüleri ise Allah 
diriltecek, sonra Onun 
huzuruna 
çıkarılacaklardır. 
[36,70] 

بزح

﴾٣﴿
Enam /37 – “Ona 

bizim ısrarla 
istediğimiz bambaşka 
bir mûcize indirilse 
ya!” deyip duruyorlar. 
De ki: “Şüphesiz Allah 
öyle bir mûcize 
göndermeye kadirdir, 
fakat onların çoğu bunu
bilmezler. [10,20; 13,7.27; 
17,90-59; 26,4] {KM, Matta 
16,1; Markos 8,11} 

Enam /38 – Hem yerde
hareket eden hiç bir 
canlı, kanatlarıyla uçan 
hiç bir kuş türü yoktur 
ki sizin gibi birer 
toplum teşkil 
etmesinler. 

Biz o kitapta hiçbir şeyi
ihmal etmedik. Sonra 
hepsi Rab’lerinin 
huzuruna sevkedilip 
toplanacaklardır. [6,59; 
10,61; 11,6; 29,60; 34,3; 36,12] 

Fikrî seviyeleri düşük 
müşriklerin, keyiflerine
göre mûcize 
istemelerine karşı, 
onların dikkatleri, 
geçici olmayan ve 
kâinatın her tarafını 
dolduran mûcizelere 
çevriliyor. Bunların; 
hem Yaratıcının 
kudretini gösterme, 
hem de başka 
yönleriyle de dikkate 
değer oldukları 
hatırlatılıyor. Mesela: 
Kuş türlerinin, arıların, 
karıncaların ve daha 
birçok canlıların toplum
hayatı yaşadıkları 
gerçeği bunlardandır. 

Bu âyetteki kitap, 
müfessirlerin çoğuna 
göre Levh-i Mahfuzdur.
Levh-i Mahfuz, ilâhi 
ahkâma göre, 
mahlukatın bütününün 
kaderlerinin 
kaydolunduğu âlem-i 
gayba ait bir mahluktur.
“Kitab” ın her şeyi 
ihata eden ilm-i ilahî 
olduğu da söylenmiştir. 
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Enam /39 –
Âyetlerimizi yalan

sayanlar, karanlıklar
içinde olan birtakım

sağırlar ve dilsizlerdir.
Allah dilediğini saptırır,
dilediğini de doğru yola

koyar. 

Enam /40 – De ki:
“Söyleyin bakalım, eğer
size Allah’ın azabı gelir

yahut kıyamet gelip
çatarsa Allah’tan

başkasına mı
yalvarırsınız? Doğru

kimseler iseniz haydi
söyleyin gerçeği!” [2,17-

18; 24,40] 

Enam /41 – Hayır!
Yalnız O’na

yalvarırsınız. O da
dilerse duanıza sebep

olan sıkıntıyı giderir ve
o zaman siz de Allah’a
kattığınız o ortakları, o

batıl mâbudları
unutursunuz. [17,67] 

Allah Teâla 2,186 ve 40,60
âyetlerinde duaları kabul
buyuracağını bildirir. Bu

âyet ise onları ilahî meşiet
ile kayıtlar. “Sizin

istemeniz, ama Allahın da
dilemesi ile duanız kabul
edilir” mânası kastedilir. 

Enam /42 –
Senden önce de birtakım

ümmetlere resûller
gönderdik.

Dinlemediler: Hakka
dönüş yapsın, suçlarının

affı için niyaz etsinler
diye onları çetin bir

yoksulluk, hastalık ve
sıkıntılarla

cezalandırdık. 

Enam /43 – Bâri,
kendilerine şiddetimiz

geldiği vakit
yalvarsaydılar, tövbe

etseydiler! Fakat heyhât!
Onların kalpleri kaskatı

olmuş, şeytan da
yapmakta oldukları

mâsiyet ve günahları
kendilerine süslemiş,

cazip göstermişti. 

Enam /44 – Kendilerine
verilen öğütleri terkedip
unutunca üzerlerine her

şeyin, her zevk ve
nimetin kapılarını açtık.

Nihayet kendilerine
verilen bu genişlik ve

serbestlikle tam
ferahlandıkları sırada,

ansızın onları kıskıvrak
yakaladık da bir anda

bütün ümitlerini
kaybediverdiler! 

Bu refah onlara istidrac
olarak verilmiştir. Hz.

Peygamber (a.s.), bu âyeti
açıklamak üzere şöyle

buyurur: “İsyanına devam
ettiği halde, Allah’ın böyle

bir kuluna dünyadan arzu
ettiği şeyleri verdiğini

görürsen, bil ki bu sadece
istidraçtan ibarettir. Sonra

da felemma nesû... (bu
âyeti) sonuna kadar tilavet

etti.” 

يب ـتةـسفـية تنى ية جي وف ۜ  وة الفمة ع و نة مة ةذي ينة يةسف م ـعةـبفـالح ه  الحن  ث ه  لةيف ة اي ة ث مح نح اـاي مة
لة ــوا لةـا ل ــوة قة يةــيفـلةـــز ح لة عةـــن  وف ۜ نف ـة   م ــه  ان بح هي ةــق   رة نح لف اي ﴾٣٦﴿ جةـي  ع ونةــرف

اى النف ي ـا د  ر  عةـقة ة ال كنـ وة لن ةىـزح  لة ان يةــنةـلن ونةـم ـلةـعفـ لة يةه مفرة ــثةــكذنح ة الحن
ا مة اا بحةنف ـم  وة لة ة   ف يــدة ض  وة ةرف ا الف م ـطيـر  يةـائ ـطة ا ا مة ة لح ه  اي يف نةاحة ير  ب جة ﴾٣٧﴿

طفنةا ف ي ا فةرحة ء  مة نف ۛشيف تةاب  م  لنى  الفك  ة اي مفث مح بح ه  ۛشر ونةرة ثةال  ي حف ۜكمالمف مف
ة الح ينةـوة  ذي

ب وا ب ـكف ة يةا ت ـذح مح  وة ب ـان نف ـل ـم  ف ي الظح كذـنةا ص  ۜ مة ات  أ مة يةۛشل ﴾٣٨﴿

﴾٣٩﴿ ا ط  م ــلنى ص ــلفه  عةـعةـجفـأف يةـۛشـنف يةـلفه ۜ  وة مةـل ـضفــ ي  الحن  م ـيـقيــتةــسفـــرة
ال تـة الرة نف مفكميف تن اي رةكم الوف التةتـف الحن ذةا ب  ــمف عةكميـــال يف ة  الغة اعة ة م  السح ق لف

ةاه   تة يح ف كذونة فةيـةـدف ع ـبةلف اي ش  ﴾٤٠﴿ ۛ  ــدف ع ـ تةالحن  ينةـاد  قيـت مف ۛصـنفـ ك اينفو نة
لة ۛس دفـقةـوة اـالرف الفـنة ﴾٤١﴿ ه  لةيف ع ونة اي ا تةدف تة  ۛشااءةاينف مة ا ت ـوة نة مة ۛسوف ۟ـكم ر ــشفــنف ونة

نةـاةخةـ فةل كةــبفــقة نفـم  ةـبةأف ۛساـالفــ ب مف ـاه ـذف الضح ااء  لةــاء  وة ة ةـعةـرح مفـه ـلح ا لن م ــى ا مةـاي
اـلةـــفة ذف جة ا اي ة ع ــۛضـنةا تةـأف س ـمف بةـاءة ه ـوف لة لنـرح نفكنـــوا وة ﴾٤٢﴿ ةـية ونة تةۛضرح ع 

﴾٤٣﴿ ةـه ـل وب ـتف ق ـۛسـقة زة يح ةـم   الـه ـنة لةــمف  وة ا كةـطةـيفـشح ل ونةـمةـعفـوا يةـان ـان   مة
ا ذ كح ـنة وا مة واــس  نةا عةـتةـهي فةـب  ر  اۛب ك ـمف البفـه ـيفـلةـحف ۜ حةــلح  ۛشـوة ء  اىــيف تحن اـفة ة لةمح

﴾٤٤﴿ ذةا فة ح ـاي اـوا ب ـر  ت  ا ا ون ا نةا ه ـ الخةواـمة ونةـس ـل ــبفــ م مفــه  ا ذةاــةى فةــتةــغفـ بةمفـذف
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

131



132

Enam /45 – 
Alemlerin Rabbi 
Allah’a hamd olsun ki 
böylece, zulmedip 
duran o gürûhun arkası 
kesildi. 

Enam /46 – De ki:
“Söyleyin bakalım: 
Eğer Allah işitme ve 
görme duyunuzu alır, 
kalplerinizin üstüne bir 
de mühür vurursa 
Allah’tan başka hangi 
tanrı onları size geri 
getirebilir?” 

Bak, âyetlerimizi 
nasıl türlü türlü 
açıklıyoruz da, sonra 
onlar nasıl 
yüzçeviriyorlar! [67,23;
8,24; 10,31] 

Enam /47 – De ki!
“Söylesenize bana: 
Eğer Allah’ın azabı, 
ansızın yahut göz göre 
göre size gelirse zalim 
topluluktan başkası mı 
helâk olacak?” [6,82] 

Enam /48 – Biz 
peygamberleri sadece 
müjdeci ve uyarıcı 
olarak gönderiyoruz. O 
halde kim iman eder, 
kendini ve işlerini 
düzeltirse onlara asla 
korku yoktur. Onlar 
hiçbir üzüntüye de 
mâruz 
kalmayacaklardır. 

Enam /49 – 
Âyetlerimizi yalan 
sayanlar ise isyan edip 
yoldan çıkmalarından 
ötürü azaba 
uğrayacaklardır. 

“Yoldan çıkma,” 
âyetin aslında fısk 
kelimesi ile ifade 
edilmiştir. Fısk: İtaat 
dışına çıkmak demek 
olup küfr kavramından 
daha geneldir. Fısk 
genellikle çok günah 
için kullanılır. Fâsık: 
dinin hükümlerini kabul
ettikten sonra bütün 
veya bir kısım 
hükümlerine aykırı 
davranan kimseye 
denilir. Âyette ise 
münkirlerin, kâfirlerin 
fısklarından söz 
edilmektedir. 
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Enam /50 – De ki:
“Ben, size Allah’ın

hazîneleri benim
yanımdadır”

demiyorum. Yok, “Ben
gaybı bilirim.”  Yok,

“Ben meleğim” de
demiyorum. 

Bana ne
vahyediliyorsa, ben

ancak ona tabi olurum”
De ki: “Kör, görenle bir

olur mu? Hiç
düşünmüyor musunuz?

[13,19] 

Enam /51 –
Allah’tan başka

birtakım tanrıların,
Allah’ın huzurunda

toplandıklarında
kendilerini

kurtaracaklarına inanan
o kimseleri sen

Kur’ân’la uyar ki,
Onun huzurunda

kendilerini savunacak
ne bir hamileri, ne de

bir şefaatçileri
olmayacaktır. Böylece

umulur ki bu şirkten
sakınırlar. [23,57;

13,21] 

Meallerin çoğunda
net mânanın pek

verilmediği bu âyete,
çeşitli tefsirlerden

yararlandıktan sonra,
özellikle Ebussuud’un

tercihine göre mâna
verdik. Burada

günâhkar müminlerin
mahşerdeki durumu

değil, müşriklerin
durumu

vurgulanmaktadır. 

Enam /52 – Sabah
akşam Rab’lerine, sırf

O’nun cemaline ve
rızasına müştak olarak

niyaz edenleri yanından
kovma. Ne sen

onlardan, ne de onlar
senden sorumlu

değilsiniz ki onları
kovup da zalimlerden

olasın. [18,28; 26,112-
114] 

İlk müslüman
cemaat arasında

Habbab, Bilal, Ammar,
Suheyb (r.anhum) gibi

köleler ve fakirler
vardı. Kureyşin ileri

gelenleri Hz.
Peygamber (a.s.)’a: “Ne

o, kavmine bedel
bunlara mı razı oldun?”
Biz onların mı peşinden

gideceğiz! Onları
yanından

uzaklaştırırsan belki biz
de sana tabi olabiliriz”

demeleri üzerine 52-53.
âyetler indirildi. 54.
âyet, gerekli tutumu

bildirmektedir. 

ق لف ﴾٤٥﴿ ـعة ـط  م  دةاب ر  فةـق  وف ينة  الفقة ةذي واۜ  الح د  ظةلةم  ـمف الفـحة بح   وة حن  رة ينة ل  الةمي الفعة
ـذة  نف الخة ـك مفالحن اي عة البفۛصارة  ۛسمف  وة

ـلنى مفكم مة عة ـتـة خة مفكمق ل وب  وة مف اليفـتـ  الرة
ـــه  لن ـــر  اي ــيف ۜ ا نفظ رفالحن  غة يـك مف ب ه  ف  كةيفۛف  يةأفتي ۛصـرح  ــمف نـ  ة ه  مح ـ  نيةات  ث الف ـــنف مة

ك مف ق لف اليفتـة  الرة
نف ذةاب  التنيـك مف اي ـــةى ال الحن  عة ــــتـة ــغف ةى وف بـة ــرة ــــهف جة ﴾٤٦﴿ ف ونة د  يةصف

ان  مة ــيـنةــوة ــرف ۛســلي ــم  ــل  الف س  ــرف ﴾٤٧﴿ ة لح لةك  اي ـهف ـلف يـ  م  هة ــوف ــقة ونةالف ةال م   الظح
ــذ  ــنف ف  ري وة م  ــــوف ــحة فةــلة خة ـــلـة ال صف ــنة وة ــنف انمة ۛ  فةـــمة يـنة ـري ـبةــشح  ة م  لح ينة اي

ذي يـنة ـة الح  وة
وا  ب ان يةا ت نةاكف ة بـ  ـــذح ﴾٤٨﴿ ــو نة ـــزة نـ  ــحف ـــمف  يـة ــمف  وة لة ه  ــه  ـيف ــلـة عة
ـو ل   لةق لف ا  القـ  مفكم لة ﴾٤٩﴿ ونة ق  س  فف ـان وا يـة ا كة ذةاب  ب مة ـم  الفـعة ـه  سح  مة يـة

اائ ن  زة ـــۛب   وة الحن  خة ـــيف ـــغة ــــم   الف ـــــــلـة ا العف ـو ل   لة وة لة ا  القـ  مفكملة ي ـدي ــنف ع 
اى وحن ا يـ  مة ة لح ـع  اي ب  ـة نف التح ۛ اي ـلةك  ــلف مة لف هة ۜ  قـ  ة يح لـة ى اي ـمن ةعف ي الف ـو  ــتـة ـسف يـة ــي نحي اي

ال نف ةــب  رف ذ ــوة يـه  الح ا ف ــنة يةـذي ونة النفـخة ﴾٥٠﴿ الف ۜ  الفةـيـصيـبةـوة ةـفةـتةــلة تةـــر  ۟ـكح و نة ر 
لنى مف اي بح ه  ـــمف  رة ــه  ــۛس لـة ـيف ـــنف لـة ـــيـع م  لة ۛشـــفي ــيح  وة لـ  ــهي وة اوا د و نـ  ـۛشـر  حف يـ 

ـونة دف ع  يـنة يـة ذي ـة ــر  د  الح ـطف لة تـة مف  وة ةه  بح دنرة ة  و ب ا لفغة ﴾٥١﴿ ةــعةـلة ةـــمف يةــه ــلح ق ونةــتح
ا ه ۜ مة هة جف ونة وة يد  لةيفكة ي ري نف عة مف م  ه  ۛسابـ  نفح  نف م  ا م  مة ء  وة يح  ۛشـيف الفعةش  وة

﴾٥٢﴿ ء  فةتة نف ۛشيف مف م  ه  لةيف ۛساب كة عة دةـح  مف فةتة طفر  نة ونةـكمــه  ينة م  ةال مي الظح
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Enam /53 – Biz 
onlardan kimini kimi 
ile, neticede “Allah 
bula bula aramızdan 
bunları mı lütfuna lâyık
gördü?” desinler diye, 
işte böyle imtihan ettik. 
Allah kimin 
şükrettiğini, kimin 
lütfuna daha lâyık 
olduğunu bilmez olur 
mu? [11,27; 46,11; 
19,73] 

Burada, o kibirli 
ileri gelenlerin bu lütfa 
lâyık olmadıkları ima 
edilmektedir. 

Enam /54 – 
Âyetlerimize iman 
edenler sana geldikleri 
zaman onlara: 

“Selam sizlere! de.

Rabbiniz 
merhameti kendi Zatına
temel bir ilke 
edinmiştir. 

Sizden kim 
bilmeyerek bir günah 
işler de sonra ardından 
tövbe eder ve halini 
düzeltirse Onun da 
gafur ve rahîm (çok 
affedici ve merhametli) 
olduğunu bilmelidir.” 

Enam /55 – 
Mücrimlerin yolu, 
müminlerin yolundan 
ayırt edilsin diye, 
böylece âyetleri tam 
tamına açıklıyoruz. 

Enam /56 – De ki:
“Allah’tan başka 
taptığınız şeylere ibadet
etmem bana yasak 
kılındı.” De ki: “Sizin 
keyfî arzularınıza 
uymayacağım; yoksa 
şaşırmış olurum.” 

Enam /57 – De ki:
“Ben Rabbimden gelen 
apaçık bir delile 
dayanmaktayım. Siz 
ise, onu yalan saydınız. 

Gelmesi için acele 
ettiğiniz azap da benim 
elimde değildir. Azabı 
çabuklaştırmak veya 
ertelemek hakkındaki 
hüküm, ancak 
Allah’ındır. 

O doğru haber 
verir. O doğruyu 
eğriden ayırt edenlerin, 
hükmedenlerin en 
hayırlısıdır.” 
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Enam /58 – De ki:
“Eğer o acele

istediğiniz azap benim
elimde olsaydı, benimle

sizin aranızdaki iş
çoktan bitmiş olurdu.” 

Zalimlere nasıl
davranılması

gerektiğini Allah pek
iyi bilir. 

Enam /59 –
Bilinmeyen nice

hazineler ve
görünmeyen gayb

aleminin anahtarları
O’nun yanındadır.

Onları Kendisinden
başkası bilemez. 

Karada ve denizde
ne varsa hepsini O bilir.

O’nun haberi olmadan
bir tek yaprak bile

düşmez. 

Yer altı
tabakalarının

karanlıkları içindeki tek
bir tane, hasılı yaş ve

kuru hiç bir şey yoktur
ki açık, net bir kitapta

bulunmasın. [39,63;
42,12; 10,61; 11,6] {KM,
Mezmurlar 139,16; Vahiy

5,1} 

Âyetteki mefatih,
miftah’ın çoğulu olarak

anahtar, meftah’ın çoğulu
olarak hazine mânasına

gelir. Burada geçen gayb
hazineleri veya

anahtarlarını Hz.
Peygamber, 31,34 âyeti ile
şöyle açıklamıştır: “Gayb
hazineleri beştir: Kıyamet
hakkındaki bilgi Allah’ın

nezdindedir. Yağmuru
dilediği yere dilediği

mikdar indiren O’dur.
Rahimlerin ihtiva ettiği
çocukların istikballerini
bilen O’dur. Hiç kimse
yarın yapacağı şeyleri

bilemez. Hiç kimse nerede
öleceğini bilemez. Her şeyi
hakkıyla bilen, her şeyden

haberdar olan Allah’tır”.
Âyetin sonunda geçen

kitab: Levh-i Mahfuz veya
ilm-i ilahîdir. 

Kur’ân’ın üslubu,
ilahi hakikatleri ekseriya
müşahhas üslupla anlatır.

Bu âyetin ilm-i ilahîyi
anlatımı buna dair misaller

ihtiva eder. Mücerret
üslupla “Allah’ın ezeli

ilminin dışında hiçbir şey
olmaz” gibi bir ifade yerine

burada buyurulduğu gibi
çok canlı, uçsuz bucaksız

bir manzara içine giriyoruz.
Mesela “O’nun haberi

olmadan bir tek yaprak bile
düşmez” cümlesi, muhatabı

dünya genişliğinde bir
ormana yerleştiriyor. Her

taraf yemyeşil. Sayılara
sığmayacak kadar yaprak,

yaprak, yaprak... Bunlardan
birinin sessizce düşmesi
bile O’nun izni dışında

olmaz” anlatımıyla varlıkta
olan biten herşeyin Allah’ın

izni ile olduğu pek etkili
tarzda anlatılmaktadır. 

ة ـــنح ء  مة ا ــؤ للة ـا اـوا الهن ـو ل  ـــيةـق  ـض  لـ  ـــبةـعف ــمف  بـ  ـــۛضـــه  ــعف ةا بـة ــنح فةـــتـة ل كةكفوة ـــــذن
﴾٥٣﴿ ــمف    الحن  ـــه  ـــيف ـــلـة ـنفعة ـنةاۜ م  ـن  يف ـۛس   بـة يف اةالحن  اللـة ا  بـ  ة الـشح ـلةمة بـ  ينةكن عف ــري

يـنة ةذي كة الح ااءة نةا جة ا تـ  ـانيـة ونة بـ  ـنـ  م  ـلف ي ؤف ـيـف فةـــق  ــلـة م  عة تةۛبكف مفكمۛســلة ذةا اي وة
ۙ ــةة ــمة حف ـه  الــرحة ــس  ـفف ـلنـى نـة ــنـفعة ـلة م  ـم  ــنف عة ـه  مة ـة ـوءاىكم النح ا مف س  بـح  مفكمرة

﴾٥٤﴿ ة تةاۛب مح ـ  ة  ث الـة ـهة ـنف ب جة ــــد م  ـعف ــحة هي  بـة ـــلـة الصف ووة ـــف  ــه  غة ـة ـيــم   فةــاةنح حي ر  رة
۟ ـينة مي ر  ــجف ـيــل  الفـم  ـينة ۛسـبي بي ــتـة ـسف ــتـة لـ  ا ت   وة ن يـة ـــل  الف ــصح  ـفة نـ  ل كةكفوة ـــذن
ــنف د  ـــــدف ع ونة  م  يـنة تـة ـذي ـة ــدة الح ــبـ  ــيــــت  النف ال عف ـــهي ـــي نـ  نحي ـــلف اي ون  قـ  ﴾٥٥﴿

ا ـلف لة ااءة  ال قـ  ـــوة ـــع   الهف ــب  ـة ــــنةكمتح ـال م  اا النـة مة ذاى  وة لفــت  اي ۙ  قةـــدف ۛضـــلـة مف ۜ الحن 
نحيي ق لف لنى اي نف عة ـنةة  م  يح  ي بـة بحي ۜ كفوة رة ـهي ة بفــت مف بـ  ي ـذح ـدي ـنف ـا ع  مة ﴾٥٦﴿ ينة تةدي ـهف الفم 

ن  الفـح  ة كذاي لح ۜم  اي حن  ـر  ل  ــيف ــوة خة ه  ة وة قح ــصح  الفــحة ـق  يـة ۜ ل ونة ب ــهي ج  تةعف سف ا تـة مة
ة ع  ال وفـلة لفـق  ي مةــنفــنح يةــق ـهي لةـونة ب ـل ــج ــعفـتةــسفــا تةـدي ض  ﴾٥٧﴿ ا ينة الففة لي ص 

﴾٥٨﴿ ــــنـة ـــيف ي  وة بـة ـــني ــــيف ــــر  بـة ة مف ۜ   وة كمالف ـيــنةالحن مف مي ةا لـ  الــظح ــم   بـ  ــلـة  العف
اا ــهة ـم  ــلـة ــعف ــب  لة يـة ـــيف ــغة ــح  الف ا تـ  ــفة ة مة لح ا اي م  مة ـلـة ــعف يـة ۜ  وة ــوة ف ي ه  ـدة ــنف ع  ه  وة

ـط  ق  ا تةسف مة ۜ وة ر  ة  وة الفبةحف لح قةــــة   اي رة ــنف وة ام  ـهة م  ـلـة ـعف ةـــة يـة ـــبح لة حة ي وة ـبةـر ح في الف
﴾٥٩﴿ لةـــل ــظ  ض  وة ةرف ات  الف طف مة لة ية ب ــرة ي  ايلحةس ــاب ـوة ين ـكن في بي تةاب  م 
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Enam /60 – O’dur
ki geceleyin uykuda 
sizi kendinizden geçirip
alır, gündüzün ne 
işlediğinizi bilir. 
Mukadder olan ömür 
müddetiniz doluncaya 
kadar, bu bilincinizi 
alıp, gündüzün sizi 
uyandırma sürecini 
devam ettiren de O’dur.

Bu sürecin 
sonunda da dönüşünüz 
O’na olacak ve O size 
yaptıklarınızı bir bir 
bildirip karşılığını 
verecektir. [3,55; 39,42;
13,10; 28,73; 78, 10-
11] 

Enam /61 – O 
kullarının üstünde de 
tek hâkimdir. O 
üzerinize, 
hareketlerinizi 
kaydeden hafaza 
meleklerini gönderir. 

Nihayet sizden 
birine ölüm vakti 
geldiğinde elçilerimiz 
hiç geciktirmeksizin ve 
hiçbir işi aksatmaksızın
onun ruhunu alırlar. 
[13,11; 82,10] 

Enam /62 – Sonra
onlar gerçek efendileri, 
mevlâları olan Allah’a 
götürülüp teslim 
edilirler. İyi bilin ki 
bütün hüküm yetkisi 
O’nundur ve O hesaba 
çekenlerin en 
süratlisidir. [56,50; 
10,32] {KM, 
Mezmurlar 9,9; 67,5; 
Yeremya 11,20} 
Enam /63 – De ki: 
“Kim kurtarır sizi 
karanın ve denizin 
karanlıklarından, 
tehlikelerinden, siz 
yalvara yakara, ağlaya 
sızlaya ve gizlice dualar
ederek şöyle dediğiniz 
demler: 
“Eğer bizi bundan 
kurtarırsa, ahdimiz 
olsun, kesinlikle 
şükredenlerden 
olacağız.” [17,67; 
27,63; 10,22] 

Enam /64 – De ki:
“Allah kurtarır sizi 
ondan ve her sıkıntıdan,
fakat sonra siz yine 
şirke girersiniz”. 
    Enam /65 – De ki: 
“O size tepenizden, 
yahut ayaklarınızın 
altından azap 
göndermeye, yahut sizi 
gruplar halinde 
birbirinize katıp 
kiminize kiminizin 
hıncını tattırmaya 
kadirdir.” 
    Bak, âyetleri nasıl 
tekrarlıyor, türlü türlü 
ifade ediyoruz ki onları 
anlasınlar. [17,68-69; 
67, 16-17] 
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Allah Teâla
geçmişte azgınlık eden

bazı toplumlara, burada
sayılan cezaları

indirdiğini bildirmek
sûretiyle son

Peygamberin (a.s.m)
ümmetini de

uyarmaktadır.
Yukarıdan inen azap:
Taş yağması, fırtına,

tufan, yıldırım; hastalık
ve musîbetler veya kötü

yöneticilerden gelen
zulüm; aşağıdan gelen

azap: deprem,
toplumdaki kargaşa,

anarşi, asayişsizlik diye
açıklanmıştır. 

Bu âyetle ilgili bir
hadis: “Ümmetimden

dört şeyi kaldırması için
Allah’a dua ettim;

bunlardan ikisini
kaldırdı, diğer ikisini

kaldırmaya razı olmadı.
Gökten taş yağmasını,

yere batmayı, onları
birbirine düşürmeyi ve
kimine kiminin hıncını
tattırmayı kaldırmasını

diledim. İlk ikisini
kaldırdı, öbür ikisini

kaldırmaya razı
olmadı.” 

Müslümanlar
arasında tefrika ve

birbiriyle kavga haram
olmakla beraber,

Allah’ın hikmetinin
bunlara imkân vermesi,

kulların imtihanda
olmaları sırrı ile

ilgilidir. Mümin şerden,
haramdan geri

durmakla yükümlüdür. 

Enam /66-
Enam /67 – Bu,

hakikatin ta kendisi
olduğu halde, senin

halkın onu yalan saydı.
De ki: “Ben sizden

sorumlu değilim. Her
haberin kararlaştırılmış

bir zamanı vardır; Siz
de yakında

öğrenirsiniz.” 

Enam /68 –
Âyetlerimiz hakkında

alaylı tavırla
münasebetsizliğe

dalanları gördüğün
zaman, -onlar başka bir

konuya geçinceye
kadar- kendilerinden
yüzçevir, eğer şeytan

bunu sana bir an
unutturursa, hatırına

geldiği gibi hemen
kalk, artık o zalimler

gürûhuyla oturma”
[4,140] {KM,

Mezmurlar 1,1} 

يـ فحن ي يةتةوة ل كمالحةذي يف ـة ار  مف ب الح ةهة ت مف ب الـنح حف رة اجة لةم  مة يةعف ة وة ك مفث مح ثـ  ـعة بف يـة ـوة ه  وة
ۛى ى ـۛسـمح ـل  م  ى الجة ا ـضن ـقف يـ  ة لـ  مح ـ  ــع  ث ج  ــرف ه  مة يف لـة ةمف كماي ئـ ث مح نةـبح  مفكم يـ  ـيـه  في

ر  اه  الفقة وة ه  هي وة وة بةاد  قة ع  ل فةوف س  يـف  ي رف ـلـة مفكمعة ﴾٦٠﴿ ا مة  بـ 
۟كم ل ونة مة عف مف تـة ـتـ  نف

اـى ــتحن ـــدة  حة اءة الحة ـا ذةا جة ــه كماي ةـتف فح ت  تةوة ـوف ل نةا م  الفمة ـــمف ر س  وة ه  ۜ ـظةــةى ـفة حة
محة ـ  اوا ث دح  ى ر  لـة ــ الحن  اي ـه  الفـح  ۜ  ال لة لـة ـقح ـم  الفــحة ـيـه  ـوف لن م كذمة ﴾٦١﴿ ح لة ر   ي فة

ط ونة
نف ق لف يـك مف مة نف ي نةجحي ات  م  ر  ظ ل مة الفبةحف الفبةرح  وة ﴾٦٢﴿ وة ه  ع  وة رة ينة السف بي اس  الفحة

ـذ  هي لةنـة ـــنف هن ــيـنةا م  ــنف النفــجن ئ  ـيةـةىۛ  لـة ـفف خ  ـۛضـــرح عــاى وة ةكمتـة نح و نـة ـه  ـونـة ع  ـدف تـة
ل  يـالحن  قـ  ح ا كم ي نةجي هة نف ــنف ك ــلح مف م  م   وة

ةكف ـمح ـ  ب  ث ــرف ﴾٦٣﴿ نة ام  ة ينةكن الشح ـري
اد  ق لف وة الفقة اى ر  ه  لن ـۛث عة ـعة بف يـف النف يـة لـة اباىكمعة ذة مف عة ﴾٦٤﴿ ر   النفت مف تـ شف

ـونةكم
ـ ت كمفةـوف ق  حف ـنف تـة م  ل  مف الوف ج  يقةكممف الوف يةلفب ۛسكمالرف ي ذي يةعاى وة مف ش  نف م 

ۜ ا نفظ رف بةأفۛس ض   بةعف
نيةات  لةـيفۛف ن كف ف  الف مف يةـۛصرح  ةه  لح ه ونةـعة قة فف ۛضك مف بةعف

﴾٦٦﴿ ـكةكف وة م  هي قةـوف ةۛب بـ  ۜ  ـذح قح  الفحة ـوة ه  لفوة ت  قـ  لةيـف لةسف ۜكمعة يل  كي وة مف بـ  ﴾٦٥﴿

ذةا اي اليفۛت وة ينة رة ةذي ونةـية الح خ وض  ﴾٦٧﴿ تة ل ك لح  ۛسـنةبةأ  م سف رح   وة ۛف تةـقة ونةـعفـوف لةم 
يةات نةا ضف ان ر  مف فةاةعف ه  نف تحنى عة وا حة ي يةخ وض  يث  في دي ۜ حة هي ر  يف ا غة ة مح اي  وة

يةنحةكة ي نفس  ي فاي
﴾٦٨﴿ ة دة الــدف بةـع ـقفــلة تةــطةان  فةــيفـالشح ى مةـكذذح ـعف ةال ـقةـعة الفـرن م  الظح ينةـميــوف
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Enam /69 – 
Allah’ın azabından 
sakınan müttakilere, 
iman etmeyenlerin 
hesabından dolayı bir 
sorumluluk yoktur. 

Fakat uhdelerine 
düşen, belki onlar da 
inanıp küfürden ve 
cehennemden sakınırlar
diye, bir nasihattan 
ibarettir. 

Müttaki: İttika 
(korunma) masdarından
ism-i fail olup bu da, 
başta küfür ve şirk 
olarak kişinin, 
kendisine âhirette zarar 
verecek olan haram ve 
günahlardan sakınarak, 
tâ nihayette cehennem 
azabından sakınmasıdır.

Enam /70 – 
Dinlerini bir oyuncak 
ve eğlence haline 
getiren, kendilerini 
dünya hayatı aldatmış 
olan kimseleri kendi 
hallerine bırak. 

Sen yalnız Kur’ân 
ile va’z et ki, 

Allah’tan başka 
yardımcısı ve şefaatçisi 
bulunmayan hiçbir 
nefis, işlediği günahlar 
yüzünden helâke teslim
edilmesin. 

O, her türlü 
fidyeyi denkleştirse 
bile, yine ondan alınıp 
kabul edilmez. 

İşledikleri 
günahları yüzünden 
helâke sürüklenenler, 
mahvolanlar, işte 
bunlardır. 

İnkârlarından 
dolayı onlara kaynar 
sudan bir içecek ve acı 
veren bir azap vardır. 
[74,38-39; 3,91; 10,3; 
32,4] 
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Enam /71 – De ki:
“Allah’tan başka, bize,

yalvarıp ibadet
ettiğimiz takdirde

fayda, terkettiğimiz
takdirde zarar

vermeyen şeylere mi
yalvaralım? 

Allah bizi doğru
yola koyduktan sonra

şeytanların kandırıp
şaşkın bir halde çöle

düşürdükleri,
arkadaşlarının ise “Bize

gel!” diye doğru yola
çağırıp durdukları

ahmak gibi, gerisin
geriye İslâm’dan şirke

mi dönelim? 

De ki: “Allah’ın
gösterdiği yol, tek

doğru yoldur ve bize
âlemlerin Rabbine

teslim olmamız
emrolundu.” [39,37;

16,37] 

Enam /72 – “Bir
de namazı hakkıyle ifa

edin ve Allah’a karşı
gelmekten sakının.”
diye de emrolundu. 

Hepinizin sonunda
toplanacağı yer, O’nun

huzurudur. 

Enam /73 –
Gökleri ve yeri hak ve

hikmet’e yaratan Odur. 

O “ol” dediği
zaman her şey oluverir.

Sözü haktır. Sûra
üfleneceği gün de

hakimiyet O’nundur. 

Görünmeyeni de,
görüneni de, olmuşu da,

olacağı da O bilir. O,
hakîm ve habîrdir (tam

hüküm ve hikmet sahibi
ve herşeyden hakkıyla

haberdardır). [2,117;
18,99; 20,102; 40,16; 25,

26] {KM, Çıkış 19,16; Yoel
2,1; Vahiy 8,9; 11,15; I

Korintos 15,52} 

ـــلةى يـنة عة ذي ـة والح ــق  ـة ــتح ــمفنة  يـة ـه  ــۛسا بـ  ـــنف ح  ــنف   م  ـم  لن ء  وة نفكن ۛشـيف ـا مة وة
ـذ  وا  دي ــخة ـة يـنة اتح ـذي ـة ــمف وة ذة ر  الح يـنةـــه  ﴾٦٩﴿ ـمف كذذ  ه  ـة ــلح ـعة ى لـة ـوــرن ــق  ـة ــتح نة  يـة

ــم   وة ــه  ة تـف ـــرح ــوىا وة غة ــهف ا  لـة ـهي ـــــرف بـ  ــــيةـا  وة ذة كح  و ة   الــدح  نف ـــين النف الفـحة ـــبـاى ـع  لـة
ـــس  ــفف ا  نـة ـمة ۗ كف بـ  اــــۛســبةـــتف ــهة ــۛس لـة يف ـنف  د  و ن      لـة الحن     م  ـــۛسـلة ـبف ـ  ت

ـد  لف  عف نف تـة اي ۛ  وة ـيـع  لة ۛشــفي ائ كةكموة لن اۜ  ا ول ـهة ـنف ـذف م  ؤف خة ـدف ل   لة يـ  ة عة ـلح يح  لـ  وة
ـل وا ا ا بفــس   ب ـمة

اب  ـۛسـب واۛ  كف ـمف  ۛشـرة ه  ــنفلـة ــذةاب   م  عة ــيــم  وة ـمي حة ينة الحةذي
ـلف ال ـوا قـ  ـدف ع  ـــنف د  ونـة الحن ن     م  ﴾٧٠﴿ ــ وا  يـة ــانـ  ـا كة ـمة ــيــم  بـ  ۟كذاللي و نة ر  ف 

ذف ــدة اي ـعف ـنةا بـة ابـ  ــقة اى العف ـلن دح  عة ـرة نـ  نةا وة رح  لة يةض  نةا وة ع  فة يــنةايةنف ــدن الحن   هة ا لة مة
ا ـه  انة   لـة ـــرة ــــيف ض  حة ةرف ـي الف ـــيـــن  ف  ـــــيةـا طي ة ــه  الـشح ــــــوة تـف ـهف ــتـة اسف ي ذ  ـالحـة كة

ة نح ـــلف اي ـــنةاۜ قـ  ـت  ى ائـف ـدة ـــه  ى الف لـة ا اي ـــه  ــو نـة ــــدف ع  ــــدة ى ب   يـة الحن  ه  ا ــحة الصف
نف ال وة ﴾٧١﴿ ا  م ـــه ــوة الفــــه  ۜى  وة بح ــل  مةـــل ـسفــن ـــا ل ـرف نةـــدن ا لةــ الفرة ۙـيـميــعة نة
ـوة وة ه  ﴾٧٢﴿ ـلنوةة  ة وا الـصح ـيـــم  ۜالقي ـو ه  ـق  ـة اتح ـ وة ـة ــوة الح ه  ونةذيي  وة ۛشـر  ــه  تـ حف يف لـة ي اي

ةرف الف ا ت   وة ـوة ـمن ة ــلةقة السح ا خة ـول   ۛض بـ  ـق  ـوف مة يـة يـة ۜ   وة ـــقح ـــحة نفكملف ي الحةذي
ـور ۜ ـي الـصح  ــخ  ف  ـــفة ــنف ــوف مة يـ  ــلفك   يـة ــم  ـه  الف ۜ وة لـة قح  ـــحة ـه  الف قةــوف لـ  ۜكمفةــيةــ ـون 
﴾٧٣﴿ ال  ةـــيفــــغةــم   الفــعة ۜ  ـــب   وة الشح ادة ة  ر ــيــبيــخةـم  الفـــيــكيـــحةـ الفوةـــوة ه هة
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Enam /74 – Bir 
zaman İbrâhim, atası 
Azer’e: “Ne! Sen 
putları tanrı mı 
ediniyorsun? 
    Doğrusu ben seni de 
kavmini de besbelli bir 
sapıklık içinde 
görüyorum” demişti. 
[19,41-48] {KM, Tekvin 11,27} 

    Gelecek bölümde Hz. 
İbrâhim (a.s.)’ın Allah’ın 
varlığını ve birliğini 
delillere dayanarak ortaya
koyması anlatılmaktadır. 
Müfessirlerin çoğuna 
göre, Hz. İbrâhim, 
muhataplarını irşad ve 
onlara istidlâl, yani 
delillere dayanarak 
tahkikî imana ulaşma 
yolunu göstermek için bu
diyaloğa girmiştir. 78. 
âyette nakledilen ve onun
şirkten berî olduğunu 
bildiren sözü de buna 
delildir. 

Enam /75 – Biz 
İbrâhim’e (şirkin 
çirkinliğini 
gösterdiğimiz gibi) 
imanında yakîne, 
kesinliğe ulaşması için 
göklerin ve yerin 
muhteşem 
hükümranlığını da 
öylece gösteriyorduk. 
[3,190-191; 7,185; 10,101; 23,88;
34,9; 36,83] 

Enam /76 – Gece 
bastırınca İbrâhim bir 
yıldız gördü, 
“(İddianıza göre) 
Rabbim budur!” dedi. 

Yıldız sönünce de 
“Ben öyle sönüp 
batanları Tanrı diye 
sevmem” dedi. 

Enam /77 – Sonra
ayı, dolunay halinde 
doğmuş vaziyette 
görünce “(İddianıza 
göre) Rabbim budur!” 
dedi. Sonra o da 
batınca: “Rabbim bana 
doğru yolu 
göstermeseydi, mutlaka
sapmışlardan olurdum” 
dedi. 
 Enam /78- Enam /79 
– Daha sonra güneşi 
doğarken görünce 
“Rabbim, herhalde 
budur, bu hepsinden 
daha büyük!” Batıp 
kaybolunca da: “Ey 
halkım, ben sizin 
Allah’a şerik 
koştuğunuz şeylerden 
berîyim.” “Ben batıl 
dinlerden uzaklaşarak, 
yüzümü, gökleri ve yeri
yaratan Rabbülâlemin’e
yönelttim, ben asla 
sizin gibi müşrik 
değilim!” dedi. [6,19; 
7,54] 
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Enam /80 –
Kavmi kendisi ile

tartışmaya girişti: O
dedi ki: “Allah, bana

doğru yolu
göstermişken, siz hâla

benimle O’nun
hakkında tartışıyor

musunuz? Sizin O’na
ortak saydığınız

şeylerden ben hiç bir
zaman korkmam. 

Rabbim ne dilerse o
olur. Rabbimin ilmi her

şeyi kapsar. Hâla
kendinize gelip ders

almayacak mısınız?” 

بزح

﴾٤﴿
Enam /81 – “Hem

siz, Allah’ın size tanrı
oldukları hakkında

hiçbir delil indirmediği
şeyleri Ona ortak

saymaktan
korkmuyorsunuz da,
nasıl ben sizin O’na

ortak koştuğunuz
şeylerden korkarım?” 

Şimdi biliyorsanız
söyleyin, bu iki taraftan
hangisi korkudan emin

olmakta haklıdır?”
[53,23; 42,21] 

Hz. İbrâhim putlara
ve yıldızlara tapmanın

aklen tutarsız olduğunu
ispatlayınca, öyle

anlaşılıyor ki, müşrikler
bu sefer, onların Allah

nezdinde şefaatçi
olabileceklerini

söylediler. Bu ancak nakil
yolu ile bilinecek bir şey

olunca Hz. İbrâhim:
“Onların şefaatçiliği

hakkında Allah’ın hiçbir
delil bildirmediğini”

söyledi. Son olarak
hürafeci müşrikler,
“bizim bu gizemli

ilahlarımız seni
çarparlar” deyip,

psikolojik bir yaklaşımla
insanın zaaf

damarlarından biri olan
korkusunu harekete

geçirmeye çalıştılar. O da
pek kuvvetli ilzamî bir
delille onları susturdu:

“Allah’ın kudreti ve
birliği kesin. Sizin

tanrılarınızın ise
zihninizden başka yerde

varlıkları yok. Allaha
şirkiniz sebebiyle, asıl
korkması gereken siz

iken,  benim ise korkacak
hiç bir yanlışım yok iken,

ne diye ben korkayım?
İyi düşünün: güven

istiyorsanız, o sadece
tevhid inancındadır.” 

ـنةـاماى ان قةــالة ــذ   الصف ـخ  ـة ــتح ـــيــه   ان زة رة التـة ةبي ـــيـم  ل  هي بفـــرن ۛـل  اي ــةى ـيـــهة اي ح ن ذف اي وة  اي
يكف وة ـــراي ــذن ل كة نـ  ﴾٧٤﴿ ــيــن  ـــبي ــي ۛضـــلة ل  م  ـــكة  في الرن يـــكة  وة قةـــوف مة

ـ ــلـة ـيةـــكممة ةرف ض    وة لـ  ا ت    وة الف ـوة ـمن ة نةكمــو ۛت  السح ــو نة  م  ـيـمة بفــرن هي اي
ان  ـــل  رة يف ـة ـه   الح يف ـلـة ة  عة ـــنح ا جة ة مح ــذةاكفــوف كففةـلـة ـباىۛ  قةــالة هن ﴾٧٥﴿ ينةـم ـالف و ق ني

ال  ا رة ة ـمح ـرةفةـــلـة ـــمة ــــقة الف ﴾٧٦﴿ ۛي بحي ـيــنةرة ــلي نف  ـبح  الف ا ا ح  اا الفةــلة قةـالة لة ة مح  فةــــلـة
ۛي ا  رة بحي ـــذة ـــد   قةـالة هن ــهف ــمف  يـة ـنف لـة ــئ  اا  الفةـلة  قةـالة  لـة ة ـمح ـــــــلـة ــي  فة ني بةاز  غـاى

ال ا رة ة ـمح ـۛس فةــلـة ــمف ة الشح ﴾٧٧﴿ ــي بحي ينةكم  َلَرة ا لحي ا ة م   الضح وف ـنة  الفقة ة  م  ـــنح ـو نـة
ي بحي اا  ال رة ـذة  هن

م  كذ تف قةالة يةا قةـوف اا الفةـلـة ة مح ۛ  فةــلـة يـبةـر  نحي اي ا ـــذة ــــةى قةــالة هن بةا ز  غة
نحيي ت  اي هف ة جح ية وة ه  جف ي وة ات  فةطةرة ل لحةذي وة من السحة ﴾٧٨﴿ ر  ا ت شف ة مح يء  م  ـونةكمبةراي

ۜ ــه  ــه  قةـوف م  ة اجح ـا حة وة ﴾٧٩﴿ ۛض ةرف الف يــحة  وة اـني مة كيـشفـم ــنة الفــال  م ـا النةـفاى وة ۛــر  ينة
ااـالت   حة

ا يــجح  قة  الحن  ف ي و نحي ا ت ــدف  هةــوة اف   مة ا الخة لة ۜ  وة ين  ونةـكم ر ـشفـدن الةـقة
ي بحي عة  رة س  ـاىۜ  وة ي ۛشيف بحي ـلفـماىۜ  الفةــلة رة ع  ء  ة ۛشـيف ك ــلح اءة ـــــــۛشـا ا النف يـة ة لح ا اي ــهي بـ 

ــرة كفوة  ا الشف ـا اف  مة ــۛف الخة ــونةكذــيف ا فـ  ــخة لة تـة ـمف  وة ــتـ  ﴾٨٠﴿ ةـتةـتة و نةــذة كح ر 
ــرة  ـمفكذالشف لةيـفب الحن   ــتـ  ـهي  عة ــنةــزح  لف بـ  ــمف  يـ  ـا لـة ۜكم  مة لفطةا ناى مف س  ـ ـة مفكمالنح

﴾٨١﴿ نف  ۛ  اي ــن  ةمف ا لف ـــقح  بـ  ـــن   الحة ــيف يـقة ــري ــفة فةـــاةيح  الف
ۢكم ـونة ــم  ــلـة ــعف ـمف  تـة ــتـ  ـنف
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Enam /82 – İman 
edip imanlarına zulüm 
bulaştırmayanlar var 
ya, işte korkudan emin 
olma onların hakkıdır, 
doğru yolda olanlar da 
onlardır. 

Enam /83 – İşte 
bunlar, kavmine karşı 
İbrâhim’e verdiğimiz 
delillerdi. 

Dilediğimiz 
kimselerin derecelerini 
kat kat yükseltiriz. 

Muhakkak ki 
senin Rabbin tam 
hüküm ve hikmet 
sahibidir ve O her şeyi 
hakkıyla bilir. 

Enam /84 – Biz 
ona İshak ile Yâkub’u 
ihsan ettik ve her birini 
nübüvvete erdirdik. 

Daha önce de 
Nuh’u ve onun 
neslinden Davud’u, 
Süleyman’ı, Eyyub’u, 
Yusuf’u, Mûsâ’yı ve 
Harun’u da nübüvvete 
erdirdik. 

Biz iyi hareket 
edenleri işte böyle 
ödüllendiririz. [19,49; 
29,27; 57,26; 19,58] 

Enam /85 – 
Zekeriyya’yı, Yahya’yı,
Îsâ’yı, İlyas’ı da 
nübüvvete erdirdik. 
Onların hepsi de 
salihlerdendi. 

Enam /86 – 
İsmâil’i, Elyesa’ı, 
Yunus’u, Lut’u da 
nübüvvete erdirdik; her 
birini de yaşadıkları 
asrın insanlarından 
üstün kıldık. 

Enam /87 – 
Onların babalarından, 
zürriyetlerinden, 
kardeşlerinden kimini 
de, aynı şekilde 
etraflarındaki insanlara 
üstün kıldık, onları 
seçtik, onları doğru 
yola götürdük. 
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Enam /88 – İşte
bu yol Allah’ın hidâyet
yoludur ki kullarından
dilediğini ona götürür.

Eğer onlar Allah’a ortak
tanısalardı, bütün

yaptıkları, elde ettikleri
bütün kazançları heder
olmuş gitmişti. [39,65;

43,81; 21,17; 39,4] 

Enam /89 – İşte
onlar, kendilerine kitap,
hikmet, hükümranlık ve

nübüvvet verdiğimiz
şahsiyetlerdir. Şimdi o

müşrikler bu nübüvveti
inkâr ederlerse, biz

nübüvveti inkâr
etmeyip ona sahip çıkan

bir topluluk
görevlendiririz. 

Hz. Peygamberin
evrensel risaleti

insanlık için en büyük
nimettir. Mekkeli

hemşehrileri onun
kıymetini bilmeyince

Allah ona sahip çıkacak
başka bir toplum var

edeceğini bildiriyor. İbn
Abbas bunu “Ensar”

diye tefsir etmişti. İbn
Hacer Fethu’l-Barî adlı

Buharî şerhinde şöyle
der: “Birinci derecede
Ensar maksat olmakla

birlikte, İslâm tarihi
boyunca bu vaadin

gerçekleştiğini gösteren
müteaddit toplulukların

gelmiş olması,
Kur’ân’ın

mûcizelerindendir.
“Kıyamet gününe kadar

hak için galibiyetle
mücahedeyi sürdüren

bir cemaat,
ümmetimden eksik

olmayacaktır” hadisi de
bu gerçeği

müjdelemiştir.
Bildirilen cemaat bire

münhasır değildir,
müteaddit olabilir.” 

Enam /90 – İşte
onlar Allah’ın hidâyet

verdiği kimselerdir. Sen
de onların yolundan
yürü ve de ki: “Ben

risaleti tebliğden dolayı
sizden bir ücret

beklemiyorum. O,
bütün milletler için bir

öğütten, irşaddan
ibarettir. 

ن  ةمف م  الف ــه  ائ كة  لـة لن ـلفــم  ا ول ــظـ  ـــمف بـ  ــه  انـة يـــــمة وا اي ا لةمف يةلفب س  ن وا وة انمة ينة ذي ـة اللح
اا  ان نة ــتـ  ة ـــجح ـلفكة ح  ــلنى وة تـ  ـيـمة  عة هي بفــرن ا اي ـا ــنةا هة ـيف تـة ﴾٨٢﴿ ۟ د  ونة ـتـة ــهف مف م  وة ه 

﴾٨٣﴿ فةــع   دة ـرف ۜ نـة ــهي م  ة  قةــوف نح ۜ  اي ـــۛشااء  ــنف نـة ات  مة جة بحةكةرة ـيـم رة ـلي ـيـم  عة ـكي  حة
ـوۛبۜ  ـق  ــعف قة  وة يـة ـحن ايسف

ـــدة يفــنةاكم وحاى هة نـ  ـــنةـاۛ  وة ــدة يف ى  هة ـلح ا ـه  ـنةا لـة ـبف وة وة هة
ةـبفل   وة م ـقة دة  وة س ــت ــنف  ذ  رح  يح ال يح ـمنـيفـلةـهي  دةاو ن ۛفــو س ــوۛب  وة ي ــنة  وة نفــم 

زة  وة

ةاـكف ر  يح ﴾٨٤﴿ ى  وة هن ۜ  وة ـوة م وسن ز يــكفر ونة ۙـس ـحفـم ـالف ذن ل كة  نةجف ينة ني
يلةـمنـوة ايسف عي ﴾٨٥﴿ ية ىـوة ين عي حف ا نةـ م لح ـك يةاۛسۜ ـلف اي ى وةـسنـيـ وة ة ۙـحيـل  الصح ينة

﴾٨٦﴿ الف ي ـۛسـيةـوة ل ـون ـعة وة ةـــفة   ك لحىوطاىۜ  وة ــۛس وة الةـالف لةىـا عةـنةــلفـضح ۙـيــميـعة نة
اا بة مف وةـئ  ان ةات  ذ  ه  يح اي خفـه ـرح  اـمف وة ۛ ـه ـن  وة اجف مف مفـه  نةاـدة يفـهة مف وةـه  نةاـيفـبةـتةـوة م  نفـوة

ى ذن ل كة ــدة ي الحن  ه  ـدي هف اء يـة ۛشـا ـنف يـة ـهي مة ﴿٨٧﴾ بـ  لن اط  م ـى ص ـاي يم ـسفـرة تةقي
لةــع  ۜ وة ل ونةــمةــعفـان وا يةـكف اـمف مةـه ـنفــطة عةــب ـحةـــــوا لةـكم رةـــوف الشفــبةا د  هي نفــم 

ائ كة ة ا وللن يـالح تةـذي ۛـب ــنح ـال   وةمةكذح ــالف وة  تةاۛبــكنــم  الفـــنةا ه ــيفــــنة ان ةة ة وح ﴾٨٨﴿

ــدف  وةكذيـة ء  فةــقة ا ـــؤ ل لة ـا ا هن ب ـــهة رف ـــلفــنةا ف  ة ا كح ـهة ـوا بـ  ــس  ـيف ا  قةــوف ماى لـة ـهة بـ  فةـــا نف
ينة  ــذي ـة ائ كة الح لن ىا ول ــدة ـدن الحن   هة ـه  ۜ فةــب  هف ــد  ــتـة ـــم   اقف يــه  ﴾٨٩﴿ ينةـا ف ـكفب  ري

﴾٩٠﴿ ا السفـق  ل ـلف لة ذ ــراىۜ  اينف ه ــه   الجفـيفـلةـمف عةكمـة ة لح  وة اي
ىـكذ ارن ۟   ل لفعة ينة لةمي
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Enam /91 – Bazı 
Yahudiler de Allah’ı 
gereği gibi tanımadılar. 
Çünkü “Allah hiçbir 
insana hiçbir şey 
indirmemiştir” dediler. 

Sen onlara de ki: 
“Peki, Mûsâ’nın 
insanlara bir nûr ve 
rehber olmak üzere 
getirdiği ve sizin de 
parça parça kağıtlar 
haline koyup işinize 
geleni gösterdiğiniz, 
fakat çoğunu 
gizlediğiniz ve sizin de 
babalarınızın da 
bilmediğiniz birçok 
şeyleri sayesinde 
öğrendiğiniz o kitabı 
kim indirdi?” 

Ey Resulüm sen: 
“Allah indirdi” de! 
sonra bırak daldıkları 
batıllarında oynaya 
dursunlar. [10,2; 17,94-
95] 

Enam /92 – İşte 
bu da bir feyiz kaynağı 
ve daha önceki kitapları
tasdik edici olarak, bir 
de hem Anakenti, hem 
de bütün çevresindeki 
insanları uyarman için 
indirdiğimiz bir kitap! 
Âhirete iman edenler, 
buna da inanırlar ve 
onlar namazlarını 
hakkıyle kılmaya 
devam ederler. [2,41; 
7,158; 6,19; 11,17; 
25,1; 3,20; 42,7] {KM, 
II Samuel 20,19} 

Kur’ân’ın dâveti 
evrenseldir. Nitekim bu 
âyet, “Ümmu’l-Kurâ 
(Anakent) Mekke ve 
bütün çevresi” diyerek 
bunu gösterir. Bu 
gerçek “bütün 
insanlara” [7,158], 
bütün âlemlere 
(insanlara ve cinlere) 
25,1 gibi âyetlerde daha
açık bildirilir. 

Enam /93 – Allah 
adına yalan 
uydurandan, yahut 
kendisine hiçbir şey 
vahyedilmediği halde 
“Bana da vahyolundu” 
diyenden, bir de, 
“Allah’ın indirdiği 
âyetler gibi ben de 
indiririm” diye iddia 
edenden daha zalim 
kimse olabilir mi? 
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Ölümün şiddetleri
içinde kıvranırken,

ölüm meleklerinin de
yakalarına yapışıp

kendilerine: “Haydi,
derhal ruhlarınızı

çıkarıp teslim edin!
Bugün zillet azabıyla

cezalanacaksınız; çünkü
Allah hakkında gerçek

dışı şeyler
söylüyordunuz ve

çünkü kibirlenerek
O’nun âyetlerinden

yüzçeviriyordunuz!”
diye haykırdıkları

sırada sen o zalimlerin
halini bir görsen!

[8,31.50; 47,27; 66,6]
{KM, Hezekiel 13,6-7}

Allah adına yalan
şöyle olur: O’nun

söylemediği söz O’na
mal edilir, şeriki

olmadığı halde ortak
koşulur veya O’na

eksik sıfatlar verilir. 

Enam /94 –
Kıyamet günü de Hak

Teâla şöyle
buyuracaktır:” İşte siz

ilk yarattığımızda
olduğunuz gibi çırıl

çıplak, teker teker
huzurumuza geldiniz!

Size verdiğimiz
mallarınızı da çok

gerilerde bıraktınız. 

Hani, siz dünyada
iken Allah’a şerik

olduğunu iddia ettiğiniz
şefaatçilerinizi de

yanınızda görmüyoruz?
Gördünüz ya,

aranızdaki bağlar bir bir
koptu ve ortak

olduklarını iddia edip
güvendiklerinizin hepsi

sizden uzaklaştı.”
[28,62-74; 26,92-93;

2,166-167; 23,101;
29,25; 28,64; 74,11] 

İnsan dünyadan âhirete
hiçbir şey götüremez.

Mal, mülk, dünyevî
mevki, şöhret hep

dünyada kalır.
Dirilirken de insan

“Anadan doğduğu gibi
çıplak, yalınayak ve

sünnetsiz”
haşredilecektir. Hz.
Aişe (r.a.): “Eyvah!

Herkes birbirinin
mahrem yerlerine

bakacak!” deyince Hz.
Peygamber (a.s.) bir

başka âyetle cevap
verip bu âyeti

açıklamıştır: “O gün
herkesin başından aşkın

derdi vardır, (ne
erkekler kadınlara, ne
de kadınlar erkeklere

bakamazlar.)” [80, 37] 

واــــــــقة ة دة ر  ة  قةــــــ  حةالحن ذف قة  ر  دفـــــقح ا   اي ااـهي نف ا ل وا  مة لةــــال ىـلنــعة  الحن  زة ا مة وة
نف ۜ م  ء  نف ق لف ۛشيف لة مة تةاۛب النفزة ي الفك  ااءة الحةذي ى ب هي جة ه دىى ن وراى م وسن وة بةۛشر 

ا ل و نةه  قةرة عة يۛس ت  تةجف و نةـبفـطي ا وةـد   ف ونةـخفـت  هة
ع ـيـثيكف مفـت ـمفـلح ــراىۛ  وة ل لنحةاس 

اوا لةم  ااؤ ل  لةمف تةعف بة ا ان لة ۜ النفت مف وة ۙق ل   ك مف ة  ذةالحن  ـــمح ـ  ي رف  ث ــمف في ــوف ه  ـمف خة ـه  ض  ا مة
ا  ذة هن لفـتةاب  النفـكنوة ةـۛصــبةارة ك   م ــم نةاه   ـزة ي بةـدح  ق  الح نةـيفــذي ﴾٩١﴿ ب ونةـعةـلفـية

ـذ  رة نف ـنف ا  وة ل تـ  مة ى وة ة الفـق رن ن مح الف ـن ونة  بـ  ؤف م  ينة يـ  ةذي الح اۜ وة هة ـوف لـة ة  حة رة خ  دة يفه  يـة
مة ن ـم  م ــلةـنف الظفــوة محة ﴾٩٢﴿ ن ونة ب ـي  م  ه  هيـؤف ت  لنىـعة مفـوة مفـۛصلة ا ف ـي  ه  ظ ونةـحة

بــكف الحن  لةـالة ا ونح ـاى الوف قةـذ  لةـية اي ة وة لةـمف ي ـــيح ء ـه  ۛشـيفـوحة اي يف ىـافف لةىــعة تةرن
ل  م ــالة ۛسا  نفـقة اــز  ۜ زة لةـا النفـثفلة مة لةالحن  ذ  الـوف تةـ وة اى اي ةال ـرن يــظح ونة في م  مة نفـوة

ائ  لن الفمة ت  وة ـوف اوا النفف ۛسكفالفـمة ج  ر  ۛ الخف ـمف يه  اوا اليفدي ط  ۜكمة  بةاس  مف ا رة ـمة ت  غة
اـون  ب ـه ـذةاۛب الفـنة عة وف زةـجفــت  لةىـول ـق ـمف تةـت ـنفـكم مة رةــيفـغةالحن   ونة عة مةـيةـاللف وف

دف  لةقة ونةا وة ئفت م  ادنى ج  ا ف رة كةمة ﴾٩٣﴿ قح   نف  ت مفـنفكم وة الفحة يةات  عة ونة  هيـان ب ر  كف تـة تةسف
رة تـة ة  وة ة ـرح لة مة ة  الوح

ة لفنةا كذ وح ا خة ور كمـت مف مة ااءة ظ ه   مف وة رة
ۛكم مف نةا  لةقف مفكمخة

ى مةـنة ااءة ـرن عة ـفة ك مف ش  عةك م عة ينة زة يــ الحةذي مف في ةه  ت مف النح ۜكممف ا اؤ ل رة كن مف ش  ا مة وة
﴾٩٤﴿ ةــقةــدف تةـقةـلة ة عةــمف وة ۛضكمنـةـيفـعة بةـطح اكمــنفـلح  مف مة

۟ـنفـكم ونة ت مف تةزف ع م 
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Enam /95 – 
Taneleri ve çekirdekleri
çatlatıp yararak (her 
şeyi gelişme yoluna 
koyan) Allah’tır. 
Ölüden diriyi O çıkarır, 
diriden ölüyü çıkaran 
da O’dur. 
    İşte bunları yapandır 
gerçek İlah! Artık nasıl 
oluyor da haktan 
uzaklaştırılıyorsunuz? 
[3,27; 36,33-36] 
   Ölüden diriyi 
çıkarmak: kuru taneden
yeşil bitki, kâfirin 
neslinden mümin 
çıkarma; diriden ölü 
çıkarma ise bunun aksi 
olarak açıklanır. 
Canlılar ölü maddeleri 
yiyerek beslenir. 
Bebeğin bedeni ölü 
sütü, canlı ete 
dönüştürür. Canlı 
bedenden ölü süt çıkar. 
Bunun da ötesinde, 
hayat ve ölüm deveranı,
hayatın sırrı ve kâinatın
ihtiva ettiği büyük bir 
mûcizedir. Su, 
karbondioksit, hidrojen 
ve topraktaki inorganik 
tuzlar, güneş ışığı, yeşil
bitkiler ve muayyen 
bakteriler sayesinde, 
nebat ve hayvandaki 
hayat maddesini teşkil 
eden organik maddelere
dönüşürler. İkinci 
durumda ise bu 
maddeler, canlı artıkları
halinde ölüm âlemine 
dönerler. Böylece Yüce 
Yaratıcı akıp giden 
zamanın her anında 
ölüden hayat, hayattan 
ölü çıkarır. 
   Enam /96 – Karanlığı
yarıp sabahı ortaya 
çıkaran O’dur. Geceyi 
dinlenmeniz, güneş ve 
ayı da vakitlerinizi 
hesaplamak için O 
yarattı. İşte bütün 
bunlar, azîz ve alîm 
(mutlak galip ve her 
şeyi hakkıyla bilen 
Allah’ın takdiridir). 
[2,189; 7,54; 93,1-2; 
92, 1-2; 91,3-4; 10,5; 
36,40] 

Enam /97 – 
Karanın ve denizin 
karanlıkları içinde size 
yıldızlardan yararlanıp 
yol bulma imkânı veren
O’dur. Gerçekten 
bilmek, öğrenmek 
isteyen kimseler için 
âyetlerimizi açıkça 
bildirdik. 

Enam /98 – Sizi 
bir tek candan yaratan 
O’dur. Sonra sizin için; 
bir kalacak yer, bir de 
emanet olarak duracak 
yer vardır. Biz 
âyetlerimizi anlayan 
kimseler için açıkça 
bildirdik. [4,1] 
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Bütün insanların,
ilk insan olan babaları

Hz. Âdemden çoğalmış
olmaları Allah’ın

kudretinin delilleridir.
Müstekarr: Ana rahmi

veya yeryüzündeki
ikamet; emanet yeri ise:

sulb veya kabirdeki
ikamettir. Başka

ihtimaller de
sözkonusudur. 

Enam /99 –
Gökten su indiren
O’dur. Sonra Biz

onunla her çeşit bitkiyi
çıkarırız. O bitkiden bir
filiz, ondan da büyüyüp
birbirinin üstüne binmiş

taneler, başaklar
çıkarırız. Hurma

tomurcuklarından
sarkan salkımlar, üzüm,
zeytin ve nar bahçeleri

yetiştiririz. 

Bunlardan kimi
birbirine benzer, kimi

benzemez. Her birinin
meyvesine, bir ilk

meyve verdiğinde bir
de tam olgunlaştıkları
zaman bakın! Elbette
bütün bunlarda iman

edecekler için alınacak
birçok dersler vardır.

[16,10-11; 21,30; 13,4]
{KM, Mezmurlar 104} 

Enam /100 –
Böyle iken tuttular,
cinleri Allah’a şerik

yaptılar; halbuki bunları
da O yaratmıştır.

Bundan başka O’na
birtakım oğullar ve

kızlar yakıştırdılar. Ne
dediklerini bildikleri
yok. O, müşriklerin

Kendisine isnad
ettikleri bu gibi

nitelendirmelerden
münezzehtir, yücedir.

[2,116; 4,117-120;
18,50; 19,44; 36,60-61;

34,41] 

Enam /101 –
Gökleri ve yeri yoktan
var eden O’dur. O’nun
nasıl çocuğu olabilir ki

Kendisinin eşi de
yoktur. Gerçek şu ki:

her şey O’nun
mahlûkudur ve O her

şeyi hakkıyla bilir.
[72,3] 

بح  ۜى ي خف فةال ق  الفحة ةون النح ةـحةـر  ج  الفـوة نة  يح ج ـخفـم ت   وة ـيح ـمةـالفم  ر  ة نح ة اي الحن
ۛ ق ـفةال  بةاح  الف صف ﴾٩٥﴿ نة الفــي حـالفمة ۜ  ذن ل ـت  م  يح ك ونة فةاةنحنى الحن م  كمحة فـة ت ؤف

ة الـكةـلة ۛسـيفــالح ةـناى وة ل كة تةـرة ح ـمةـقةـۛس  وة الفـمفـشح بةاناىۜ ذن ير ـسف دي قف جة لةـعةــوة
ـــوة ه  ي وة ذي ـلة الحـة ــعة واكملة جة تةد  ومة ل تةهف ج  ـ  ا م  النح ب هة ﴾٩٦﴿ الفـعةـالف يز  يـعةـزي م ـلي

ات  الفـــل ـظ  الفـبةــمة ۜ قةــبةــرح  وة ر  ةـدف فةـحف ن يةـلفـصح م  يةـقةـات  ل ـنةا الف ونةـلةـعفـوف م  ي في
ـة الح ــوة ه  ــۛشاة يذييوة س كمالنف فف ـنف نـة ـدة ـمف م  اح  ۜ وة دةع  تةوف م سف رح   وة تةقة سف ة   فةم  ﴾٩٧﴿

وة ه  ـةوة نف يذييالح لةـال ة نةـم  زة اـالسح ء امة ﴾٩٨﴿ لفنةاـدف فةـقة ة نيةات  صح م  الف وف ونة  ل قة ـه  قة يةفف
جفـاةخفـفة ء بةاۛتــهي نةـنةا ب ـرة جف ك لح  ۛشيف رة ه   نةاـ فةاةخف نف راى ـخةم  ج ض  ر  ا ن خف ۛـمة اءى

ا تةرة ى م  باح نةكنحة م  ة باىۛ وة ا ق ـع ـلفـنف طةـل  م ـخفـالنح ان  دةـنفـهة جةـيةـن  ا وة نحةات ـة  وة ه ـم  نف
ونة  ـــتـ  ة يف الزح ــنةا ب  وة انة العف ة الـرح  مح ۜ وة ـۛشا ب ه  ــــــتـة ــرة م  ـيف غة ـــهاى وة ب  ــتـة ـشف ــنف م  م 

لن اا الثفـى ثةـاي ذة ا اي هي ر  يةـمة رة وة ة فيـع ـنفـمة نح ۜ اي م كمــي ذن ل ـهي وف ن يةات  ل قة مف لة اواـظ ـا نف ـر 
حن ل وا  ــعةـــجة وة ق وا ل  رة خة ه مف  وة لةقة خة ة  وة نح ااءة الفج  رة كة ﴿٩٩﴾ ش  ونةــن ـــم   ؤفــــي 
ـنةـا بـة ـيـنة وة ني ۟ بـة ونة ف  ص  ا يـة ة ــمح النى عة ـعة تـة ــه  وة انـة ـحة ـبف ــلفـم ۜ  س  ـر  ع  ـيف غة ت  بـ  ـه  لـة

يـبة ةـدي ۜ النحنـع  السح ض  ةرف الف ات   وة وة لةـون  لةـكمى يـةـمن لةـه  وة نفكمـمف تةـد  وة ﴾١٠٠﴿

﴾١٠١﴿ خةــبةـــ ۛصا ح ه ـــلة ة ۛشــ ك قةـلةـــة ۜ  وة ه ـلح ۛ وة ء  ء ـ ۛشلح ـــك ــب وة ــيف م ــيـليــعة يف
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Enam /102 – 
Rabbiniz Allah, işte bu 
vasıflara sahib olan 
Yüce Zattır. 
   O’ndan başka tanrı 
yoktur. Her şeyi yaratan
O’dur. 
     O halde yalnız O’na 
ibadet edin. Her şeyin 
yönetimi Onun 
elindedir. [3,173] 

Enam /103 – 
Gözler O’na erişemez. 
Onun ilmi ise bütün 
gözleri ihata eder. 
    (Gözlerin görmediği 
herşeye nüfuz eden, 
herşeyden haberdar 
olan) latîf ve habîr 
O’dur. [67,14; 31,16] 
{KM, Çıkış 33,20; 
Yuhanna 1,18} 

Bu âyet gözlerin, 
Allah’ı “ihata sûretiyle, 
künhüne erecek şekilde 
göremeyeceklerini 
bildirir. Ehl-i sünnet, 
anlayışına göre bu âyet,
dünyada görmeyi 
nefyeder, ama 
cennetlikler Allah’ı 
göreceklerdir. 75,23 
âyeti “Rab’lerine 
bakacaklar” buyurduğu 
gibi, başka deliller de 
vardır. Hz. Peygamber 
(a.s.)’dan bize ulaşan 
kesin hadisler ile bu 
rü’yet meselesi sabit 
olmuştur. Yalnız birini 
nakledelim: “Siz şüphe 
yok ki şu dolunayı nasıl
birbirinizi itip 
kakmadan görüyorsanız
Rabbinizi de 
göreceksiniz.” 

Enam /104 – 
Rabbinizden size 
muhakkak ki deliller 
gelmiştir. 

Artık kim gözünü 
açar görürse kendi 
lehine, kim de hakkı 
görmeyip batılı seçerse 
kendi aleyhinedir. 

Sen de ki: “Ben 
sizin üzerinizde bekçi 
değilim.” [22,46] 

Enam /105 – İşte 
Biz, âyetleri iyice 
anlayıp kavramaları 
için farklı üslûplarla, 
türlü türlü beyan ederiz.

Biliyoruz ki onlar 
neticede “Sen ders 
almışsın!” 
diyeceklerdir. 

Âyetleri böyle 
türlü türlü açıklamamız,
bilmek isteyen 
kimselere, Kur’ân’ı 
iyice beyan etmek 
içindir. [25,4-5; 2,26; 
22,53; 74,31; 17,82; 
41,44] 
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Enam /106 –
Rabbinden sana ne

vahyolunuyorsa ona
tâbi ol. O’ndan başka

tanrı yoktur. Onun için,
sen de müşriklerden

uzak dur. 
     Enam /107 – Eğer
Allah dileseydi onlar

müşrik olmazlardı. Biz
seni onların üzerine

bekçi olarak
göndermedik. Sen

onların işlerini
yürütmekle de görevli

değilsin.[13,40; 88,21-22] 
    Enam /108 – Onların

Allah’tan başka
yalvardıkları tanrılarına

hakaret etmeyin ki,
onlar da cahillik ederek

hadlerini aşıp Allah’a
hakaret etmesinler. 

    Böylece her ümmete,
yaptıkları işi güzel

gösterdik. Sonra
dönüşleri yalnız O’na

olacak ve O da
yaptıklarını kendilerine

bir bir bildirip
karşılığını verecektir. 

   Allah Teâla bir önceki
âyette, hikmetiyle

insanların hak dini
seçip seçmemeyi kendi
tercihlerine bıraktığını

bildirmiştir. Allah
dileseydi hiç müşrik ve

kâfir kalmazdı, fakat
bunu dilememiştir,
buyurarak kâfirlere

yapılan tebliğ işinde
önemli bir metod

veriyor. O da onları
haktan iyice

uzaklaştıracak
şeylerden kaçınmak ve

onların putlarına,
liderlerine ve

inançlarına sövüp
hakaret etmemektir.
Zira sövüp hakaret

etmenin tebliğle ilgisi
yoktur. Mümine düşen

kızmaksızın, telaşsız,
soğukkanlı bir tebliğdir.

          Enam /109 –
Kendilerine bambaşka

bir mûcize geldiği
takdirde mutlaka ona

inanacaklarına dair
vargüçleriyle Allah’a

yemin ettiler. 
       De ki: “Mûcizeler

ancak Allah’ın
yanındadır.” O

istedikleri mûcize
geldiği zaman onların

yine de iman
etmeyeceklerinin siz

farkında değil misiniz?
[17,59] 

Enam /110 –
Onların kalplerini ve

gözlerini ters çeviririz.
İlkin ona inanmadıkları

gibi o mûcizeyi
gördükten sonra da

inanmazlar ve onları
taşkınlıkları içinde

şaşkın şaşkın bırakırız. 

بح  ۛ كمـــالحن  رة لنمف ا اي ة ه ـ لة لح ۛ ـهة اي ء  فةـلح  ۛشـكمق  ـال ـخةوة ۛــاعفـيف وه  ب د  م كمــذن ل 
 دف ر ــلة ت 

ة بفـــكم ا ر  ـۛصـــه   الف ﴾١٠٢﴿ ه  ء  وة كيـــلح  ۛشــــلنى ك ــــ عةوةــــوة ل ـــيـيف
ااءة قةدف  مفكمجة ﴾١٠٣﴿ وة ه  ۛ  دفـ ي وة ة بفۛصارة ةوة ـه  وة ر  ك  الف ير ـبيـخةـالف يف ـطيـاللح

ــنف  بح  م  ۛكمرة اۜ  مف هة لةيف ية فةعة م  ـنف عة مة ۛ  وة هي س  نف البفــۛصرة فةــل ـنةفف فةــمة ا ئ ــر  ـۛصا بـة
نيةــۛصـــكة ن ـذن ل ــكفوة  ات ـرح  ف  الف ﴾١٠٤﴿ اا النةال عة ظ ـيـفيـحةــمف  ب كمــيفـلةـوة مة

اا ــعف مة ب  ـة اي تح ﴾١٠٥﴿ ۛت  وة ل ـق ـيةـوة ل  م   يةـقةــه   ل ـنةـــيح ـــبةـــن ــو ل وا دة رة سف ونةـلةـعفــوف م 
﴾١٠٦﴿ ية لةيفكة  ا ونح  نف اي ۛ  م  بح كة ۛ  رة وة ة ه  لح هة اي لن ا اي ضف لة ر  العف ن  وة ينة عة كي ر  شف الفم 

االحن    مةـكمرة ـا الشفـمة ۛـيـفيـمف  حةـه ـــيفـــلةــا كة  عةـنةــلفـــعةــا جةـواۜ  وة ظاى لةوف ۛشااءة وة
لة تة ةـس ـوة يـبح وا الح ونةـدف ع ـنة يةـذي ﴾١٠٧﴿ ا مة ل ــيــوة كيــمف  ب ــه ــيفــلةــۛت  عةــا النفــوة

ـبح وا   الحن  د  و ن  ةفةيةــس  ـلفــم ۜ  الحن ـــر  ع  ـــيف ـــغة ـــدف واى  بـ  عة
ةاكف ــنح ـة ــذن ل كة زة يح نف م 

﴾١٠٨﴿ ة  ل ك لح  ة مف ا مح لةه  مة ة عة لنى ث مح مف اي بح ه  مف رة ه  ع  ج  رف مف مة ئ ه  ا فةي نةبح   كةان وا ب مة
ل ونة مة يةعف

اـئ ــمف لةـه ــا ن ـمةـدة اليفـهفـجة ب الحن  تفـنف جة يةـه ـاءة ة ب ـن ـؤف م ـي ـة  لةــمف ان اۜــنح هة وا القفۛسم  وة
ـدة ـنف ـات  ع  نيـة ا الف مة نحـة ــر  الحن  اي ــع  ــشف ـا يـ  مة اا اي ذةاكموة ـــهة ـة ۙ  النح تف مف ـاءة ـا جة لف قـ 

ـــلح ـــب  ال ــقة نـ  ــمف وة ه  البفـــۛصـا رة ــمف وة ـه  ـدة تـة ـ  ــ  فف
ـاكف ـمف ـــمة لـة ﴾١٠٩﴿ ونةـن ــؤف م ــلة ي 

﴾١١٠﴿ ة لة مةــن وا ب ــؤف م ــي  ا الوح نةــهي ة ة   وة ۟ـمف يةــه ـيةا ن ـغفــي ط ـمف فيــذة ر  ه ــرح ه ونة مة عف
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الجزء

﴾٨﴿
Enam /111 – Biz 

onlara, dedikleri gibi 
melekleri de 
indirseydik, 

ölüler diriltilip 
kendileriyle 
konuşsaydı, 

istedikleri her şeyi 
toplayıp karşılarına 
koysaydık, 

onlar, ihtimali yok,
yine iman edecek 
değillerdi. 

Allah dilerse o 
başka. Fakat onların 
çoğu bunu bilmezler. 
[17,92; 6,124; 25,21; 
10,96-97] 

Enam /112 – 
Böylece biz her 
peygambere, insan ve 
cin şeytanlarını düşman
yaptık. 

Onlardan kimi 
kimine, aldatmak için 
birtakım yaldızlı sözler 
fısıldayıp telkin ederler.

Eğer Rabbin 
dileseydi, bunu 
yapamazlardı. 

O halde onları, 
düzmekte oldukları 
yalanlarıyla başbaşa 
bırak! [3,184; 6,34; 
41,43; 25,31] 

Enam /113 – Bir 
de bu telkini, âhirete 
inanmayanların 
gönülleri ona 
meyletsin, derken 
ondan hoşlansınlar ve 
işledikleri suçlarını 
işlemeye devam etsinler
diye yaparlar. 
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Enam /114 – De
ki: “Allah size o kitabı,

içinde hak ile batıl
birbirinden ayırt

edilmiş tarzda
açıklanmış olarak

indirmişken, 

sizinle aramızdaki
davâyı hükme

bağlamak için Allah’tan
başka bir hakem mi

arayacak mışım? 

Kendilerine daha
önce kitap verdiğimiz
kimseler de bilirler ki 

bu kitap gerçekten
Rabbin tarafından

indirilmiştir. 

Sakın bundan
şüphen olmasın!

[10,94] 

Enam /115 –
Rabbinin sözü,

doğruluk ve adalet
bakımından tam

kemalindedir. 

O’nun sözlerini
değiştirebilecek yoktur.

O hakkıyla işitir ve
bilir. 

Enam /116 – Eğer
dünyada bulunan
insanların çoğuna

uyarsan, seni Allah’ın
yolundan saptırırlar. 

Onlar sırf zanna
uyarlar ve kafadan

atarlar. [12,103; 37,71] 

Enam /117 –
Muhakkak ki Rabbin,
Kendisinin yolundan

sapanları pek iyi bildiği
gibi, 

doğru yolda
olanları da çok iyi bilir. 

Enam /118 –
Artık, o sapanların

sözlerine kulak asmayın
da, 

-Allah’ın
âyetlerini tasdik

ediyorsanız-  

kesilirken üzerine
Allah’ın adı anılmış

olan hayvanların etini
yeyin. 

ـة نح ةـنة نةاـال اا زح ـنة م   اي لف ه  اـمةــالفلةيف  ةة وةـــكةــئ ـلن
ةــكف حةـمةــم  الفــه ــمةـلح تنى  وة نةاــوف ۛشرف لة وفــوة

ة ۛشــك  ء  ق ــلح اـؤف م ــي ــوا ل ــان ـكف اـلى مةـــب ــيف ا النف يةـن  ة لح الحن اءة ــۛشاـوا اي مفـه ـيفـلةـعة
ب يح ـنة لح ـكمـلفنةا ل ـعةـذن ل كة جةـكف وة ﴾١١١﴿ ة ال كنوة لن ل و نةـهةـجفــيةمف  ـه  رةـثةــكذنح

ينةـيةـۛش ر ۛف اطي ض  ز خف لنى بةعف مف اي ه  ض  ي بةعف نح  ي وحي الفج  الف نفس  وة ى واح د  عة
لةـغ  و راىۜ وة بح كة اءةـوف ۛشاـر  ا فةرة مةـذة رف ه ــل وه   فةـعةـ مة ر ونةـتةـففــا يةـمف وة ل  وفـقةـالف
اى  ــصفــتةــوة ل  لةغن ةـــ ـالفف  ه ـيفـاي ينة  لة ي ــدة ة   الح ن خ ـن و نة  ب ـــؤف م ـــذي ة ــــالف رة ﴾١١٢﴿

الحن  رةـيفـغةــفة ال ﴾١١٣﴿ ل  ه   وةــۛض رفـيةـوة اـ ف ر ـــتةــقفــيةــل  وف ف ـتةــقفــم   مف ـــه  وا مة ونةــر 
ـة وةــه  ماى وةكفحة نف ي ذييـالح لةيـفـال لة اي ةــفةـــاۛب  م ـتةـكنـم   الفكمزة ۜـصح لى يـتةــالبف غي
تة ةـم ـلةـعفـاۛب  يةـتةــك ـالفم  ــه ا ـنةــيفـــان ة ل   م ــنةـه   م ــونة النح بح كة  نفــزح رة ة يـوة الح نةـذي

تف  تةمحة ت  ـكفوة بح كة ل مة رة ﴾١١٤﴿ تةري ينةكملة تـةــقح  فةــحةـلف اـب  مف نة الفم  ة م  و نةنح
﴾١١٥﴿ عةـص  م ــدف قاى  وة ا ت ـل ـكفــدح  لة ل ــبةــدف لىۜ  لة ۛ ــمة ه هي ةـ وة السح يم ـوة لي يع  الفعة مي

ض  ي ــنف ف ــرة مةـــثةـكذال  ةرف ۜ ل ـيــبيـــنف ۛســـو كة عةـلح ـــض ــــي الف الحن  ـعف اي وة نف ت ط 
ة نح ة  اي بح كةـرة ﴾١١٦﴿ نف ية ةـاي ة الـع ـب ـتح لح ةـونة  اي ة وةـــظح ة يةمف  ــه  نف اي نح لح ونةــخفـــاي ر  ص 

﴾١١٧﴿ ۛ ـل ـيـبيـنف  ۛسـلح  عةـض ــنف يةـم   مةـلةـوة العفـه  ه هي لةم  ب ا لف وة الـ وة ينةـتةـهفـم ـعف دي
﴾١١٨﴿ ا ذ ــكمفـة ة مح نفـيفـلةــعة الحن م  ـرة اسفـكن ل وا  م   ه  اي

يةا ت هي م ـنفكم ينةـؤف م ـت مف  ب ان ني
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

141



142

Enam /119 – 
Kesilirken üzerlerine 
Allah’ın adı anılmış 
olan hayvanların 
etlerinden niçin 
yemiyecek mişsiniz? 

O, zaten size haram 
kıldığı etleri açıkça 
bildirmiştir; ancak 
çaresiz kalıp da zaruret 
mikdarı yemeniz 
müstesnadır. 

Evet birçokları, 
bildiklerinden değil, 
sırf heva ve 
hevesleriyle halkı 
saptırıyorlar. 

Muhakkak ki Rabbin 
haddi aşanları pek iyi 
bilmektedir. [2,173] 

Nesefî’nin dediğine göre, fe
külû (kesilirken üzerine 
Allah’ın adı anılmış olan 
hayvanların etini yeyin) 
emri (âyet:118) 117. 
âyetteki saptıranlara 
uymanın yasaklanmasının 
bir neticesi durumundadır. 
Zira onlar haramı helâl, 
helâli ise haram 
sayıyorlardı. Bu şöyle 
olmuştu: Müslümanlara 
diyorlardı ki: “Siz Allah’a 
kulluk ettiğinizi iddia 
ediyorsunuz. Öyleyse sizin 
öldürdüğünüzü yemektense,
Allah’ın öldürdüğünü 
yemeniz gerekmez mi?” Bu
âyetle müminlere deniliyor 
ki: “Siz kesin olarak iman 
ediyorsanız, öyleyse 
özellikle kesilirken üzerine 
Allah’ın adı zikredilen eti 
yeyin, yoksa onların 
putlarının adı zikredilerek 
kesileni veya kendiliğinden 
öleni yemeyin. Hem Allah 
adına kesilmiş olanı 
yemenize ne engel var ki? 
O, sizin öldürdüğünüz 
değil, Allah adına kesilen 
helâl ve hoş rızıktır” 

Enam /120 – 
Günahın açığını da 
bırakın, gizlisini de: 
Çünkü günah işleyenler
elbette yaptıklarının 
cezasını çekeceklerdir. 

Enam /121 – Allah 
adına kesilmeyen 
hayvanın etini 
yemeyin! Bu, Allah 
yolundan çıkmaktır, 
isyandır. 

Şeytanlar kendi 
adamlarına sizinle 
mücadele etmeleri için 
telkinlerde bulunurlar. 

Şayet onlara uyarsanız, 
siz de düpedüz müşrik 
olur çıkarsınız. [9,31] 
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Zebiha konusunda
üç türlü içtihad vardır.

a-Allah’ın adı
zikredilmeksizin

boğazlanan hayvanın
eti helâl değildir,

besmele ister kasden,
ister yanılarak

terkedilsin (İbn Ömer,
Nâfi, İmam Malik,

Davud). b-Besmele şart
değil, müstehabdır, ister

kasden, ister sehven
terkedilsin (İbn Abbas,

Şafiî, İmam Ahmed). c-
Besmeleyi unutarak

terketmek zarar vermez,
fakat kesen kimse

kasden terketmiş ise o
hayvanın eti helâl

olmaz (Hz. Ali, Hasan
el-Basrî, Ebû Hanîfe). 

Enam /122 – Ölü
iken kendisini

dirilttiğimiz ve insanlar
arasında yürümesi için

kendisine bir ışık (iman
nûru) verdiğimiz kişi,

karanlıklarda kalıp
çıkamayan kimse gibi

olur mu hiç? 

Olmaz ama
kâfirlere, yapmakta

oldukları işler böyle
güzel gösterilir. [67,22;

11,24; 35,19-23] 

Enam /123 –
Mekke’de olduğu gibi

her şehirde de ileri
gelen mücrimleri,

yüksek mevkilerde
bulundururuz ki
oralarda hîleler

çevirsinler. Onlar böyle
yapmakla kendilerini
aldatırlar da farkında

olmazlar. [17,16; 34,34-
35; 43,23; 71,22; 34,31-

33; 29,13; 16,25] 

Enam /124 – Bir
âyet gelip de bu

kâfirlere tebliğ edilince
“Allah’ın resullerine

verilen risaletin benzeri
bize verilmedikçe, sana

asla iman etmeyiz.”
derler. Allah

peygamberliği kime
vereceğini pek iyi bilir. 

Yaptıkları hîleler
sebebiyle, suç

işleyenlere, Allah
tarafından bir zillet ve

şiddetli bir azap
erişecektir. [25,21;

6,10; 43,31-32; 40,60] 

ة تةكمـــلة ا ذ  ــــل وا  م ـــكمأف ــــمف اللح ة دفـــه   وة قةـــيفــلةــــعة الحن  م ـــرة اسفـــــكنمح ا مة وة
ة مة  عةـا حةـمف مةكمــلة ا اضفكمــلةيفـرح ة مة لح لةـط ر  رف ت ـمف اي ۜ   وةـيفـمف اي ة اي ه  نح لةــفة صحة
اا ئ ـاة هفـنة ب  لح وـض ـي ـلة ة ـلفـر  ع ـيفـغةـمف  ب ـه ـوة نح ة م ۜ اي بح م ـــلةــــوة  العفــــ  ه كةـرة يـكة راىـثي

ة وة نح نةه ۜ اي بةاط  الف ثفم  وة رة ينة يـة ذة ر وا ظةاه  ةذي ب ونةكذالح س  ﴾١١٩﴿ عفـب ا لف يـتةـم  نةـدي
لة تةأف  اـكموة ة مح لةمف ل وا م  ﴾١٢٠﴿ نة ب ــجفـي ـمة ۛســالف  ثف وف اــزة ونةـف  ر ـتةـقفـيةوا ــان ـكف مة

ةـيفـلةـ عةالحن  م ـــاسف نح اي ۜ ــسفـه  لةف ــه  وة ة ال ق  نح اي ةـوة ونةـوح ـي ــنة لةـيـيةا طيـشح ر ــكفذفــي 
ل  اــالوف ا د ـــي ــــمف ل ــه ــا ئ ـية ۛ وةكمو ـــل  جة و ه ــت ـــعفـال طة نف اي مف ةــم  نح مفكمــمف اي ا لن ىـاي

جةــيفـيةـــاة حفــتاى  فةـــيفــ مةانة ــكف نفــالوة مة ه ـــنةا لةــلفــــعةـنةاه   وة ﴾١٢١﴿ ر  شف  لةم 
۟ـكم ونة

ةا س ــب   هي ف ي النح
ا ت    لةـل ــي الظح ـه  ف ــل ـثةـنف مةـمةــكف ۛسـيفــمة ي وراى ـن  شي يةمف

﴾١٢٢﴿ ينةـا ف ـكفـلفـنة ل ـذن ل كة ز  يح ـكفاۜ ـهةــنفـار  ج  م ـخةــب  ان وا ري ا كة ل ونةـعفـ يةمة مة
يـلفـعةـجة  نةا في

ا ل ـيـر  ميـجفـرة م ـا ب ــكة ة  الـرف يةــلح  قةـكم واـكممفـيةـهة ر  ذن ل كةــكفوة 
﴾١٢٣﴿ اۜ وة مةـــيــفي ة ب ـــكمــمفــا يةـهة لح و نة اي مةـه ــس ـف ــاة نفــر  ر ونةـــع ـــشفــــا يةـمف  وة

ااءة تف يةـــه ـــجة اــثفــى م ـؤف تنــتحنى ن ـــنة حةــؤف م ـــنف ن ــوالةــال ــة  قةـــــمف ان اـلة مة وة اي ذةا
ۜ  اللحن ل  ـــر  س  لةم الحن  يفث   العف ل  حة عة ۜـتةـۛسالة ر  يةجف يب ـۛس ه  ة ي صي ينةـالح ذي ت  يةـا ون

﴾١٢٤﴿ وا م  رة ار  الجف دة ۛصغة نف عة الحن  ع  يـذةاب  ۛشـوة ا كةان واد ــدي ر ونةــكممفــية  ب مة
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Enam /125 – 
Hasılı Allah kimi doğru
yola koymak isterse, 
onun kalbini İslâm’a 
açar. 

Kimi de saptırmak 
isterse, onun göğsünü 
sanki o kişi gökte 
yükseliyormuşcasına 
dar ve tıkanık yapar. 

İşte Allah böylece, 
imana gelmeyenlere 
rüsvaylık verir. [20,25; 
39,22; 49,7] {KM, II 
Makkabe 1,4; Resullerin 
işleri 16,14} 

İnkâr zihniyeti ile rûhu 
kirlenmiş kimse Allah’ın 
birliğinin delillerini 
düşünmeye dâvet edilince, 
göğe çıkarcasına zorlanır, 
göğe yükselen kimsenin 
nefesinin tıkanması gibi 
göğsü tıkanır. Mânen böyle 
olduğu gibi, âyet bunun 
maddî tezahürüne de işaret 
etmektedir. Zira yükseğe 
çıktıkça oksijen azalır ve 
solunum güçlüğü çekilir. 
Her yüz metre yükseldikçe 
hava basıncı bir derece 
düşer. Basınç düştükçe 
nefes almak zorlaşır. Çok 
yüksekte uçan pilotların 
özel teneffüs cihazları 
kullanmaları şart olur. Aksi 
halde o pilotlar 
nefessizlikten ölürler. 

Enam /126 – Bu İslâm 
yolu Rabbinin dosdoğru
yoludur. Düşünüp 
idrâkini kullanan 
kimseler için 
âyetlerimizi iyice 
açıklamış bulunuyoruz. 

Enam /127 – Rab’leri 
nezdindeki selam ülkesi
olan cennet onlarındır. 
Yaptıkları güzel işler 
sebebiyle Allah, 
kendilerinin 
yardımcısıdır. 

Enam /128 – Gün 
gelecek, Allah onların 
hepsini huzurunda 
toplayıp: “Ey cin 
topluluğu! İnsanlardan 
çoğunu yoldan 
çıkardınız ha!” diyecek.

İnsanlardan onlara 
uymuş olanlar 
diyecekler ki: “Ey Ulu 
Rabbimiz! Kimimiz 
kimimizden 
faydalandık ve bize 
tayin ettiğin müddetin 
sonuna ulaştık.” 

O buyuracak ki: 
“Meskeniniz ateştir. 
Allah’ın diledikleri 
hariç, hepiniz içinde 
ebedî kalmak üzere 
oradasınız.” Gerçekten 
Rabbin hakîmdir, 
alîmdir (tam hüküm ve 
hikmet sahibidir ve O 
herşeyi hakkıyla bilir). 
[36,60-62] 
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Allah, ilm-i
ezelisinde, imana

gireceklerini bildiği ve
nüzul vaktine göre
ileride müslüman

olacak olanları istisna
etmektedir. 

Bir de şöyle
diyenler vardır:”

Burada istisna, vakit
mânasınadır, yani
“Allah’ın dilediği

vakitler hariç”
demektir.

Cehennemlikler zaman
zaman ateşten, zemherir
soğuğuna nakledilirler.”

Enam /129 – İşte
biz, işledikleri

günahlardan ötürü,
zalimlerden kimini

kimine musallat ederiz. 

Kimini kimine
idareci yahut dost

yaparız, yahut “kimini
kiminin peşine takarız”
mânaları da verilmiştir. 

Enam /130 – Ey
cin ve insanlar

topluluğu! İçinizden
size âyetlerimi anlatan

ve bu gününüzle
karşılaşacağınızı

bildirerek sizi uyaran
peygamberler gelmedi

mi? 

“Ey Yüce
Rabbimiz! Kendi

aleyhimize şahidiz”
diyecekler. 

Dünya hayatı
onları aldatmıştı.

Böylece kendilerinin
kâfir olduklarına, yine

kendileri şahitlik ettiler.
[12,109; 4,163-165;

29,27; 25,20] 

Enam /131 – İşte
bu (şekilde resullerin
gönderilmesi, onların
uyarmaları), haberleri
olmaksızın zulümleri

sebebiyle, senin
Rabbinin ülkeleri imha

etmediği gerçeğinden
ileri gelmektedir.

[17,15; 16,36; 35,24] 

يةـهفـالنف ية الحن  حف ۛصـشفـه  يةـد  رة ه  ل ـرة مةـلف  سفــدف ۛ  وة م  دفــنف ي ـلة ر  ر  د ـــنف ي ـــمةـــفة
لفـية عة ىا  جف ج رة ىا حة ه  ۛضيح ق رة د  ف يـكفۛصدف ة عح ة ا يةصح ة اةنحةمة اـالسح ۜاـمة ء  ةــض ـالنف ي  ه ـلح

ذةاوة اط  هن رة ص  ﴾١٢٥﴿ ل  عة ل كة يةجف ۛس الحن  كةذن جف لةى الرح  ينة عة ةذي ن ونة الح م  لة ي ؤف
مف دةار  لةه  ﴾١٢٦﴿ بح كة يـتةـسفـ م رة ىاۜ قةـقي ةـدف فةـم نيةـصح م  يةـقةـات  ل ـلفنةاالف ةــوف ةكح ر ونةــذح
وة يةوف مة ﴾١٢٧﴿ دة  نف م  ع  لة مفالسحة بح ه  ا كةــمف ب ـه ــيح ــوة وة ل ــوة ه  رة ل ونةـعفـوا يةـان ـمة مة

ۛ مفـه  يعاى مي ۛشرة يةا جة عف نح  مة ت مف م  قةد  الفج  ثةرف كف تـة الةـقةۛس  وةـالف نف نةـاسف ر ـية ش  حف
مف   نةاس  ـنة الف نفـم ه  ـة بح بةــعفـبةـنةا ب ـض ـعفـعة بةـتةـمفـتةـ اسفرة اـغفـلةـض  وة انة اا ؤ ل الوف ل ية
ة ة يذييــالح ةاـالة الــنةاۜ  قةــۛت لةــلفــالجح ون يــر  مة نح ا ل كمــثف ينة فيـمف خة ااـيـدي هة نةاـلةـالجة

لحيي كة ـذن ل ـكفوة  ن وة  ﴾١٢٨﴿ ا  ۛشا ة   مة لح ۜاءة ـاي ة الحن  نح بحةكة       اي يم ـيم  عةـكيـحةرة لي
ۛشرةـيةا مة عف ﴾١٢٩﴿ ةا ل ــۛض الـعفـبة ا كةــضاا ب ـعفـينة بةـميـظح ۟ـس كذان وا يـةـمة ب ونة

ونةـصح ـق ـــمف يةكمــنفـــل   م ــمف  ر  س كمــأف ت ـــمف  يةــس   ال لةـــوة الف  نف نح ــالف ج 
ااءة  يةــمف  ل كمــذ  ر  و نةــنفـا تيي  وة ي ـانية اۜ قةال واـهنمف  كمــوف م ـــقة ذة لةيـف مفكمعة
اى النفــعة ة تفـنةا وة غةـس ـف ـلن واــه ــيةا وة ۛشـــدح  نفـوة  الــينــحةــم  الفــه ـرح د  اــدف نةــه ــۛش

نفكمــمف يةـالنف لة ذن ل كة ﴾١٣٠﴿ اى النفــعة ةــه ـس ـف ـلن ينةـاف ـكفوا ــان ــكفمف ـه ــمف النح ري
﴾١٣١﴿ بح كة  ى  ب ــق ــــكة  الفـل ــــهفــــــ م رة ال هفــلفــظ ـــــــرن ا  غةـل ـــم    وة ونةــل ــــا ف ــهة

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

143



144

Enam /132 – 
Herkesin yaptıkları 
işlere göre dereceleri 
vardır. 

Senin Rabbin 
onların yaptıklarından 
habersiz değildir. 
[16,88; 25,69] 

Enam /133 – 
Rabbin müstağnidir 
(herşey ona muhtaçtır, 
O hiçbir şeye muhtaç 
değildir), geniş 
merhamet sahibidir. 

Yoksa dilerse sizi 
ortadan kaldırır, 
peşinizden yerinize 
dilediğini getirir, nasıl 
ki sizi de başkalarının 
soyundan getirmiştir. 
[2,143; 4,133; 47,38] 

Enam /134 – Size 
vaad edilen şeyler 
mutlaka gelecektir, siz 
bunun önüne 
geçemezsiniz. 

Enam /135 – De 
ki: “Ey halkım, 
vargücünüzle elinizden 
geleni yapın. Ben 
vazifemi yapıyorum. 

Güzel akıbetin 
kime ait olacağını 
yakında bileceksiniz. 
Şu muhakkak ki 
zalimler iflah olmazlar. 
[11,121-122; 58,21; 
40,51,52; 21,105; 
24,55] 

Bu âyette geçen 
dâr’dan maksat cennet 
değil, dünyadır. 
Dolayısıyla mâna şöyle 
olur: “Allah’ın bu 
dünyayı yaratmasına 
sebep olan güzel 
akıbetin hangimize ait 
olacağını sonra 
bileceksiniz.” 

Zemahşerî’nin 
dediği gibi burada 
nazik bir uyarma vardır.
Uyaranın haklı, 
uyarılanın ise batıl 
yolda olduğu insaf ve 
nezaketle 
anlatılmaktadır. 
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Enam /136 –
Allah’ın yarattığı

ekinlerden ve
hayvanlardan

kendilerince Allah’a bir
hisse ayırdılar da kendi
batıl iddialarınca: “Şu,
Allah’ın” dediler, “Şu
da uluhiyette ortakları

olan putlarımızın.” 
       Ortakları için

ayırdıkları, Allah’ın
hissesine konulmaz,

ama Allah’a ait olanlar
ortaklarının hissesine

aktarılır. Bunlar ne kötü
hüküm veriyorlar!

[16,57; 43,15] 
   Müşrikler hem Allah için,
hem de putları için hububat

ekiyorlardı. Allah için
ektikleri yetişip, put namına

ektikleri gelişmezse, Allah
adına ekilenin bir kısmını

puta ait hisseye devreder ve
derlerdi ki: “Allah ganîdir,
putlar ise muhtaçtır.” Aksi
olur, yani putlara ait ekin

gelişir, Allah’a ayırdıkları
ekin gelişmezse, oradan bu

tarafa bir şey ilave etmez,
“Nasılsa Allah ganîdir”

derlerdi. Keza davarları da
bölüştürürlerdi. Allah’a

ayırdıkları hisseden
misafirlere yedirir, putların
payını ise putlara ait işlerde

harcarlardı. 

Enam /137 – Yine
bunun gibi, onların,

Allah’a ibadette ortak
saydıkları putlarının

hizmetçileri,
müşriklerden çoğuna
evlatlarını öldürmeyi

iyi bir iş gösterdiler ki
hem onları

mahvetsinler, hem de
dinlerini bozup

karıştırsınlar. 

Allah dileseydi
bunu yapamazlardı. O

halde onları,
uydurdukları yalanlarla
başbaşa bırak! [16,58-

59; 81,8-9] 

Şerikler burada, putun
kendisi değil, hizmetçileri,
bekçileri veya şeytanlardır.
Şerik denilmesi, mallarına

ortak olmaları veya
itaatlerinde onları Allah’a

ortak kıldıkları içindir. 

Fakirlik endişesi veya
kızlar evlendiklerinde yahut

esir olduklarında utanma
sebebi olabilirler diye kız

çocuklarını öldürme
âdetinin çirkinliği

bildiriliyor. Ayrıca Cahiliye
araplarının “Şu kadar

oğlum olursa birini kurban
edeyim” diye Allah’a

yaklaşma zannı ile de böyle
yaptıkları olurdu. Âyet

çocuk öldürmenin zararının
aileye münhasır kalmayıp

aynı zamanda millet
hakkında da “mahvetme”
olduğunu bildirmektedir.

Bu da oldukça
düşündürücüdür. 

ا عةـــــات    م ـــدة رة جة ة مةــم ــــــمح بح كةاـل واۜ  وة ا ف ـــــ ب  رة اـــل  عةــــغة ة مح لح ـكمــوة ل 
ة حف يح  ـــــن ـــغةــــــالفرة بح كة   وة نف  ــــمةـــذ  و الرح ۜ  اي أفـــــۛشــــيةة  ﴾١٣٢﴿ ونةـل ــمةـعفـــية
اكمد  ـــعفـــــــ بةنفـــم   ففــل ــــخفـــتةــسفـــوة ية ۛشااء ـــــ  يةمف  مة مفكمــبفـــذف ه ــي 

ة  نح اــمةاي ﴾١٣٣﴿ اـــكف ةــمف م كمۛشاة ـــا  النفـمة ۜــــري يـــــوف م    انخةــة    قةـــنف   ذ  رح  يح نة
م ـــا قةـلف يةـــق  وف ﴾١٣٤﴿ ا د ـــو عةــت  مة ۙ  وة نت  نةـ يزيـج ـــعفـــم ـــمف  ب ـــت ــــا  النفــونة  لة

لنى  مة ۛ  فةۛسوفكما نةت ـكفعة ل  ا م  نحيي عة ۙ  مةـــلةــعفـــۛف  تة مف  اي ونة نفــــم  ل وا مة اعف
ةــة  الــــبةــــا ق ـــعة نح ار ۜ   اي ة ةا ل ــح    الـــل ــففــه   لة   ي ــــــدح ونةـــم ـــــظح ه ـلةون  كمتـة

حن  ل وا ــعةـــــــجة وة ا  ذة رة ال  ـم   ل  ة ة نفـحةـالف نةـم مح الف ث   وة ام   نةـرف باىـيـصيــعة ﴾١٣٥﴿

ا ــــــهن حن   ذة ا ــــمف   وة  هنـه ـم ـزة عفــ ب ل  اــــش ــ  ل ذة ۛـنةــــا ئ ــرة كة اـــفة ا مة ا ل ــــفة واــقة
اـــش ــــل  لةـــــص ــــلة يةـــمف  فةــه ــــــا ئ ـرة كة ۛ    ىـل  اي ا  نةــا     كةـ وة   مةالحن  انةــكة
اــــــل      اي  لنى    ش ــص ـــــــوة    يةــــه ـــفة ۜ   ۛساـــــه ـــــــا  ئ ـــرة   كة اــمة اءة  ـمف حن  ل 

ـذن   ـــــــكفوة   ةلـ  نةــــر  م ــيـثيــكفــــــــنة   ل ــــكة   زة  يح ﴾١٣٦﴿ و  نةــم ـــكمــحفـــــــية
اــــــمف     ش ـــــ ه لة   الوف  لة د  ـــتفـــقة مفــــــه ا ؤ ل  ــــرة   كة نةـــيـــر    كيـــشفـــم ـــالف
وا  عةــب ــلفــيةــــوة ل  ۜ  وة لةـــه ــنةـمف   دي  يــه ــيفــلةــس  اءةـ ۛشاوف ـــــمف مفــــرف  د  و  ه ـي ــل 

﴾١٣٧﴿ و نة ر ـــــتةــــففــــا  يةـ وة مةمف  ـــه ذة  رف  ـــــــل و ه    فةـــــــعةــــــــــــا   فةـمة    الحن 
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Enam /138 – Aynı
şekilde dediler ki: 
“Falan davarlarla 
ekinlere dokunmak 
yasaktır; onları bizim 
dilediklerimizden 
başkası yiyemez. Falan 
davarların da sırtları 
haram kılınmıştır” 

Birtakım 
hayvanlar da vardır ki 
onları keserken Allah’ın
adını anmazlar. 

Bütün bunları, 
onlar Allah’a iftira 
ederek ortaya 
çıkarmışlardır. Allah 
iftiraları sebebiyle 
onları cezalandıracaktır.
[4,119; 5,103; 10,59] 

بزح

﴾٢﴿
Enam /139 – Bir 

de şöyle dediler: “Falan
hayvanların 
karınlarında olan 
yavrular, canlı doğarsa 
sadece erkeklerimize 
helâl, kadınlarımıza ise 
haramdır. Eğer ölü 
doğarsa, hepsi ona 
ortak olurlar.” 

Allah, onların bu 
kabil iddialarının 
cezasını verecektir. 
Çünkü O, hakîmdir, 
alîmdir (tam hüküm ve 
hikmet sahibidir ve O 
herşeyi hakkiyla bilir). 
[16,116-117] 

Enam /140 – 
Bilgisizlik ve 
düşüncesizlik yüzünden
beyinsizce çocuklarını 
öldürenler ve Allah’ın 
kendilerine ihsan ettiği 
rızkı Allah’a iftira 
ederek haram sayanlar, 
elbette tam hüsrana 
uğradılar. 

Saptılar bunlar, 
doğru yolu da 
bulamadılar! 
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Enam /141 –
Asmalı - asmasız bağ

ve bahçeleri,
mahsûlleri, çeşit çeşit

hurma ve ekinleri,
birbirine şekil ve renk
yönünden benzer, tat

bakımından benzemez
tarzda yaratıp yetiştiren

hep O’dur. 

Her biri mahsul
verince ürününden

yeyin, devşirildiği gün
hakkını (öşürünü) da
verin, israf etmeyin,
çünkü O müsrifleri

sevmez. 

Bu âyet, öşrün
bütün mahsulleri

kapsadığına dair İmam
Ebû Hanife’nin

delillerindendir. 

Zekât âyetlerinin
Medine’de indiğini

düşünenler, buradaki
hakkın, Mekke

döneminde vacip
kılınan bir sadaka

olduğunu söyler ve
51,19 ve 70, 24 âyeti ile

irtibat kurarlar.
“Mamafih bu âyette

hak, mutlak
olduğundan, zekâta

yani öşüre şamil olduğu
söylenebilir.” 

Enam /142 –
Davarlardan da çeşit

çeşit yarattı: kimi yük
taşır, kiminin yününden

ve kılından sergi
yapılır. 

Allah’ın size
verdiği rızkından yeyin,

fakat şeytanın
adımlarını izlemeyin. 

Çünkü o sizin
besbelli bir

düşmanınızdır. 

ا  النفــهن ام   وة حةــذ  هي ث   ح ــعة ر     لة يةــــرف ة مةــم ــعةــطفــــجف لح اا اي نفــــهة ا ل واــوة قة
ال نفــم ـــزة  عفــب  مف   وة ام  ـــه  ام ـعةــالنف وةا  ـور  هةـه ـــتف   ظ ـرح  مةـــح  عة ۛشااء ـــــــنة

مة  ر ونةـكم ذفـية ا اففـيفــلةـعة  الحن اسف ااءى عةـت ـهة ۜ   ۛســيفـلةــرة اـمف  ب ـه ـزي يــجفـيةــه  مة لة
قة ي  ب ـوا مةـل  اــوة ة نفذ   ه  ــون    هنـط ــا في ام ـ الف عة ﴾١٣٨﴿ نة ر  وـــتةـــففــوا يةـــن  اـكف

ة م   عةــحةــا وة م ـو ر  نةـكمذ  ـل  ا ج ــرح اى  الزف وة نف  يـةــلن اي نفكمنةاۛ  وة ة ــۛصـــا ل ـخة
اـــــه   ش ــيــمف   فيــه ــفة ۜ   ۛسـرة كة ۜــه ـــفةـــمف    وة صفــــه ــزي يـــجفـــيةـاء  مف ةىـــتةـــيفـــمة

ةـــس ــــدف   خةــقة اواـــتةــنة   قةـــذي  يــرة ا لح ل  ﴾١٣٩﴿ ة نح م ــيــليــم    عةــيـــكيـــه   حةــــاي
م ــــم   وة حةـلفـر  ع ــيفـغةـهاى  ب ــفةـۛس ة زة قةــمة وا  ـرح الحن  م  ـــه ــا رة مفـــال وف لة دة   ه 

﴾١٤٠﴿ ااءى  عةــــت ـــافف ۜلةى ـــرة ۟ــدي يــتةـــهفــ م  واـــا ن ــكفا  ــلح وا  وة مةــدف  ۛضــقة  الحن  نة
نفذييالحـة و ۛشـعفــنحةات   مةــاة جةـۛشـي  ال و ۛشـعفـرة مةـيفــا ت   وة غةــر  ا ت ـر  وةـــوة ه 

ة رف عة   م ـوة ال الــل ــفاى  ا  ك ـل ـتةـخفــزح ة يفــه    وة ةـو نة   وة الـت ـــزح ا نةـرح  مح ةـوة ال لةـخفــنح
ۜ  ــۛشاب ـتةـرة  م ـيفـوة غة اا  الثفــمةــنف  ثةــا م  ل وـكمه  ذة ا  اي هي واــت  ان رة وةــمةــر  هاىـۛشا ب ـتةـم  

﴾١٤١﴿ ةــحة مة حةــه  يةـقح لة ت ــوف هي   وة ف ـسفـۛصا د  ة  واۜــر  نح ۙـ لة ي ه ـاي ينة في ر  سف بح  الفم  ح 
ة نف ام ـــالف فةــو لةـم ــحة عة ةـــم ل وا ـــــكماىۜ  ـش رفــــةى  وة قةـمح زة الحن   م كمـــا رة نةــوة م 

﴾١٤٢﴿ لة تة ةــوة وا  خ ــب ــتح ات  الـط ـع  ةـوة ۜـــيفـشح نحةطةان  ۙـبيـد  وح  م ــمف  عةكم لةه ـ اي ين 
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Enam /143 – 
Sekiz çift davar yarattı: 
koyundan iki, keçiden 
iki. De ki: İki erkeği mi
haram kıldı, yoksa iki 
dişiyi mi? Yoksa iki 
dişinin rahimlerinde 
bulunan yavruları mı 
haram kıldı? 

Eğer iddianızda 
haklı iseniz bilgi ve 
belgeye dayanarak 
haber verin bana! [39,6]

Cahiliye arapları 
bazan erkek, bazen dişi 
hayvanları, bazan 
bunların yavrularını 
haram sayarlardı. 
Kur’ân, âyette sayılan 
sekiz sınıfın ve 
yavrularının helâl 
olduğunu bildirip 
onların bu 
davranışlarını böylece 
yeriyor. 

Burada 
vurgulanmak istenen 
nokta şudur: “Kimse 
kendi iddiasına göre 
herhangi bir şeyi haram
veya helâl kılamaz. Bu 
yetki yalnız Allah’a 
aittir.” 

Çift kelimesi 
yerine “eş” 
kullanabilirdik. Zira 
burada bir bakıma “dört
çift” söz konusudur. 
Fakat her eşten biri, 
öbürü olmaksızın 
düşünülemeyeceğinden,
yani çift kelimesinin 
çifte kullanımının 
geçerli oluşundan 
dolayı çift demeyi 
tercih ettik. 

Enam /144 – Ve 
deveden iki, sığırdan 
iki. De ki: “İki erkeği 
mi, iki dişiyi mi, yoksa 
iki dişinin rahimlerinde 
bulunan yavruları mı 
haram kıldı? 

Yoksa Allah size 
bu yasaklamayı 
yaptığında siz orada 
hazır ve şahit mi idiniz?

İlimsiz olarak 
insanları saptırmak için 
uydurduğu yalanı 
Allah’a mal edenden 
daha zalim kimse 
bulunabilir mi? Allah 
elbette o zalimler 
güruhunu muvaffak 
etmez, emellerine 
kavuşturmaz. 
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Enam /145 – De
ki: Bana vahyolunanlar

içinde, bu haram
dediklerinizin, yemek

isteyen kimseye haram
kılındığını

görmüyorum. Ancak
leş, yahut akıtılmış kan,
yahut pis olduğunda hiç

şüphe olmayan domuz
eti, veya Allah

yolundan çıkarak
Allah’tan başkası adına

kesilen hayvan olursa
başka (bunlar

haramdır). 

Fakat kim çaresiz
kalırsa başkasının

hakkına tecavüz
etmemek ve zaruret

sınırını aşmamak üzere
bunlardan yiyebilir.

Çünkü Rabbin
gafurdur, rahimdir (affı
ve merhameti boldur). 

Âyetin zahiri,
yenilmesi haram olan
yiyecekleri leş, akan

kan, domuz eti ve
Allah’tan başkası adına

kesilen hayvan eti
olarak dört sınıf olarak

bildirmektedir. Halbuki
haramlar, daha fazladır.

Bu güçlüğü gidermek
için değişik izahlar

yapılmıştır. Bazı
âlimlere göre haramlar

dörde münhasır
olduğundan zaten sorun

yoktur. Selef-i Salihîn
döneminden beri konu

ihtilaflı olduğundan
mesele içtihadîdir.

Ayrıntılar için geniş
tefsirlere bakılmalıdır. 

Enam /146 –
Yahudilere bütün

tırnaklı hayvanları
haram kıldık. Sığır ve

koyunun içyağlarını da
haram kıldık. Yalnız

sırtlarında yahut
bağırsaklarında bulunan

veya kemiğe karışan
yağları haram kılmadık.

Haddi
aşmalarından ötürü

onları bu şekilde
cezalandırdık. Şüphe
yok ki Biz hep doğru

söyleriz. [3,93; 4,160]
{KM, Levililer 3,3.17;

11,3-8; Tesniye
14,7.15} 

Yahudilerin ya
Tevrat’tan önceki bazı

uygulamalarından veya
Tevrat’tan sonra bir

kısım din adamlarının
ve otoritelerin

ilavelerinden ileri gelen
(Mesela: deve eti,

tavşan etinin haram
sayılması gibi)

iddialarına kısaca işaret
ediliyor. 

 ۛ ا ج  ةــالنة  ــــ م الزف  وة م ـيفـنةـ اثفأفن  ــضح ۜز ــعفـــمةـالفنة  ـن   وة ن  ا ن ــثة  اثفنةيف ةةـــيةـــمة
ة   الذح يفــــــكفان مة  الم   الف   نفــــن   حةـــرة ة ةـــيفـــيةـــثةـــــرح تفـلةــمةـــتةـــا اشفـن   المح لفــــق 

حة ۜ ــــيفـــــيةـــثةـــا م  الف  نفــــالرف نف ــلفــع ـــي ب ـؤ ن نيــبح ــــنةن  م   اي
مفـــت ـــــنفـــكم ه ـيفـــلةـــعة

ِ  نةــم وة  ۜــــيفـــنةـــاثفر  ـقةــبةــ الفنةــــن  وة م ـــيفــنةــ اثفل ـ ب الع ن  ﴾١٤٣﴿ ۙـيــا د   قيـۛص نة
ال ة ـان يفـــكفذح ة مة  ال م  اـــن   حةــــرة ةـــيفـــيةـــثةـــلف   نف رح تفـــلةـــمةـــتةـــا اشفــن   ال مح لفــــق 

حة ۜـيفــيةــــثةـــام   الف  نفــالرف ذف وة صحنــهةـمف  ش ـت ـنفــكم المف ن  ااءة  اي م كمــيــدة ه ــيفــلةـعة
اۛ  فة ذة ةـم  م ــلةـنف  ال ظفـمةــب هن ى عةــتةـن  اففــمح بـــكف الحن لةى ـرن ةـض ـــي ــاى ل ـذ  لح الحن 

﴾١٤٤﴿ ةـال ة  م ۜــلفــر  ع ــيفــغةــاۛس ب ـنح نح ةاي ي الفــهفــ لة يةالحن مة الـــقةـد  ةا ل ــوف ۟ـيــميــظح نة
ا الج  اــلة ي مة لةـا ا ون ح ـد  في ة م ـية اي ماى عةـحةـــيح ة اــم ـعةــطفـم  يةــلنى طةا ع ـرح ه  لفــق 
يــنفــمة  خ ـحفـــاى  الوف لةـف و حــسفــاى  مةـةى  ال وف دة مــتةــيفـــمة و نة ــك ـــالنف ية ر ــزي ا ة لح اي
ة  ل ــقاى  ا ه ــسفـس   الوف  ف ــر  جف ۛ  فةـــ  ب الحن ر  ــيفــغةــلح ةــط ـــن   اضفـمةــهي رح ةـفة ه ـا  نح

عة يــوة ةذي نةـلةى الح ﴾١٤٥﴿ لةـيفـغة ة ـــفةد    اـعة رة بةاغ   وة بحةكة ا نح يم ـور  رة حيـف ــ  غةرة
مفـــحة ة ة ذيــكم نةاـــرح ۛ وة م ـف ــي ظ  لح ة مفـم  حةـنةــغةـر  وة الفـقةـبةــنة الفـر  نةاــرح ا د  واـهة

ا ة مة لح ا اي ا مة ه  و مة ح  مة ش  ا ال و  الفــه  و ر ـه ــتف ظ ـلةـحة ا اــحةــمة اية اـا الوف مةـوة مف ه  لةيف عة
﴾١٤٦﴿ ظفم ۜ ذن ل كة جةـطة ب ـلةـتةـاخف يفــعة ةا لةۛصاد  ق ونةـه ـي ـغفـبةـمف ب ـا ه ـنةـزة نح مف   وة اي
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Enam /147 – Eğer
onlar seni yalancı 
sayarsa de ki: 
“Rabbinizin merhameti 
geniştir; fakat dilediği 
zaman O’nun satveti ve
azabı, suçlu toplumdan 
geri çevirilemez.” 

Enam /148 – 
Müşrikler diyecekler ki:
“Eğer Allah dileseydi, 
ne biz, ne de atalarımız 
şirk koşmaz, hiçbir şeyi
de haram kılmazdık” 

Onlardan 
öncekiler de 
peygamberlerini 
yalancı saymışlardı da 
nihayet Bizim 
azabımızı tatmışlardı. 

De ki: “Sizin 
elinizde ortaya 
koyacağınız bir bilgi, 
bir belge varsa hemen 
çıkarıp gösterin. Ama 
gerçek şu ki: Siz sadece
kuru bir zannın 
ardından gidiyorsunuz 
düpedüz yalan 
atıyorsunuz.” [43,20; 
16,35] 

Sanıldığı gibi 
müşrikler böyle 
demekle yaptıkları 
çirkin işten pişmanlık 
duymuyorlar. Aslında 
onlar putlarına Allah’a 
yaklaştırmaları için 
ibadet ediyorlar ve 
bunu yerinde bir iş 
sayıyorlardı. Şu halde 
onların bu sözden 
maksatları: Yaptıkları 
işin meşrûluğuna bir 
delil öne sürmektir. 
Allah’ın iradesinin, 
emriyle birlikte 
olduğunu ve iradenin 
rızayı da gerektirdiğini 
zannediyorlardı. Bir 
başka deyişle şöyle 
demek istiyorlardı: 
“Şirk koşmamız madem
ki Allah’ın iradesi ile, 
yaratması iledir, 
öyleyse O’nun 
nezdinde meşrûdur.” 
Oysa irade edip 
yaratmak, rızayı 
gerektirmez. 

Enam /149 – De 
ki: En kesin ve 
mükemmel delil, 
Allah’ındır. Evet, O 
dileseydi hepinizi doğru
yola koyardı. [6,35; 
10,99; 11,118-119] 
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Enam /150 –
“Haydi” de, Allah’ın
bunu haram kıldığına

dair tanıklık edecek
şahitlerinizi getirin!”
Eğer onlar yalan yere

şahitlik ederlerse, sakın
sen onlarla birlikte

tanıklık etme. 

Âyetlerimizi yalan
sayanların ve âhireti
tasdik etmeyenlerin

keyiflerine uyma. 

Nasıl uyarsın ki
onlar başkalarını,

kendilerinin Rabbi olan
Allah’a eşit

tutmaktadırlar. 

Enam /151 – De
ki: “Gelin Rabbinizin

size neleri haram
kıldığını ben okuyup

açıklayayım: 

O’na hiçbir şeyi
ortak yapmayın, anneye

babaya iyi davranın,
fakirlik endişesiyle

çocuklarınızı
öldürmeyin, çünkü sizin

de onların da rızkını
veren Biz’iz. 

Kötülüklerin,
fuhşiyatın açığına da

gizlisine de
yaklaşmayın. 

Allah’ın muhterem
kıldığı cana haksız yere

kıymayın. 

İşte aklınızı
kullanırsınız diye Allah
size bunları emrediyor.
[4,48; 17,23; 31,14-15;

2,83; 17,31; 7,33;
6,120] {KM, Çıkış 20} 

Fuhşiyat (fevahiş)
çirkinliği meydanda

olan her türlü kötü
davranışı kapsar.

Kur’ân; zina,
eşcinsellik, edep

yerlerini açma, üvey
anne ile evlenme gibi

davranışları, fuhşiyattan
sayar. Hadislerde

hırsızlık, sarhoş edici
içki içme hakkında da

bu tabir kullanılır.
(Krş. Tevrat, Çıkış, 20,

3-17; Matta İncîli, 5,17-
33) 

ة ب ــكف بـح  لفــق ـفة وكةــذح حفمف كمرة ه ـمةـ ذ  و رة دح  بةأف س  لة ي رة ۛ   وة ة  عة اس  ة    وة فةا  نف
رةـۛس ينة الشف ةذي و ل  الح  يةق 

الحن  اءةـوا لةوف ۛشاكم ﴾١٤٧﴿ ن  الف وف م  الفـعة ينةـم ـقة ر  مي جف
اـنةــكذ رةــالشف بة ا ان لة حةـنة ؤ ل اـا وة مفـا وة لة ة ۜ ـنف ۛشــنةا م ــرح ء  يف

ل كة ـكف ةۛبــكفذن ذح ا اـمة
مفكمدة ـنفــلف ع ــلف هةــنةاۜ  ق ــأف ۛســوا بةـى  ذةا ق ـتحنــحة  مفـه ـل ــبفـنف قةــم  ةذي ي نةــالح
نف تةـنةـــوه  لةـــر  ج ـخفــت ـــم  فةـلفـع  ةــاۜ اي ة الـع ـب ـتح لح ةـونة اي نف النفـــظح ة  وة اي مفــت ـــنح نفـــم 

ة  الفبةـح ـ الففةل لحنه  لفــق  ة دنـجح ة ۛ فةلةوف ۛشااءة لةهة مفكميـال غة ﴾١٤٨﴿ ة تة لح و نةــر ص ـخفـاي
ة ش ـل ـهة لفـق  ااءةـهةــمح ة م كم دة يــالح ة ـشفـنة يةــذي ونة النح د  ةهة الحن ﴾١٤٩﴿ ينةـعيــمةـالجف

تةــه ـعةـدف  مةـهةـشفـلة تةـد  وا  فةـه ـنف ۛش ا ـفة لة ۛ  وة ةـــمف ااءةــعف الهفــب ـتح وة ة مة هنــحة ۛــرح ا ذة
ة ب كف يةـوا  ب ـذح ةــا ت ـان الح يـنةا وة ن خ ـونة ب ــن ـؤف م ــنة  لة ي ـذي مفــرة ة  وة ه ــا لف ة نةــذي يـالح

ا  ال تفـــا لةـعةــــلف  تةـــق  ة مةـــــــا  حةـل    مةــــــوف رح ﴾١٥٠﴿ بح ــب  ۟ــد   ل ــعفــية  مف ـه ـــرة و  نة
ة ت كميـفـلةـــعة ب ـــيفــهي  ۛشـــوا ب ـكم ر ــشفـــمف ال لح ا ل ــا لفــاىۜ   وة ن ــدة يفـــوة بـح  مفكمرة

لة  تة اوا  ال وف  لة دة  ــــت ــقفـــوة مفــمف   م كمل  ۜ   نةـــنف  اي ن ـــحفـــلة ق  ۛـۛســـايحف ا ناى
ة لة  تةــــا ه ـوة اي يح ۛ   وة ا ح ــفةـوا  الفــرة ب ــقفــمف رةــهةــا ظةـۛش مةــوة مفكمرف ز  قـ ــنة

مة لة تةــطةــا بةــــوة ۛ   وة ةـل ـــت ـــقفــــنة ةــففـــوا  النح ي  حةـــۛس  الح ةـــتي الحن   مة رح اــنفـــم  هة
﴾١٥١﴿ ة ب  لح ۜ   ذن ل ـا لفـاي قح ةـعةــــلة هي ــمف ب كمـيــمف  وة صحنكمــحة ل و نةــق ـعفــمف تةكمـلح
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Enam /152 – 
Rüşdüne erinceye 
kadar, yetimin malına 
en güzel şeklin dışında 
bir sûrette yaklaşmayın.

Ölçüyü, tartıyı tam
ve doğru yapın. Biz hiç 
kimseye gücünün 
yettiğinden fazlasını 
yüklemeyiz. 

Hakkında 
konuştuğunuz kimse, 
akrabanız bile olsa, 
yine doğruyu söyleyin. 

Allah’a verdiğiniz 
ahdi tutun. İşte düşünüp
tutasınız diye Allah size
bunları emretti. [5,8; 7, 
85; 11,85; 17,35; 83,1-
6] {KM, Levililer 
19,35-36; Tesniye 
25,13-16; Hezekiel 
45;10} 

Müşrikler kendi 
zanlarına göre “şu haram, 
bu meşrû” diye 
iddialaşıyorlardı. Bu 
ortamda Kur’ân üslûb-i 
hakîm san’atını kullanarak, 
onları kısır tartışmalardan 
vazgeçirip asıl kendilerine 
hayat verecek güzel 
davranışlara yöneltmek için
151-152. âyetlerindeki on 
prensibi bildirmiştir. Bunlar
diğer semâvi şeriatlerde de 
emredilip yürürlükten 
kaldırılmayan hükümlerdir. 

Enam /153 – Bir 
de şu: “İşte benim 
dosdoğru yolum. Ona 
tâbi olun. Yoksa başka 
yollara uymayın ki sizi 
O’nun yolundan 
ayırmasın. İşte 
kötülüklerden 
sakınasınız diye Allah, 
size bunları emretti”. 
[2,257] 

Hz. Peygamber 
(a.s.m) şöyle 
buyurmuştur: “Allah 
Teâla bir sırat-ı 
müstakim koydu. Bu 
yolun iki tarafında iki 
duvar vardır ki, 
duvarlarda birtakım açık 
kapılar bulunur. Kapılar 
üzerinde sarkıtılmış 
perdeler vardır. Yolun 
başında şöyle diyen bir 
dâvetçi bulunur: “Ey 
insanlar! Haydi, hepiniz 
gelin şu doğru yola girin,
dağılmayın.” Bir de 
yolun üstünde çağıran bir
dâvetçi vardır. İnsan, o 
duvarlardaki kapılardan 
birini açmak isterse 
hemen der ki: “Eyvah! 
Ne yapıyorsun, sakın 
orayı açma; zira açarsan 
içine girersin.” İşte doğru
yol: İslâm’dır. İki duvar 
ise: Allah’ın sınırlarıdır, 
açık kapılar: Allah’ın 
haramlarıdır. Yolun 
başındaki münâdi: 
Allah’ın kitabıdır. Yolun 
üstündeki münâdi ise: 
her müslümanın 
kalbindeki vaizullah 
(ilahi vaiz)dir.” 
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Enam /154 – Yine
Biz, iyi hareket

edenlere nimetimizi
tamamlamak ve herşeyi

iyice açıklamak, bir
hidâyet ve rehber olmak

üzere Mûsâ’ya kitabı
verdik ki Rab’lerine

kavuşacaklarına iman
etsinler. [46,12; 9,91-

92; 28,48; 71,45] 

Enam /155 – İşte
bu Kur’ân da,

indirdiğimiz kutlu bir
kitaptır. Artık ona tâbi

olun, inkâr ve isyandan
sakının ki rahmete nail

olasınız. 

Enam /156 – O
kitabı indirmemiz,

“Bizden önce kitap
yalnız iki topluluğa

indirildi, biz ise onların
okuduklarından

habersizdik”
dememeniz, 

Enam /157 –
Yahut: “Eğer bize de
kitap indirilseydi, biz

onlardan daha başarılı
olurduk” dememeniz

içindir. 

İşte size de
Rabbinizden açık bir

delil, hidâyet ve rahmet
geldi. Allah’ın

âyetlerini yalan sayıp
insanları ona
yönelmekten

alıkoyandan daha zalim
kim olabilir? 

Âyetlerimizden
yüzçevirerek

engelleyenleri bu
engellemeleri sebebiyle

yaman bir azapla
cezalandıracağız. 

ة ب ـيـتيــيةــالة  الفــوا مةــرة ب ــقفــتة لح ةـم   اي ي ه ـالح ل غةـبفـتحنى يةـن  حةـۛسـية ال حفـتي وة لة
الفـيفــكةـوا  الفــوف  ف  ال وة ۛ  لةــسفــق ـــا لفـزة ا نة  ب ـيــميـــلة  وة لح ف كفنـ  ط  ۛ ة ه  دح الش 

ة  و  سف لح ا نةـكفوف ــــوا  وة لةــد  ل ـــــــا عفـمف  فةــت ـــلفــــذةا ق  اي ا  وةـهةــعةـــاي ســـــنة اىــفف
ب  ف الحن د  ـهفـعةـوة ةــمف  ب كمـيـــمف  وة صحنكمـــذن ل واۜ ـ الوف لح مفكمهي لةعة رف بنۛىــذةا ق 

ة هن النح يـذةا ص ـوة اطي وه ۛ  وة لةـماى فةـيـقيـتةـسفـم  رة ةب ع  ةب ع وااتح ﴿١٥٢﴾ تةتح ة وـتةذة كح ۙ ر  نة
قة ـتةـفة رحة ۜ ـ عةمفكمب فة يل هي صحنكمــذن ل  نف ۛسبي ةـمف وة لح مفكميـك مف ب هي لةعة ب  لةـالسح 

ة انــث  ا مـــۛب  تة تةاـــك ــوۛسى الفــا م ـنةــيفـــتة مح ـةلةىــاى عةــمة يذييـ الح ﴾١٥٣﴿ ةـتة ق ونةـتح
تة ء ـۛش لح ــكمـلى ل ـيـصيـففـوة ى وةـه   وةيف حف دى ةىـرة ةـ لةمة لح اـل ـب  مفـه ـعة ء اقة نةـۛسـالحف

اـوة هن ةــفة ك  بةارةـنةاه  م ـلف زةــ النفاب ـتةـكن ذة وه ـع ــب ــا تح ﴾١٥٤﴿ ۟ـن ــؤف م ــي  مفــه ــرة بح  ونة
ا وـق ـالنف تة ةـل  نح اــوا اي ا لة الفـا نف ـمة تةاب كنـز  ﴾١٥٥﴿ ة اتح ةـعةــ لةواـق ــوة ۙـحة ت رف  مفكملح ونة م 

﴾١٥٦﴿ اائ فة لنى طة نفـبفـنف قةـتةيفن  م ـعة اي  ل نةا  وة
ةا عةـكم اۛس نفـنح مفـت ـد  رة اف ـلة ه  ۙــيـليــغة نة

ول ــتة اا ا نفـوا لةـق  ة لة عةـوف النح اا الهفـكمـ لةتةاب ـكنـ الفنةاـيفـلةـز  ة ى م ـنح ۛ  فةـه ـنفـدن دفـقةـمف الوف
نف ـبة نةة  م  بح ك مفيح  ىـــــ وة ه رة ۛـــمةــــحف  وة رة دى م ــــلةــــنف الظفـــمةـــــفة  ة  ااءة مفكمجة

يةـب  ذحةۛبكف ۛص  الحن ات  ـان اۜ ۛســــنفــدة ۛف  عةــــوة ة ز يـــجفـــنةـــــهة يــالح نةــذي نفـم  محة
﴾١٥٧﴿ ف ـصفــية يةــونة عةـد  اــات ـنف ان ا كةـ ب  ذةاب ــعةـالف وءةـنةا  س  ف ونةـ ية ان واـمة د  صف
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Enam /158 – 
Onlar imana gelmek 
için ne bekliyorlar? 
Meleklerin inmesini 
mi? Rabbinin imha 
eden azabının veya 
Rabbinin kıyamet 
alâmetlerinden birinin 
gelmesini mi 
bekliyorlar?  Rabbinin 
alâmetlerinden biri 
geldiği gün, daha önce 
iman etmeyen yahut 
imanıyla hayır 
kazanmayan hiçbir 
kimseye o günkü imanı 
asla fayda vermez. De 
ki: “Bekleyin, biz de 
beklemekteyiz.” [47,18;
40,84-85; 22,17] 

Bir hadis meali: 
“Güneş battığı yerden 
doğmadıkça kıyamet 
kopmaz. Güneş battığı 
yerden doğduğu zaman,
bütün insanlar toptan 
iman edecekler. Fakat 
işte o gün, daha önce 
iman etmiş veya 
imanında bir hayır 
kazanmış olmayan 
hiçbir kimseye imanı 
asla fayda vermez.” 

Enam /159 – 
Dinlerini parça parça 
edip fırka fırka olanlar 
yok mu, senin onlarla 
hiç bir alakan yoktur. 
Onların işi Allah’a 
kalmıştır. Allah, onların
yaptıklarını ileride bir 
bir onlara bildirip 
cezalarını verecektir. 

Müşriklerin durumu 
bildirildikten sonra 154. 
âyetten itibaren Yahudi ve 
Hıristiyanların dini 
gruplaşmalarına işaret 
ediliyor. Bu âyeti gayr-i 
müslimler hakkında 
düşünen âlimler yanında, 
müslümanlar arasında çıkan
bid’at fırkalarını 
kapsayacağını düşünenler 
de vardır. Âyet, dinin 
hükümlerinin bir kısmına 
inanmayan ve böyle bir 
parçalanmadan ileri gelen 
fırkalara da şamildir. Fakat 
dinin kesin hükümlerini 
inkâr etmeyen muteber 
içtihad, fıkhî mezhep, 
tasavvufî meşreb veya 
uygulamada ortaya çıkan 
dini hizmet gruplarını bu 
âyeti ileri sürerek mahkûm 
etmek, bu âyeti yanlış 
anlamak olur. Onun için 
müfessir İbn Kesir: “Zahir 
olan odur ki âyet; Allah’ın 
dininden ayrılan ve ona 
muhalif olanlar 
hakkındadır” diye 
uyarmaktadır. 

Enam /160 – Kim 
Allah’a güzel bir işle 
gelirse, iyilik işlerse, 
ona on misli verilir; 
kim de bir kötülükle 
gelirse, sadece 
kötülüğüne denk bir 
ceza görür ve hiç 
kimseye haksızlık 
edilmez. {KM, Matta 
19,29} 
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Enam /161 – De ki:
Rabbim beni doğru yola,

İbrâhim’in dimdik ayakta
duran, batıldan uzak,

tamamen Hakka
yönelmiş tevhid dinine

iletti. O, asla
müşriklerden olmamıştı.

[2,130; 22,78; 16,120-
123] 

Allah Teâlanın tevhidin
atası olan ve her zaman

gerçek inancın temsilcisi
olan Hz. İbrâhim (a.s.)’ın

dinini zikretmesi
düşündürücüdür. Kendisine
Yahudi, Hıristiyan adlarını

takanlar da, Arap müşrikleri
de Hz. İbrâhim’e tam bir

saygı ve bağlılık
gösteriyorlardı. Bu âyet Hz.

Muhammed’in, Hz.
İbrâhim’in onun dâvetini

yenilemekten başka bir şey
yapmadığını, dolayısıyla
ona mensup olmayı şeref
saydığını göstermekte ve
diğer din mensuplarını da

Hz. İbrâhim’e sadık bir
mensup olmaya dâvet

etmektedir. 
Enam /162- Enam /163

– De ki: “Benim
namazım da, her türlü

ibadetlerim de, hayatım
da ölümüm de hep
Rabbülalemin olan

Allah’a aittir. Eşi ortağı
yoktur O’nun. Bana

verilen emir budur. O’na
ilk teslim olan da benim.

[21,25; 10,72; 2,130-132;
12, 101; 10,84] 

Enam /164 – De ki:
“Allah her şeyin Rabbi
iken ben O’ndan başka

bir rab mı ararım?
Herkesin kazandığı,

yalnız kendisine aittir.
Hiçbir günahkâr,

başkasının günahını
yüklenmez. Sonunda hep

dönüp Rabbinizin
huzuruna varacaksınız. O

da içinde bulunduğunuz
ihtilafın içyüzünü, işin

gerçeğini size
bildirecektir. [1,5; 11,123;

17,15; 35,8; 67,29; 73,9]
[KM, Romalılara 14,12;

Galatyalılara 6,5} 
Enam /165 – O’dur ki
sizi dünyada halifeler

yapmış ve verdiği
nimetlerle sizi denemek

için kiminizi kiminize
üstün kılmıştır. 

Muhakkak ki Rabbin,
cezalandırmayı

dilediğinde işi çarçabuk
bitirir ve muhakkak O

gafurdur, rahimdir (affı,
merhamet ve ihsanı pek

boldur). [43,60; 27,62;
2,30; 7,129; 43,32; 7,129] 

Sûrenin Allah’a hamd
ile başlayıp O’nun mağfiret,
merhamet ve ihsanı ile sona

erdirilmesi ne letafetlidir!
Son âyette

cezalandırmasına delalet
vardır, fakat bu devamlılık
belirten bir sıfat olmayıp,

cezalandırması halinde
cezasının şiddetli olduğunu

bildirir. Buna karşılık çok
affeden, çok merhamet ve

ihsan eden mânasına gelen
gafûr ve rahîm olarak iki
güzel ismini bildirmesi,

kullar için büyük bir
müjdedir

ا النف تةر ونة  ــظ ـنفــية ة لح اـــمةـــم  الفــه ــيةـأف ت ــ اي بح ية  ــأفت ـــة   الوف  يةــكفـئ ــلن كةــرة لفــهة
يةـبة ض  ان بح ات  ـعف ۜـرة مة  يةـ ية كة ض أفتيي ـوف بح كة  انيةات  بةعف ع   رة فة يةنف لة أفت يةـالوف ية

ۜ راى يف ا خة ان هة يمة ي اي نف قةبفل  الوف كةۛسبةتف فاي نةتف م  ك نف انمة ا لةمف تـة ان هة يمة اي ساى نةفف
ينة فة ةذي ة الح نح ق ـاي ة مف  وةـرح ينةه   وا دي

ان واـكف ﴾١٥٨﴿ اواـظ ـتةـانفق ل   ةر  نح ر ونةـظ ـتةــنفــم  اـ اي
ـةــي ۛشــمف فيــه ــنفــۛت  م ــسفــلة نح ۜ  اي ء  ا المفــيف ا لةـــر  ه ــمة ةـــ ث  الحن  ىـمف اي مح عاىـيةـش 

اۛ ثةال هة ر  المف شف ۛسنةة  فةلةه  عة ااءة ب الفحة نف جة ﴿١٥٩﴾مة ا كةان وا  مف ب مة ئ ه  ل ونةـيةي نةبح  عة فف
ي ق لف ةني نح اي ﴾١٦٠﴿ نف مة ااءة وة ئةة  فةلة جة يح  ة  ب السح

ة لح اى اي زن ا ي جف لةهة ثف مف م  ه  ونة لة وة لةم  ي ظف
ي اي ح ب لنى رة اط  اي رة يم ۛ ص  تةقي  م سف

يناى ةةة ق يةماى دي لح يمة م  هي بفرن ۛ اي يفاى ني ا حة مة كةانة وة ي يني دن هة
ة ق لف نح تيي اي يوة ۛصلة كي يةاية ن س  حف مة اوة وة مة حن تييمة بح   ل  رة ﴾١٦١﴿ نة ر ا م  شف ينةلفم  كي

﴿١٦٣﴾ق لف يكة لة ۛ ۛشري ل كة لةه  ب ذن ت  وة رف النةال ا م  ل  وة ة ينةا الوح ل مي سف لفم  ﴾١٦٢﴿ ا ۙالفعة ينة لةمي
يالحن  وة  البفغي ى وة ه  باح لة تـةـك لح  ۛش رةبح  رة ۜ وة ء  يف

س ـففـلح  نةــب  ك ـس ـكذ يفرة الغة
رة ا خفـيفـلةـعة زف ة  و  رة از  ر  وة لة تةز  اۛ وة ۛى ث ـهة لنىـرن ة اي بح  مح ع  مفكمرة ج  رف مفكممة ة لح اي

وة ه  لةوة عة ي جة مفكم الحةذي ﴾١٦٤﴿ ئـ  ا كمفةي نةبح  و نةــل ـتةـخفـتة ه ـيـ فيمفـت ـنفـكممف ب مة ف 
ض  ةرف فةعة بة الف رة قةكمۛضـعفـوة ض  مف فةوف ل وة بةعف ات  ل يةبف جة مفكم دةرة ئ ۛف ا لة خة

﴾١٦٥﴿ اا ان تن يـفي ة كمــيـمة نح ۜ اي بحةكةمف يع  الفـ ۛسرة اب   ـري قة ةه ع  نح اي يم وة حي و ر  رة ف   لةغة
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07-ARAF SÜRESİ
Mekkî olup, 206 âyettir. 48. 
âyette geçen kelime, sûreye 
adını vermiştir. A’râf orada, 
cennet ile cehennem arasında 
çekilen sur anlamına gelir. 
Bundan önceki En’âm sûresi 
tevhid ve akaid konularını 
ayrıntılı olarak ele alır. A’râf 
sûresi ise tevhid tarihini Hz. 
Âdem (a.s.)’dan itibaren Nuh,
Hûd, Sâlih, Lût, Şuayb, Mûsa
aleyhimü’s-selam 
dönemleriyle anlatır. Böylece 
birbirini tamamlarlar. Ayrıca 
kıyamet ve âhiret hallerine 
yer verilir. Son kısımda, dine 
inanmanın ve tevhid 
inancının, vahyin 
doğruluğunun insan fıtratında
ne kadar kök saldığı, şirk 
çeşitlerinin, sahte tanrıların 
insanlığı asla tatmin 
edemeyeceği, insanlığın 
Kur’ân’ı dinleyip Allah’a 
dönmeleri gerektiği 
vurgulanır.
Bismillâhirrahmânirrahîm
Araf /1 – Elif, Lâm, Mîm, 
Sâd. 
Araf /2 – Bu, kendisiyle 
insanları uyarman ve 
müminlere de bir öğüt ve 
irşad olmak üzere sana 
indirilen bir kitaptır ki sakın 
onu tebliğden ve halkın sana
inanmamasından ötürü 
göğsün daralmasın. [3,7] 
Araf /3 – Ey insanlar! Siz, 
Rabbiniz tarafından size 
indirilen vahye tâbi olun, 
O’ndan başka birtakım 
hâmîler edinip de onlara 
uymayın. Ne kadar da az 
düşünüyorsunuz! [12,103; 
12,106] 
Araf /4 – Biz nice ülkeler 
imha ettik ki ya gece 
uyurlarken, yahut gündüz 
yatarlarken baskınımız 
onlara gelivermişti. [6,10; 
22,45; 28,58; 7,97-98] 
Araf /5 – Azabımız gelip 
çattığında da itiraf ve 
yalvarmaları: “Biz gerçekten
zalim adamlarmışız!” 
demekten başka bir şey 
olmadı. [21,11-15] 
Araf /6 – Kendilerine resul 
gönderdiğimiz insanlara, 
resullerinin çağrısına uyup 
ona göre amel edip 
etmedikleri hakkında elbet 
hesap soracağız. Gönderilen 
o elçilere de, tebliğ edip 
etmediklerini soracağız. 
[5,109; 28,65] 
Araf /7 – Ve onlara, olup 
biten herşeyi, kesin bir ilme 
dayanarak bir bir 
anlatacağız. Öyle ya, Biz 
hiçbir zaman onlardan 
habersiz değildik ki! [6,59] 
Araf /8 – O gün, dünyada 
yapılan işlerin tartılması 
kesin gerçekleşecek. Artık 
kimin iyilikleri 
kötülüklerinden ağır gelirse, 
işte onlar muratlarına 
ereceklerdir. [21,47; 4,40; 
101,6-11; 23,102-103; 
42,17] {KM, I Samuel 2,3; 
Eyub 31,6} 
Araf /9 – Kimin de sevap 
tartıları hafif gelirse, onlar 
da âyetlerimizi hiçe sayıp 
haksızlık etmelerinden ötürü
kendilerini en büyük ziyana 
uğratacaklardır. 
Araf /10 – Şu bir gerçektir 
ki ey insanlar, Biz sizi 
dünyaya yerleştirip orada 
size hakimiyet verdik. Orada
sizin için birçok geçim 
vasıtaları yarattık. Ne kadar 
da az şükrediyorsunuz! 
[14,34]
Yaşadığımız dünyayı azıcık 
düşünüp inceleyen kimse, onun 
üstünde yaşayan milyonlarca 
nevi yaratıkların ve bunların 
sayılara sığmayacak derecede 
fazla fertlerinin hayatları 
boyunca her türlü ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde 
hazırlandığını ikrar ve ilan eder. 
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Enerji kaynağı güneşle 
olan mesafesinin ideal şekilde 
olması, dünyanın ekseninin 
düz olmayıp 23.5° eğik olması
ile mevsimlerin oluşmasına 
imkân vermesi,

بزح

﴾٣﴿
 ayın denizlerdeki med

cezir hareketlerini
düzenleyecek şekilde

görevlendirilmesi, oksijenin
yalnız kendisinde bulunduğu

atmosfer tabakasının portakal
kabuğunun portakalı sarması

gibi dünyayı sarıp oksijeni ile
canlıların hayatında en önemli

rollerden birini oynaması,
(hayvanların zararlı atıkları

karbondioksitin bitkilere
yararlı kılınmasındaki denge)

ayrıca uzaydan gelecek zararlı
ışın ve meteorları emip

eriterek dünyadaki hayatı
koruması, dünyanın 3/4 ünün

denizle kaplı olması,
dünyadaki su dönüşümü,
bahar ve yaz mevsiminin

erzak filoları gibi binlerce
çeşit gıda maddelerini

getirmesi, petrol, kömür ve
türlü türlü maddelerin oraya

yerleştirilmesi, velhasıl
sayılmayacak kadar çok

nimetlerin, en azından pek
muntazam ve muazzam bir

fabrika gibi işletilmesi,
tesadüfe binde bir ihtimal bile

bırakmaz. 
Araf /11 – Sizi Biz yarattık,

sonra şekil verdik size.
Peşinden de meleklere:

“Haydi, hürmet için secde
edin Âdem’e!” dedik.

Onların hepsi hemen secde
ettiler, yalnız İblis dayattı.
Secde edenlerden olmadı.

[15,29-32; 2,34; 38,71-72]
İnsanın dünyadaki konumu ve

âhirette ebedî hayatında elde
edeceği sonuç ile ilgili olan

Hz. Âdem ile İblis kıssası
Bakara, A’râf, Hicr, İsra, Kehf,

Tâhâ ve Sâd sûrelerinde ele
alınmakla birlikte, her sûrede

farklı uzunlukta, değişik siyak
içinde, farklı üslûp ve

ayrıntılar ve bulunduğu
muhtevaya göre hedeflenen
gayelerle anlatılır. En uzun

anlatım işbu A’raf
sûresindedir. İblisten istenen

secde, ibadet secdesi değil,
Allah’a itaatinin bir nişanesi

olarak istenen bir inkiyad
secdesidir. 

Allah bütün insanlık nev’ine
kıyamete kadar vereceği

muazzam ilim kabiliyetine,
maddî ve manevî faziletlere karşı

İblisten beklediği itirafı, Hz.
Âdem’in şahsına göstermesini

istemiştir. İblis gururu yüzünden
kaybetmiş, Âdem tevazuu ile

kazanmıştır. Zahiren cennetten
çıkmasına sebep olan hadisenin

hikmeti: yaratılışındaki ilahî
maksatları gerçekleştirmek ve

dünyanın imar edilmesi için
görevlendirmedir. Böylece

Allah’ın insan nevine verdiği
muazzam ilim kabiliyeti, sınırsız

maddî ve manevî istidatlar
gelişme imkânı bulmuş, onun

yeryüzündeki halifeliği
gerçekleşmiştir. Fakat insan, bu

üstün makamından kendisini
düşürmek için pusuda bekleyen
kıskanç şeytanın aldatmalarına

karşı, devamlı sûrette
uyarılmakta ve Allah’a sığınmaya

dâvet edilmektedir. 

اف                    رة ةعف ة  الف ورة                   س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

تةاب  لة ك  لةيفكة ا نفز  ك نف فةلة اي ي يـة كة في ر  ج  ۛصدف رة رة ب هي حة ذ  ه  ل ت نف نف م  ﴾١﴿ ۜ اماصا ال
اا وا مة ةب ع  تح لة اي ك مفاي ا نفز  نفلةيـف بح ك مف  م  لة رة وا وة ةب ع  نف تةتح م  ﴾٢﴿ ى رن كف ذ  ينة وة ني م  ؤف ل لفم 

يةـنف قةــمف م كفوة اـنةـكفــلةــة  الهفـرف ا هة ﴾٣﴿ ل ــد ون  ا الوف ۜ قةـهي ااءة يـية ة ذةــاتةـلى مةــلي و نةــكح ر 
اـفة ذفــانة دةعفـكف مة مف اي يه  ون ﴾٤﴿ ااءة هةــفة اــالوف ه  اىـيةاتـــ بةنةاـأفس ـبة اـجة ل ونةــا ئ ــمف قة

ةـفة لةنح ـة ينة لةنةسف ةذي الح ﴾٥﴿ ا ه ـجة ااـمف بةأفس ـاءة انة ة لح ةاـالنف قة  اي نح اوا اي ةا ظةــك  ال  ينةـميـال ـنح
ةـنةـلةـفة لفم ـق صح مف ب ع  ه  لةيف ة عة نح ﴾٦﴿ س  لةـا رف لةنةـه ـيفـلة اي ـةـمف  وة ة الفـسف رف ۛسـلةنح ۙـم  ينة لي

مة ن  يةوف زف الفوة ۛ فةـحةـئ ذ   الفـوة ازي ين ـلةتف مةـق ـنف ثةـمةـقح  ه ـوة ﴾٧﴿ مة اكم اـوة ةاغة نةـيـبيـائ ـنح
نف مة فحةتف مة وة ين ـخة ازي ائ كة ـه  فةـوة لن ينةا ول ةذي الح ﴾٨﴿ ائ كةـفة ل ح ونةـم ـم  الفـه  ا  وللن فف

دف مة ةا ـوة لةقة نح ة مفكمكح ﴾٩﴿ اوا النفـخة ر  ا كةان وا ب انيةات نةاـس  ونة  ف ۛسه مف ب مة ل م  يةظف
جة يكمــنةا لةـلفـعةــوة ا مةـمف في اي ۛشۜ  قةـهة يــعة ۟ـلى مةـلي و نة ك ر  ا تةشف ض ـف  ةرف ي الف

لة ة  ۛصـــمف ث كمنةا ــقفـلةـدف خةـقةـوة نةا ـــمح رف ة ة ق ــمف ث كموح اـمةـنةا  ل لفـلفـــمح ة كفئ ـلن ﴾١٠﴿

﴾١١﴿ يۛسۜ لة بفلي ا اي ة لح اوا اي د  ۗ فةۛسجة ندةمة وا ل  ج د  ينةكممف يـةـاسف دي اج  نة السحة نف م 
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Araf /12 – Allah 
buyurdu: “Söyle 
bakayım, Sana 
emrettiğim halde, secde
etmene mani nedir?” 
İblis: “Ben ondan daha 
üstünüm; çünkü Sen 
beni ateşten, onu ise bir
çamur parçasından 
yarattın.” [15,26-28; 
38,76; 55,14-15] 

Araf /13 – “Çabuk
in oradan!” buyurdu 
Allah, öyle orada 
kurulup da büyüklük 
taslamak senin haddin 
değildir. Çabuk çık, 
çünkü sen alçağın 
tekisin!” [2,38] 

Araf /14 – “Bana, 
onların diriltilecekleri 
kıyamet gününe kadar 
mühlet verir misin?” 
dedi. 

Araf /15 – Allah: 
“Haydi, sen mühlet 
verilenlerdensin!” 
buyurdu. 

Araf /16- Araf /17
– “Öyle ise” dedi, Sen 
beni azgınlığa mahkûm 
ettiğin için, ben de 
onları gözetlemek üzere
Senin doğru yolunun 
üzerinde pusu kurup 
oturacağım. 

Sonra onların gâh 
önlerinden, gâh 
arkalarından, gâh 
sağlarından, gâh 
sollarından 
sokulacağım, vesvese 
verip pusu kuracağım, 
Sen de onların 
ekserisini şükreden 
kullar bulmayacaksın.” 
[34,20-21] 
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Araf /18 – “Çık
oradan, alçak ve

kovulmuş olarak!”
buyurdu. “Onlardan
kim sana uyarsa, iyi

bilin ki cehennemi
sizlerle dolduracağım.”

[17,63-65] 

Araf /19 – “Sana
gelince Âdem, seninle

eşin cennete yerleşiniz,
istediğiniz her

tarafından yeyip içip
yararlanınız. Yalnız

sakın şu ağaca
yaklaşmayın. Böyle

yaparsanız zalimlerden
olursunuz.” [4,76] 

Araf /20- Araf /21
– Fakat şeytan onlara,
gözlerinden gizlenmiş

olan edep yerlerini
açığa çıkarmak için

vesvese verdi. Onlara
şöyle telkinde bulundu:

“Rabbinizin size bu
ağacın meyvesini

yasaklamasının tek
sebebi, sizin

meleklerden veya
ölümsüz hayata

kavuşanlardan olmanızı
önlemektir” diyerek,

kendisinin onların
iyiliğini istediğine dair

yemin üstüne yemin
etti. [20,120] 

Araf /22 –
Böylece onları

aldatarak mevkilerinden
düşürdü. Şöyle ki: O

ağacın meyvesini tadar
tadmaz, edep yerlerinin

açık olduğunu
farkettiler. Derhal,
buldukları cennet

yapraklarıyla edep
yerlerini örtmeye

başladılar. 

Onların Rabbi ise
nida edip buyurdu:
“Ben sizi o ağaçtan

menetmedim mi? Ben
şeytanın sizin besbelli
düşmanınız olduğunu

söylemedim mi? Niçin
Beni dinlemediniz de

bu perişan duruma
düştünüz?” [20,121]

{KM, Tekvin 3,7} 

دة ج  تةسف ة نةعةكة اللح ا مة ۜ مة ت كة رف ذف المة ر  قةالة النةال اي يف ۛ خة ه  نف ي م  تةني لةقف نف خة نةار  م  قةالة
ب طف قةالة ا فةاهف هة نف ا م  ك ون  لةكة فةمة ا النف يـة يهة ةرة في بح كة تةتـة ﴾١٢﴿ تةه  لةقف خة نف   وة ين  م  طي

نحةكة قةالة اي ﴾١٤﴿  قةالة
رفال لنى نايينفظ  م  اي ث ونة يةوف عة ي بف ﴾١٣﴿ ر جففةا نة نحةكةاي خف ةا م  ريالصح ينةغ 

﴾١٦﴿ اا قةالة  فةب مة

ة نح دة ةقفع  ي لة يفتةني وة مف الغف ۙ لةه  يمة تةقي سف اطةكة الفم  رة ص  ﴾١٥﴿ نة ينةا م  نفظةري لفم 
مفَلى ةه  نف ت يةنح ن  م  مف بةيف يه  نفوة اليفدي مف م  ه  لفف  نفخة عة مف  وة ان ه  نفوة اليفمة ۜعة مف ائ ل ه  ا ة ۛشمة ث مح

ا قةالة هة نف ر جف م  ماى اخف ؤ ن ذف نف مة وراىۜ لةمة ح  دف مة ﴾١٧﴿ لة د  وة ينة تةج  مف ۛشاك ري ه  ثةرة الكف
اا ية ك نف اندةم  وة النفۛت اسف ﴾١٨﴿ كة مف تةب عة ه  نف ةم  ـةنح لة ةمف ةمة  لة نح هة ك مف جة نـف ينة م  عي مة الجف

ك ـالفجة ةةة فـة نف لة ـنح بةاـت ـئفــيفث  ش ـحةم  رة لة تةقف ا وة ةةمة رة جة ه  الشحة ذ  ج كة هن وف زة وة
ۛس وة سف ا فةوة  لةه مة

يفطةان  ة ية الشح د  ا ل ي بف ا لةه مة ية مة ر  و ن ﴾١٩﴿ ك ونةا نة فةتـة ينة م  ةال مي الظح
نف انةـ ۛسم  اوة قةالة مة مة ت ه  ان ا ـهنـوف بـح يـك مة اكمرة نف مة ة عة رة جة ه  الشحة ذ  ا  هن ه مة نف عة

﴾٢٠﴿ ا النف  تـة ة لح ا ل ـــ الفنةـــم  ا ـونةكمن   الوف تـةـــيفــكفـــلةــونةا  مةكماي يـــخة نةــــدي
ا ب ــيه ـدة  لحنـفة ۛـغ ـمة و ر  ر  ﴾٢١﴿ اا  مة ـه  قةاۛسمة نحيي لةك  وة ا ـاي ةا ص  نة ـم ـلةمة ۙـالنح ينة حي

ةة  بةـجةـذةا قةا الشحة ا  ۛسـه ـدة تف  لةـرة ت ـمة ان طةـه ـوف ا  وة ا يةـف ـمة ان ـص ـخفـقة فة اـفة ة لةمح
ق نف ـــم  رة ةـجةــالف وة نةـنح ۜ  وة اــه ـا دن يـة  بح ه  مة اـرة ا ا عةكمــهةــمف النفـــ اللةمة نفــمة ا مة ه  لةيف عة

﴾٢٢﴿ اكمـلفـت  ة  وةـ الشحةمة رة ةـك ـلة الق لف جة ة الشح نح ا اي ا ا عةـمة وح  م ـيفطةانة لةك مة ين ـد  بي
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Araf /23 – “Ey 
bizim Rabbimiz, 
kendimize yazık ettik. 
Şayet Sen kusurumuzu 
örtüp, bize merhamet 
buyurmazsan, en büyük
kayba uğrayanlardan 
oluruz” diye yalvarıp 
yakardılar. [2,37] 

Araf /24- Araf /25 – 
Buyurdu ki: 
“Birbirinize düşman 
olarak inin! Size 
dünyada bir süreye 
kadar kalma ve 
yararlanma imkânı 
veriyorum: Orada 
yaşayacaksınız, orada 
öleceksiniz ve yine 
oradan diriltilip 
mezardan 
çıkarılacaksınız.” 

Araf /26 – “Ey 
Âdem’in evlatları! 
Bakın size edep 
yerlerinizi örteceğiniz 
giysi, süsleneceğiniz 
elbise indirdik. 

Fakat unutmayın ki en 
güzel elbise, takvâ 
elbisesidir. 

İşte bunlar Allah’ın 
âyetlerindendir. Olur ki 
insanlar düşünür de 
ders alırlar”. [57,25] 

Elbiseden de önemli olan, 
takvâ duygusu ve haya 
hissidir. Örtülmesi gereken 
yerleri örtmek, namusu 
korumanın ilk şartıdır. 
Çıplaklık, övünülecek bir 
ilerilik değil, ilkellik ve 
Cahiliyeye dönüştür, 
irticadır. Cahiliye dönemi 
arapları, erkeği kadını, 
birlikte olarak Kâbe’yi çırıl 
çıplak tavaf ediyorlar, bunu 
faziletli bir iş tarzında 
yapıyorlardı. 

Çıplaklığı yaymak şeytanın 
teşviki ile olunca, Allah 
Teâla, örtünmenin ve 
elbisenin insanın maddî ve 
manevî süsü olduğunu, 
şeytana uyup mahrem 
yerlerini açmamak 
gerektiğini hatırlatıyor. 

Allah’ın hikmeti, diğer 
birçok canlı mahlûkun 
fıtratına, haya ve örtünme 
duygusu koymayıp sağlam, 
güzel ve tâbiî bir elbise 
vermiştir. Haya duygusu 
verdiği insanı, yalnız onu 
çıplak yaratmıştır. Böylece 
insan, hem örtünme emrini 
tutmanın sevabına ermekte, 
hem de dünyadaki halifelik 
görevini ispatlamaktadır. 
Çünkü bütün yeryüzüne 
yayılan hayvan ve 
bitkilerden ve diğer 
maddelerden elde ettiği 
giyecekleri yapıp giymekle,
bütün yaratıklar üzerindeki 
tasarruf ve yönetme 
gücünü, halifeliğinin 
tezahürlerinden birini 
göstermektedir. 
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Araf /27 – Ey
Âdem’in evlatları!

Şeytan, edep yerlerini
açığa çıkarmak için,

annenizle babanızı
-üzerlerinde ki takvâ

elbiselerini çıkarttırmak
sûretiyle- cennetten
uzaklaştırdığı gibi,

sakın sizi de belaya
uğratmasın. Çünkü o
da, askerleri de sizin

kendilerini
göremeyeceğiniz

yerlerden sizi görürler.
Doğrusu Biz şeytanları

iman etmeyenlerin
dostları yapmışızdır.

[18,50] 

Araf /28 – Onlar çirkin
bir iş yaptıklarında:

“Babalarımızı bu yolda
bulduk, esasen Allah

böyle yapmamızı
emretti.” derler. De ki:
“Allah Teâla kötü olan
şeyi asla emretmez. Ne

o, yoksa siz Allah’ın
söylediğini

bilmediğiniz birtakım
sözleri O’na iftira

ederek Allah’a mı mal
ediyorsunuz? 

Âyetin sonundaki bu
istifham-ı inkârî üslûbu,

onların ne büyük bir
vebal yüklendiklerini,

zarif bir tarzda anlatıyor.
Şöyle ki: “Allah

Teâla’nın herhangi bir
şeyi emrettiği, kesin
olarak bilinmiyorsa,

O’nun hakkında “Allah
falan şeyi emretti” demek
asla caiz olamaz. Durum

bu iken, bir de Allah’ın
emretmediğini bile bile

“Allah bunu emretti”
demek, şiddetle

reddedilmesi gereken
çirkin bir iş, katmerli bir

iftiradır” mânası
kasdedilmektedir. 

Araf /29 – De ki:
“Rabbim adalet ve
itidalı emretti. Her

secdenizde, her namaz
zamanında veya

mekânında, yüzünüzü
O’nun kıblesine

yöneltiniz! 

İhlasla, ibadetinizi
yalnız O’nun rızası için
yaparak Allah’a kulluk

ediniz! Çünkü ilkin sizi
O yarattığı gibi,

dönüşünüz de yine
O’na olacaktır.” [2,139;

31,29] 

Araf /30 – Bir kısmına
hidâyet buyurdu, bir

kısmına da dalâlet
müstehak oldu; çünkü
bunlar Allah’tan başka

şeytanları dost
edindiler. Bir de

kendilerini doğru yolda
zannediyorlar! [18,104]

Allah itidali, yani ifrat ve
tefritten uzak durup ölçülü

olmayı emreder. (Bkz. 1,4) 

نةا ـة بح اا النفـظة رة نة نف لةـۛسـف ـلةمف اي حةــنةا وة تةرف لةنةا وة رف ف  نةا لةـمف تةغف ةـمف ك ونةنح نة نـة م  الةـقة
ض ـب ـاهفالة ـقة ض كمط وا بةعف لة مف ل بةعف ۛ وة وح  د  ف يمف كمعة ﴾٢٣﴿ ينة ري ا س  الفخة

ا تةحفـيــالة فيـقة نة وةـيةـهة اوف يهة في ﴾٢٤﴿ ض  م  ةرف مةـقةــتةـسفـالف لنـتةــرح  وة ن ـيـحي ىـاع  اي
ي اندةمة  ــابةـية مفكملةيـفـدف النفزة لفنةا عةــقةناي ﴾٢٥﴿ و ت  ا ت ـنفـونة وة م ـتةم  ۟ـرة ج ـخفـهة ونة

ل كة ـي  ر ۜ ذن يف ل كة خة ى ذن ون ةقف ل بةاس  التح يشاى  وة ري ت ك مف وة ان ي ۛسوف اري نفوة م  بةاساىـل 
ي اندةمةــيةا بة ة ناي ت نةنـح يةفف يفطةان كملة ة م  الشح ﴾٢٦﴿ يةات  مف يةـعةـ لةالحن  ان ةه  ةـلح ةكح ر ونةـذح

جة البةـالخف يـفـرة اـنة الفـمف م كموة يةه مة ا ل ي ر  ا ل بةا ۛسه مة ه مة نف ز  ع   عة ةة  يةنف نح جة ااكف مة
ة نح يـــه   يةـــاي قةــمف  ه كمـــرن نف حةـيـبيـوة وة تةـيفــل ه   م  وف نةــث   لة ۜــرة مف ه  ت ـۛس ان اۜــه ـوف مة

اي ذةا وة ﴾٢٧﴿ ةا جة نح ةـنةا الـلفــعةــاي ل ــيةا طيـــشح ااءة ل ـــينة  الوف ينة  لة ي ـية ن و نةــؤف م ــلحةذي
جةال وا ـقةۛشةى ـاح ـفة نةا عةــوة نةان  وةــيفـلةـدف ااءة بة اا ان نةــالمة الحن هة لفـــاۜ ق ـهةـــاب ـرة ل واـعةـفة
ة  تةاۛشاـحفـفةــالفـر  ب ـــأفم ـ لة يةالحن ۜ ال ول ونة  عةــء  تةـ مةالحن  لةىـق  ونةــلةــعفـــا لة م  نحة اي
رةـق  ي لف المة بحي القيـالفق ـب  رة ط    وة وا و ج وهةـسف د كميم  ج  سف دة ك لح  مة نف مف ع  ﴾٢٨﴿

ى دن يقاى هة فةري ﴾٢٩﴿ ع  ادف ينة لةـوه  م ـوة ل صي ۜ ـخف ينة ابةكفه  الدحي ۜـمة ود ونة الك مف تةع  دة
ةــحة ةـال م ـه ـيفـلةـعة قح ةـلة لةــضح نح ة م ـه ـة ۜ  اي ذ وا الــاتح ةـخة ااءةـشح ل ية ينة الوف يةاطي يقاى فةري وة

﴾٣٠﴿ ةـــب ــــــۛســـحفــــــ   وة  يةالحن نف د  و ن    ــــم  و نةــتةــهفـــــمف   م ــــه ـــــو نة   النح د 
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Araf /31 – Ey 
Âdem’in evlatları! Her 
namaz vaktinde 
mescide giderken, 
süsünüz olan elbisenizi 
giyinin. Yiyin, için 
fakat israf etmeyin; 
çünkü Allah israf 
edenleri asla sevmez. 

Edep yerlerini 
örtmek (setr-i avret) her
zaman olduğu gibi, 
özellikle namaz, tavaf 
gibi ibadetlerde farzdır. 
Fakat israf etmemek 
şartı ile, her 
müslümanın ibadet 
esnasında en güzel ve 
temiz elbisesini giymesi
sünnettir. Cemaat ile 
olsun, camide oturuşta 
olsun edep, vakar, 
ağırbaşlılık da bu zinet 
ve güzel sûret 
cümlesindendir. 
Nitekim önceki 
âyetlerde geçen 
“yüzleri kıbleye 
döndürme” emrinde de 
bu intizama işaret 
vardır. Aynı zamanda, 
âyetin işaretinden şu da 
anlaşılır ki cami ve 
civarları, bir İslâm 
şehrinin teşkilatında, 
güzellik bakımından, en
güzel ve merkezî 
noktalarda yer 
almalıdır. Bununla 
beraber mescitlerin asıl 
süsü, oraların ibadetle 
şenlendirilmesi ve 
ibadet eden müminlerin
hal ve davranışlarıdır. 

Araf /32 – De ki: 
“Allah’ın kulları için 
yaratıp ortaya çıkardığı 
zineti, temiz ve hoş 
rızıkları haram kılmak 
kimin haddine?” 

De ki: “Onlar, 
dünya hayatında iman 
etmeyenlerle birlikte, 
iman edenlerindir. 

Kıyamet günü ise 
yalnız müminlere 
mahsustur. İşte Biz, 
bilip anlayan kimseler 
için, âyetleri bu şekilde 
açıklıyoruz. [22,30] 

Bu âyetin açıkça 
gösterdiği gibi Allah 
dünyadaki bütün 
nimetleri kullarının 
istifadesi için 
yaratmıştır. Şükrünü 
yerine getirerek meşrû 
olan her şeyden 
yararlanmak 
mümkündür. 
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Araf /33 – De ki:
“Rabbim o güzel şeyleri

değil, açığı ile gizlisi
ile, bütün fuhşiyatı

haram kılmıştır. Keza
her türlü günahı, haksız

tecavüzü
         ve kendisine

tapılması hakkında
Allah’ın herhangi bir
delil bildirmediği bir
nesneyi Allah’a şerik

yapmanızı, 
     bir de Allah’ın

emretmediği birtakım
şeyleri iftira ederek
O’na mal etmenizi
haram kılmıştır.” 

  
Burada müşriklerin
tutarsızlıkları ifade

edilmektedir. Allah’tan
başka elbette bir tanrı

yoktur. Ama faraza
böyle bir şey yani Yüce

Yaratıcının yanında,
O’nun kendisine yetki

verdiği birinin şerik
olması sözkonusu ise,

Allah’tan gelen bir
yetki belgesi olması

gerekmez mi? O’nun
verdiği böyle bir belge

olmadıkça, kimin
haddine O’na birini

ortak kılmak? 

Araf /34 – Her
ümmet için belirlenmiş

bir müddet vardır.
Vâdeleri gelince ne bir

an geri bırakabilir, ne
de bir an öne alabilirler.

        Araf /35 – Ey
Âdem’in evlatları! Size
her ne zaman içinizden

Benim âyetlerimi beyan
edip açıklayan resuller

gelir de, kim onlara
karşı çıkmaktan sakınır,

nefsini ıslah ederse
artık onlara hiç bir

korku yoktur, onlar asla
üzülmezler de. 

         Araf /36 –
Âyetlerimizi yalan
sayanlar ve onları

kabule tenezzül
etmeyenler ise, işte

onlar cehennemliktirler.
Hem de orada ebedî

kalacaklardır. 
        Araf /37 – İftira

ederek, Allah’ın
söylemediği bir sözü

O’na mâl eden, yahut
Allah’ın âyetlerini

yalan sayan kimseden
daha zalim biri olabilir

mi? 
        Kaderden nasipleri

ne ise, onlara
erişecektir. Nihayet

elçilerimiz (ölüm
melekleri) gelip

canlarını alırken: “Hani
nerede o Allah’tan

başka taptıklarınız?”
dediklerinde “Onlar

bizden uzaklaşıp
ortadan kayboldular”
derler. Böylece kâfir

olduklarına dair kendi
aleyhlerinde şahitlik

ederler. [10,69-70;
31,23-24] 

ي ذ ــخ  دةـمف ع كمتـةـنةـوا زي  نف
ج ـلح  مةـكم  د   وةـسف

اشفــكم ب واـل وا وة رة ي اندةمةــيةابة ناي
نف ق لف ينةةة مة مة زي ة رح اي  الحن  حة ةتي الح ﴾٣١﴿ لة ةه  لة وة نح ف واۛ اي ر  بح  ت سف ۟ ي ح  ينة في ر  سف الفم 

ةـع ـل  الطح هي وة ۜ ق نةــم  ات ـبةـيح ـبةا د  ية ـ الرح  زف ق  ينةلف ه  ن وا ف يــ انمةل لحةذي رة جة الخف
ا ل  اـيةـدح  نفـال مة الفـةى يةــۛصــخة ۜ  ـينـق ـوف ة  ل ـفةـذن ل كة  ن ــكفمة نيةات  صح  الف و ة ـالف ين حة

ةـق  نح احةـلف اي مة ـمة ة بح يةرح اـ الفرة ۛش مة اح  وة ا فة هة نف رة م  ا ظةهة مة وة ﴾٣٢﴿ م  يةـل  وف ونةـقة لةم  عف
الف  ثف الفــوة النف ت ــحةــر  الفـيفـغةــية ب ـغفـبةــمة  وة مفـلة اــ مةب الحن  واكم ر ـشفــقح  وة طةنةـبة

ل  ةـك ـوة ة ـلح  ا مح ﴾٣٣﴿ لف ب ـي نة لفطةاناىـزح  النف تة هي س  لةىول واـق ـوة االحن  عة ونةـتة لة  مة لةم  عف
﴾٣٤﴿ مف لة ل ه  ااءة الجة ۛ فةا ذةا جة ل  تةأفخ ـية الجة لة يةـر ونة ۛساعةـسف م ونةـتةـسفـةى وة د  قف

ة ا يةأفت يةنـح ة مح ل  مفكماي ونة ر س  ك مف يةق صح  نـف لةيـف م  ن  مفكمعة ۙي فةمة يةاتي ان يــيةابة اندةمة ناي
ينة ةذي الح   وة

ب واكف ة ذح ﴾٣٥﴿ ى لةحة فة اتحةقن الصف ف ـخة لةـوة مف وف ه  لةيف لةعة مف  وة ن ونة ه  زة يةحف
اسف نفــتةـوة وا عة بةر  ۛ ه ـكف ةار  اب  النح حة ائ كة الصف لن اا ا ول ونةـمف فيـهة ال د  ا خة يهة يةات نةا ب ان
ن  اففـم  م ـلةـنف الظفـمةـفة ى ـتةـمحة لةىرن بــكف الحن  عة ةۛب ــكفاى الوف ـذ  يةــب  ذح ۜـات ـان هي ﴾٣٦﴿

مف نةـنةال ـية ۜ حةــك ـ الفنةــم  مفـه ـيب ـصيـه  تفـتةاب  ااءة ذةا جة اى اي ل نةاـه ـتحن مف ر س  ائ كة ا وللن
اــقة ۜ نف د ون ــونة م ـــدف ع ـمف تةــت ــنفــكم اـنة مةــوا  اليفـال  ةــتةـية قةال واالحن  ۙــه ـوف نةـوة فح مف

﴾٣٧﴿ ۛشــلح وا عةــۛض ةا وة واــه ـنح اى د  لن ةــه ـس ـف ـ النفعة ينةـاف ـوا كةـان ـمف  كةــه ـمف  النح ري
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Araf /38 – Hak 
Teâla: “Girin bakalım 
sizden önce gelip geçen
cin ve insan 
topluluklarıyla beraber 
ateşe!” buyurur. 

Her ümmet 
girdikçe, yoldaşına 
lânet eder. 

Nihayet hepsi 
birbiri ardından gelip 
orada bir araya gelince, 
sonrakiler öndekileri 
göstererek: 

“Ey Rabbimiz, 
derler. İşte şunlar bizi 
saptırdılar, onun için 
onlara iki kat ateş azabı
çektir.” 

O da: “Herbirinize
iki misli azap var, lâkin 
siz bunu 
bilmiyorsunuz” 
buyurur. [16,25; 29,25; 
2,166-167; 16,88; 
29,13] 

Araf /39 – Bu 
sefer öndekiler de 
sonrakilere derler ki: 
“Gördünüz ya, sizin 
bize karşı bir 
ayrıcalığınız olmadı, 
artık kendi 
işlediklerinizin cezası 
olarak tadın azabı!” 

Araf /40 – 
Âyetlerimizi yalan 
sayanlara ve onları 
kabule tenezzül 
etmeyenlere gök 
kapıları açılmayacak ve
deve iğne deliğinden 
geçmedikçe onlar da 
cennete 
giremeyeceklerdir. 

İşte mücrimleri 
Biz böyle 
cezalandırırız! {KM, 
Markos 10,25; Luka 
18,25} 

Araf /41 – Onlara 
cehennem ateşinden bir
döşek ve üzerlerinde de
yine ateşten örtüler var. 
İşte zalimleri Biz böyle 
cezalandırırız! 

Araf /42 – İman 
edip makbul ve güzel 
işler yapanlar ise -ki hiç
kimseye Biz gücünün 
yetmeyeceği yük 
yüklemeyiz- cennetlik 
olup, orada ebedî 
kalacaklardır. [2,286] 
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Araf /43 – Öyle
bir halde ki içlerinde

kin kabilinden ne varsa
hepsini söküp çıkarırız,

önlerinden ırmaklar
akar. 

“Hamdolsun bizi
bu cennete eriştiren

Allah’a! 

Eğer Allah bizi
muvaffak kılmasaydı

kendiliğimizden biz yol
bulamazdık. 

Rabbimizin
elçilerinin gerçeği

bildirdikleri bir kere
daha kesinlikle

anlaşılmıştır” derler. 

Kendilerine de:
“İşte güzel işlerinize

karşılık, karşınızda
duran şu muhteşem

cennete varis kılındınız,
buyurun!” diye nida

edilir. 

Cennetliklerin bu
başarıyı kendilerinden

değil, sırf Allah’ın
lütfundan bilerek

hamdetmelerinden
sonra Allah tarafından
onların bu başarılarına

dünyadaki güzel
davranışlarının vesile

olduğunun
bildirilmesinde pek latif

bir durum vardır. Hem
kulluk âdabı öğretiliyor,

hem de Allah’ın, az
ameli büyük bir takdir

ve teşekkürle
karşılamasındaki ilahî
lütfu tecelli ediyor. Şu
halde insan çalışmalı,

fakat işlerine
güvenmeyip daima ilahî

hidâyete sığınmalıdır.
Amel cennete girmeye

sebep olur, fakat
Allah’ın yardımı ile! 

Âyetteki varis
kılınma kavramını,

Peygamberimiz (a.s.m)
şu hadisle açıklamıştır:
“Cehenneme girenlerin

her biri iman etmiş
olması halinde, cennette

kendisine ayrılan
konağı görecek ve

diyecek ki: “Keşke
Allah bizi hidâyet

etseydi!” Böylece bu
görmeleri onlar için

pişmanlık olur. Cennete
girenlerden her biri de
iman etmemiş olması
halinde cehennemde
varacağı yeri görüp

diyecek ki: “Allah bizi
hidâyet etmemiş

olsaydı halimiz ne
olurdu! İşte bu da

onların şükürleri olur.” 

خة م  قةدف ي ا مة ل وا  فاي خ  نةمف  كمل ـبفـقة نفـم تف ـلةـادف الف نفـج ـالف م  س ــنح   وة قةالة
ةـــال ار ۜ   ـنح

ةـكم ا  دة خةــلح ةــلةـــمة اۜ  حةـتةــخف تف  ا ــنةــعةــة   لةــــتف  ا مح اى ايــهة ذةا تحن يــف 
يعاىۙ ـجة ةنةا  مفـه ـيــمف ل  ون لنـرن يه ـتف ا خفـالةـقة مي بح ارة ء ـ هن ا ؤ للة ةا رة  ادح

اـــيــوا فيــكم هة
ا بــمف عةـه ــان ت ــفة نة فاىـعفــاى ض ـذة ةا ر ۜ  قةا لة  ل ـ الم  ف ـعفـلح  ض ـك ـنح لح و نةاـال ۛض

لنـالةـقةوة مف ـيه ـتف  ا ون يه  رن ا كةانة لةـفةمف ل  خف مفكممة ﴾٣٨﴿ لن ونةـتة نف لةـك ـوة لةم  عف
﴾٣٩﴿ لة نةا م ـعة ل  فةـنف فةـيف ا ۛبــعةـوا الفـذ وق ـضف اـ ب ذة ۟ـب ــس كذتـة مفـت ـنفـكم مة ونة

ب ـكف ة يةـوا ب ـذح اسفـت  اـان وا عةـبةـكفـتةـنةا وة تحةح ـنفـر  ا لة ت فة مف هة اب لةه  ة البفوة ة الح نح يـاي نةـذي
لة ل ونة وة خ  ةةة يةدف نح تحنى الفجة ل  يةل جة حة مة ي الفجة ۜ ۛسمح  في يةاط   الفخ 

ل كة كةذن وة ا مة ة ء االسح
نف مفـه ــلة اد  وةـهةـجة م  هة ةمة م  نفنح ۜم  اش  وة مف غة ق ه  ﴿٤٠﴾ فةوف ينةـالف ز يـجفـنة مي ر  جف م 

ينة وة عةالحةذي ن وا وة ال ـانمة ة ل وا الصح ات ـم  حة ﴾٤١﴿ ل كةكف وة ز ي ذن ةال ـال نةجف ينةـظح مي
ائ كة ـنة لن ا   ا ول هة عة و سف ة ساى ايلح ا ب  الفـالصف فف ۛـجةـحة ةة  مف  نح اه  يهة ف ــلح ـكفلة نـ  في

نة نةا مةـوة عف ي اـزة ه  د ـص  في لح  نفـمف م ـور  ي غ  ري نف تةجف م  م  ت ه  تةحف ﴾٤٢﴿ ونة ل د  اـخة
قة حن   د ـــمفـحةــوا  الفــل  اــوة ة ل  ي ـالح يــ هةذي ا وة مةــهنـــنةا ل ــدن ةاـــكما ــذة نح ة نف ۛـــالف ا ر  هة
ا النف هةـــلة ۛنةا ــدن يـــوف لة اـقةـلة  الحن  تف ر س ـدف جة بح نةا ل ــاءة ۜ ـالفـ ب رة قح حة ية د ـتةـهفـنةـل 

﴾٤٣﴿ اـن  وة ةة ـالفم  كملفـوا النف ت   و د  نح ثفجة اـت ــ ا ون ر  وهة ل ونةـعفـ تةمفـت ـنفـكما ـمةـ ب م  مة
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Araf /44- Araf /45
– Cennetlikler 
cehennemliklere: “Biz, 
Rabbimizin bize vaad 
ettiği şeylerin gerçek 
olduğunu gördük; siz 
de Rabbinizin size vaad
ettiklerinin 
gerçekleştiğini 
gördünüz mü?” deyince
onlar: “Evet” diye 
cevap verirler. 
       Derken bir görevli 
aralarında: “Allah’ın 
lâneti o zalimlere olsun 
ki onlar insanları Allah 
yolundan uzaklaştırır, 
onu eğri büğrü 
göstermek isterlerdi ve 
onlar âhireti de inkâr 
ederlerdi” diye nida 
eder. [37,54-59; 52,14-16] 
        Geçmiş asırlarda 
cennet ile cehennem 
arasında çok uzun mesafe 
olması itibariyle sesin nasıl 
gideceği sorusu 
sorulmuştur. 20. asırdaki 
iletişim keşifleri on binlerce
km. ötesi ile konuşmayı 
çocuklar için bile günlük iş 
haline getirmiştir. 

بزح

﴾٤﴿
Araf /46 – İki 

taraf arasında bir perde,
A’râf üzerinde de 
cennetlik ve 
cehennemliklerin her 
birini simalarından 
tanıyacak kimseler 
vardır ki onlar, henüz 
cennete girmemiş, fakat
girmeyi şiddetle arzular
olarak cennetliklere 
“selamün aleyküm” 
diye seslenirler. [57,13] 
A’râf: Arf’in çoğuludur. 
Yüksekçe olan her şeye arf 
denilir. Meşhur görüşe göre 
A’râf, cennet ile cehennem 
arasındaki sûrun yüksek 
tepeleri, demektir. Hasan 
el-Basrî (r.h) demiştir ki: 
A’râf, marifet kelimesinden 
olup cennetliklerle 
cehennemlikleri 
simalarından tanıyan 
kimseler demektir. 
    Hasılı A’râf hakkında iki 
görüş vardır: Birincisi Ebû 
Huzeyfe ve diğer bazı 
zevattan rivâyet edildiği 
üzere bunlar, amelde kusur 
etmiş ve mizanda iyilikleri 
ile kötülükleri eşit gelmiş, 
Allah’ı bir tanıyan 
kimselerdir ki cennet ile 
cehennem arasında bir süre 
kalırlar. Sonra Hak Teâla, 
haklarında bir hüküm verir. 
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İkincisi: Bunlar
peygamberler (a.s.),

şehitler, hayırlılar, âlimler
gibi yüksek dereceli

zatlardır. Âyetin sonundaki
lem yedhulûhâ (henüz

cennete girmemiş olanlar)
birinci görüşe göre, A’râf

ehlini tavsif eder: Yani
cennetlikler cennete girmiş,

bunlar girmemişlerdir.
Fakat arzu ve ümid ederler.
Onlara özenirler de “Selam

ve selamet size” derler.
İkinciye göre ise, o sırada

cennet ehlinin halidir. Yani
henüz cennete girmemiş ve
girmek ümidinde bulunmuş
oldukları sıradadır ki A’râf

ehli, onları selamete
ereceklerine dair

müjdelerler. 
Araf /47 – Gözleri

cehennemlikler tarafına
çevrildiğinde: “Aman

ya Rabbenâ, aman
bizleri o zalimlerle

beraber eyleme!” derler.

Araf /48- Araf /49 –
A’râf ashabı,

simalarından tanıdıkları
bir kısım kimselere

seslenip: 
“Gördünüz ya, ne

topladığınız
mallarınızın, ne onca

taraftarlarınızın, ne de
büyüklük

taslamalarınızın ve o
çalımlarınızın size hiç

bir faydası olmadı!” 
O cennetlikleri

göstererek “Sahi, şunlar
“Allah, bunları asla

lütfuna nail etmez” diye
yeminler edip hor

gördüğünüz kimseler
değil miydi? 

İşte onların ne yüce
mevkide olduklarını

şimdi anladınız değil
mi? derler ve sonra o

cennetliklere dönerek: 
“Buyurun girin cennete,

derler, size korku ve
endişe olmadığı gibi,

siz asla üzüntü de
görmeyeceksiniz.” 

Araf /50 –
Cehennemlikler

cennetliklere: “Ne olur,
lütfen suyunuzdan,
Allah’ın size nasib

ettiği nimetlerden biraz
da bize gönderin!” diye

seslenirler. 
Onlar da: “Allah

bunları kâfirlere haram
etmiştir, bunlar

kâfirlere yasaktır.” diye
cevap verirler. {KM,

Luka 16,19-26} 
Araf /51 – O kâfirlere
ki onlar dinlerini oyun

ve eğlence konusu
haline getirmişlerdi;

dünya hayatı
kendilerini aldatmıştı. 

İşte onlar, kendilerinin
en önemli günü olan bu

günkü karşılaşmayı
unuttular ve

âyetlerimizi bilerek
inkâr ettikleri gibi, 

Biz de bugün onları
unutup kendi hallerine

terkedeceğiz. [20,52;
9,67; 126,45-34] 

ةار  النف اۛب النح حة ةة   الصف نح اب  الفجة حة جةـــ قةالصف نةا مةــدف وة عةـدف نةاــا وة دة نة اىـوة ا دن
ى فةـحة جةـهةـقاح عةـــت  دفـلف وة ا وة بح دة  ـــمف مة ىۜ  قةـــحة مفكمـــرة ۛــعةـــــا ل وا نةـقاح مف بح  نةاـرة

ةذي ينة اللح ﴾٤٤﴿ ة نة  م  ةاـال لةىــعة الحن  ة ـنةـعفـمف  النف لةـه ـنةـيفـؤةذح  ن   بةــفةاة ذح ۙـميـل  ظح ينة
يل  نف ۛسبي و نةالحن  عة غ  يةبف ا ع ـ وة ه ـهة جاىۛ  وة نخ ـمف ب ـوة ة  ـالف ۜـاف ـكفرة ر ونة دح ونةـية ص 

ا نةـه مة بةيف ۛ وة اب  جة لةى ح  عة ال  وة اف  ر جة رة ةعف ف ونة الف ر  ى يةعف ۛ ك لح مف يه  يمن ب سي ﴾٤٥﴿
اۛب الف حة ةـجةـالصف م  ة  ـنح خ ـمف يةـ لةمفكميـفـلةـعةالنف ۛسلة ا وة ـدف مفـه ل و هة نة ا ادةـوة وف

مف ت  فةتف البفۛصار ه  ر  ذةا ص  اي ااءة الصفـوة ۙ قةال واـلفقة ةار  اب  النح حة ﴾٤٦﴿ ع ونةـطفمةـية
اب  حة اى الصف نةادن اف  وة رة ةعف الف ﴾٤٧﴿ ةنةا بح عةـتةجف  لةرة لفنةا مة م ـالف عة وف ةا قة ۟ـل  الظح ينة مي

ف ـعفـية نـفــو نةـر  ننى عة اا الغف يه مف قةال وا مة يمن مف ب سي ع كمه  مف مفكممف جة الى ر جة
ا ال ةـهن الح ء  ا ينة القفـؤ للة م ـه ــ ل نةاـت مف لة يةـمفـۛسـذي ﴾٤٨﴿ ا مة  وة

ت مف تةكم ر ونةـب ـكذـتةـسفـنف
﴾٤٩﴿ ل واالحن  خ  ۜ ا دف ة  مة حف ةةة لةـالفجة  ب رة ف ـخة  نح لة وف ك مفـعة النفيـف ا لة ن ونةـتة ت مفـ وة زة حف

ةة  النف نح اۛب الفجة حة ةار  الصف اب  النح حة يالصف واـ الفي نةـلةيفـعة ض  ا نةا م  ء االفمة نة اىـوة ادن
ۜ م كمــرة زة قة ة  ـقة  الحن  نح اوا  اي ةال  ة مةـ حةالحن ا عةـه ـرح يـاف ـكةـالف لةىـمة ۙـري نة اـالوف م  ة مح
ينة ة  اللحةذي ذ واـاتح مف خة واى دي ينةه  باى لةهف م  وة لةع  تفه  ة رح غة نف وة وة  الدح  ين مةـالفـيةاۛ فةـالفحة يةوف ﴾٥٠﴿

﴾٥١﴿ ا يه مف كةمة ااءة نةنفسن وا ل قة مف هنـية نةس  ه  م  ۙـوف ا ا ذة مة يةات نةا ية وة ان وا ب ان ونةـكة د  حة جف
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Araf /52 – 
Gerçekten onlara tam 
bir vukufla mânalarını 
bir bir bildirdiğimiz ve 
iman edecek kimseler 
için bir hidâyet, bir 
rahmet olan bir kitap 
getirdik. [11,1; 4,166]
Âyette geçen tafsil etme: 
Akaid esasları, fıkhî 
hükümler, mev’izalar, kıssalar
gibi çeşitli bölümlere girecek 
âyetleri, ayrı ayrı bildirme 
mânasına gelir. 
Araf /53 – Fakat onlar: 
“Hele bakalım nereye 
varacak?” diye sadece 
bu kitabın dâvetinin 
âkıbetini gözlüyorlar. 
O’nun haber verdiği 
müthiş akibet geldiği 
gün, daha önce onu 
unutup bir tarafa 
bırakanlar şöyle 
diyecekler: 
“Gerçekten Rabbimizin
elçileri bize hakkı 
tebliğ etmişlermiş? 
Acaba burada bize 
şefaat edecek birisi 
bulunur mu? Yahut geri
döndürülmemiz imkânı 
olur mu ki bu sefer 
yaptığımız kötü işlerin 
yerine güzel güzel işler 
yapabilelim?” 
Muhakkak ki onlar, 
kendilerini hüsrana 
uğrattılar. Uydurdukları
sahte tanrıları da 
kendilerinden uzaklaşıp
ortadan kayboldular. 
[6,27-28] 

Araf /54 – Rabbiniz o 
Allah’tır ki gökleri ve 
yeri altı günde yarattı. 
Sonra da arşa istiva 
buyurdu. O Allah ki 
geceyi, durmadan onu 
kovalayan gündüze 
bürür. Güneş, ay ve 
bütün yıldızlar hep 
O’nun buyruğu ile 
hareket ederler. İyi 
bilesiniz ki yaratmak 
da, emretmek yetkisi de
O’na mahsustur. Evet o 
Rabbülâlemin olan 
Allah ne yücedir! [10,3; 
11,7; 25,59; 71(tamamı) 36,37-
40] {KM, Tekvin 2,2-3} 
İstiva: Sözlükte istikrar 
etmek, yani karar kılmak, 
kurulmak, yükselmek gibi 
mânalara gelebilir. Arş ise 
hükümdarların oturdukları 
taht demektir. 
Selef-i Salihin böylesi 
müteşabih âyetleri tevil 
etmeksizin olduğu gibi kabul 
eder, yalnız Allahı mahlûklara
benzetmekten, o kelimelerin 
kullar hakkında ifade ettiği 
noksan sıfatlardan tenzih 
ederler. Müteahhirun ise, 
avam benzetme tehlikesine 
düşmesin diye muhkem 
âyetlerin ışığında tevil edip 
hakimiyet, istîla, mülk 
anlamına alırlar. Bu âyet 
Allah’ın kâinattaki sınırsız 
icraatlarını gökleri ve yeri altı
günde yaratmasını, güneşi 
ayı, yıldızları çekip 
çevirmesini anlatırken, 
kâinatı yönetmede O’nun 
rububiyet mertebesini, bir 
sultanın saltanat tahtında 
durup etrafa emirler 
yağdırmasını, böylece işleri 
düzenlemesini bu tarzda 
beyan buyurmuştur. Arşa 
çıkıp hükmetmek ekseriya bu 
mânada kullanılır. Müteahhir 
alimlerin bu izahları makbul 
olmakla beraber, selefin 
tutumu daha eslem bir yol 
sayılır. 
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Araf /55 –
Rabbinize için için

yalvararak, başka
nazarlardan uzak,
gizlice dua edin.

Gerçekten O, haddi
aşanları hiç sevmez.

[7,205] {KM, Matta 6,6} 

Yüksek sesle dua etmek,
makul olmayan şeyler

(mesela nübüvvet gibi)
veya günah olan şeyleri
istemek, duayı uzatmak

“duada haddi aşmak”
kabilindendir. 

Araf /56 –
Düzeltilmiş olan ülkeyi

ifsad etmeyin. Hem
endişe, hem de ümit ile

O’na yalvarın.
Muhakkak ki Allah’ın
rahmeti iyi kimselere

yakındır. [7,156] 

Araf /57 – O dur
ki, rahmeti olan

(yağmurun) önünden
müjdeci olarak

rüzgarlar göndedir.
Nihayet bu rüzgarlar o
ağır bulutları hafif bir

şeymiş gibi kaldırıp
yüklendiklerinde,

bakarsın Biz onları,
ekinleri ölmüş bir

ülkeye sevkeder, derken
oraya su indiririz de

orada her türlüsünden
meyveler, ürünler

çıkarırız. 

İşte ölüleri de
böyle çıkaracağız.

Gerekir ki düşünür ve
ibret alırsınız. [22,5-6;

30,19.50; 35, 9; 42,28] 

Havanın, sırf
hareketten aldığı

kuvvetle su
taneciklerinin

toplanmasından ibaret
olan o ağır bulut

kütlelerini kaldırıp
yüklenmesi, bir

harikadır. Zira tabiata
göre hafif, çok ağır

yükü kaldırıp
taşıyamaz. Fakat,

Rabbimiz bu harika
özellikleri tabiata kanun

olarak yerleştirmek
suretiyle muazzam

kudret ve rahmetini
tanıttırmak istemiştir.
Hareketin, hafiflik ve

aşırılık hükmünü
tersine çevirdiğine

işaret eden bu mânayı
öğrenme neticesinde

uçaklar yapılmıştır.
“Ağır bulut kütlelerini

yüklenip kaldıran hava”
cümlesi, Kur’ân’ın

fennî mûcizelerinden
birini ihtiva etmektedir.

Bu işaretle Kur’ân
cisimlerin havada

uçacaklarına ima ve
teşvik etmektedir. 

ةـتةاب   فةكنمف ب ــا ه ـنةـئفــج  حفـم   ه ـلفـع  لنىـعةه   نةاـلفـصح رة ى وة ةىــمةـدى لة دفــوة قة
ة تةــظ ــنفـــلف  يةـهة لح و نة   اي يــأفتيـوف مة  يةـه ۜ  يةــلةـأفوي يـر  ﴾٥٢﴿ ن و نةــؤف م ـوف م   ي ـقةــل 

ةـق ـية يـول  الح اـل  قةـبفـنف  قةـوه   م ـس ـنة  نةـذي تف  ر س ـدف  جة ب ح ل ـاءة نةاـــرة ه ـأف وي يل ـتة
ااءة  ـفةـنف ش ـا م ـلف لةنةـهةـفة وا لةـفةـشفـيةـفةعة اا الوف  ن ـع  دح   فةـــنة لةــمةـعفـنةـرة ۛ ـحةـلف اـب  قح

ةا نةــك  ۜ قةــمةـعفــنح اوا  النفـس ــدف خةــل  ۛضـه ـۛسـف ـر  ة عةـمف  وة مفــه ـنفـلح ةـيفـغة يـرة الح ذي
ة   نح ةاي بـح ي خةم  الحن  كمرة ات ـلةــالحةذي وة من قة السحة ﴾٥٣﴿ ۟ــوا يةـا ن ـكف اــمة و نة تةر  فف

ةــي س ـفي ةـتح ىــام  ث ـة  اليح تةون ة اسف ش   ي ـعةـالف لةىــعة مح ةـغفـرف ي الح لةـيفـش  ۛض ةرف الف وة
ۜـل ب ه  حةـطفـية هي ر  ات  ب اةمف رة ة ومة م ۛسخح النح ج  رة وة مة الفقة ۛس وة مف الشحة يثاىۙ وة ثي ارة ةهة النح

وا  ع  ةا دف بـح مفكمرة ﴾٥٤﴿ لفـه  الفـاللة لة كةـخة ۜ تةبةارة ر  ةمف الف ينةالحن  رةبح  ق  وة الةمي  الفعة
وا ف يــس ـففـوة لة ت  د  ﴾٥٥﴿ خ ـرح عــۛضـتة يةــاى وة ي ح ـفف ةه  لة نح ۛـعفـم ـبح  الفـةىۜ اي ينة تةدي

ع ـلة ح ـدة ايصفـعفـبة ادف ا وة طةـوه  خةـهة فاى وة حفـمةـوف ة رة نح الحن ۛت ـمةـعاىۜ  اي ض  ةرف الف
ه  ي  ي ــوة س ـوة الحةذي يةـل  الـرف راىـشفـاحة  ب ـرح  ﴾٥٦﴿ يـقة ينةـس ـحفـم ـنة الفـب  م ـري ني

ۜ  حةـت ـمةـدة يف  رة حفـــية اا  القةـهي ذة اى اي ةـتحن اباى  ث ـتف  ۛسـلح نةاه ــقفــالى  س ـقةـحة نةــيفــبة
ااءة  فةـــه  الفــا ب ــنةــزة  لفــاة نفــت  فةـــيح ـــــمة جفـــاة خفــمة لح ـــنف ك ــهي  م ــنةا ب ــرة د ـلةـبةـل 

﴾٥٧﴿ ة ۜ ـمةـالثح ا ت  رة
ر  ج  الفـكة  ن ـذن ل ـكف ةــعةـوف تنى لةـمةـخف ة ذة ــمف تةكملح ر  ونةــكح
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Araf /58 – Toprağı
verimli güzel bir 
diyarın bitkisi, 
Rabbinin izniyle 
yeşerip çıkar. 

Çorak, verimsiz 
olan bir yerin bitkisi ise
çıkmaz, çıkan da bir 
şeye yaramaz. 

İşte şükredecek 
kimseler için Biz, 
âyetleri böyle farklı 
üsluplarla tekrar tekrar 
açıklarız. 

Araf /59 – 
Celalim hakkı için, Biz 
Nûh’u resul olarak 
halkına gönderdik. 

“Ey halkım! dedi, 
Yalnız Allaha ibadet 
edin. Ondan başka 
tanrınız yoktur. 

Bunu 
yapmazsanız, korkarım 
ki müthiş bir günün 
azabı tepenize 
inecektir.” 

Eski Yunan, Mısır,
Hint, Çin ve Babil 
edebiyatlarında da Hz. 
Nuh (a.s.) kıssasına 
benzer kıssalar vardır. 
Hatta Avustralya, Yeni 
Gine, Malaya, Burma, 
Amerika’nın çeşitli 
yerlerinde de benzeri 
anlatımlar vardır. Bütün
bunlar bu anlatımların, 
Hz. Âdem’in 
çocuklarının 
dağılmadan önceki 
ortak taraflarını dile 
getirmiş olabileceğini 
gösterir. Olayın aslı 
vardır, fakat her yer, 
kendi tasavvur ve 
tahayyüllerini ortaya 
koymaktadır. 

Araf /60 – 
Halkının söz sahibi 
yetkilileri: “Biz seni 
besbelli bir sapıklık 
içinde görüyoruz” 
dediler. [83,32; 46,11] 
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Araf /61- Araf /63
– “Ey halkım! dedi,
bende hiçbir dalâlet

yok, fakat ben
Rabbulâlemin

tarafından size bir
elçiyim. 

       Size Rabbimin
mesajlarını tebliğ

ediyorum, size öğüt
veriyorum ve Allah

tarafından gelen vahiy
sayesinde, sizin

bilemeyeceğiniz şeyleri
biliyorum.” 

     “Kötülüklerden
korunup Allah’ın
merhametine nâil

olmanız için, içinizden
sizi uyaracak bir adam

vasıtasıyla,
Rabbinizden size bir
buyruk gelmesine mi

şaşıyorsunuz? [23,32;
2,151] 

       Araf /64 – Onlar
Nûh’u yalancı saydılar.
Biz de onu ve yanında

olanları gemide
kurtardık, âyetlerimizi

yalan sayanları ise
boğduk. Çünkü onlar

basîretleri körelmiş
kimselerdi. [29,15;

71,25] 
    Araf /65 – Âd

halkına da kardeşleri
Hûd’u elçi olarak

gönderdik. 
       “Ey benim halkım,

dedi, yalnız Allah’a
ibadet edin, O’ndan

başka tanrınız yoktur. 
     Hâla ona karşı

gelmekten
sakınmayacak mısınız?

[53,50; 89,6-8] 
      Âd kavmi, Güney

Arabistandan başlayarak
Doğu Arabistanda Iraka

kadar uzanan çok geniş bir
coğrafyada hüküm süren bir

devlet kurmuştu. Hz. Hud
(a.s.)’a ait olduğu söylenen

bir kabir Hadramut
tarafında bulunmaktadır.

19. asrın ortalarında
bulunan kitabelerde Hz.

Hud’dan bahseden metinler
bulunmuştur. İlk Âd

kavminin soyunun
kuruduğu, Hz. Hud’a

inananların ise felaketten
kurtulup Âd adı ile devam

ettiği anlaşılıyor. M.Ö.
1800 yıllarında yer almış
bir kitabede Hz. Hud’un

bağlılarından
bahsedilmektedir. 

Araf /66 –
Kavminin kâfir

yetkilileri: “Biz,
dediler, seni bir

çılgınlık, bir beyinsizlik
içinde bocalar

görüyoruz ve senin
yalancılardan biri

olduğunu
düşünüyoruz.” 

Araf /67 – “Ey
halkım! dedi, bende
çılgınlık, beyinsizlik

yok, fakat ben sadece
Rabbülâlemin

tarafından size bir
elçiyim.” 

ةـال ۛــرة بح   ا  ذف ن ــه    ب ــبةا ت ــر  ج    نةـخفـب   يةـيح ـطح ة   وةهي يـالح ۛثـب ـــ خةذي الف لةد ـبةــوة
ة نـة لح ر  ج  اي ل ـداىۜ  كةكنيةخف نيةـۛصـكة ن ـذن ف  الف م ـقةــ ل ات ـرح  ـشفــية وف

۟كم ونة ر  لة
ۛســقةــلة م  اعفــاقةـا لة يةـقةـفةهي ــوف م ــاى اي لنى قةـوحـا ن ـنةـلفــدف ال رف واـب ــوف ة د  الحن ﴾٥٨﴿

لنـم  ه ۜ ـيفـه  غةـنف اي اي ر  ح ن ا ف ـاي يم كملةيـفـعة ي الخة ظي م   عة ذةاۛب يةوف مف عة ا لة مفكممة
﴾٦٠﴿ ةـوف م ـنف قةــم  لة لـمةــالفالة ـقة نح ا  اي يـنةــا لةـهي ي ۛضـرن ين ــبيـلة ل   م ـكة في ﴾٥٩﴿

﴾٦١﴿ م  لةيفۛس بيي لةة  قةالة يةا قةوف نف  ۛضلة ول  م  س  ي رة نحي لنك  ينة رةبح  وة الةمي  الفعة
ت ــر  ۛس بحي ا لة النفيـــرة ال عفكمــح  لةــۛصـــ  وة نةم  ــلةــمف  وة الحن   م  مفكمغ ــلح ــا بة

ااءةــالوة عة ت مف النف جة بف ر   مف  ذ كمج  نفكف مفكمرة بح   م  ﴾٦٢﴿ ا لة تة ونةــلةــعفـــمة م 
ج   ذ  رةـــنفــي ــــمف  ل كمنـفــــل   م ـــرة

ةــــتةــمف  وة ل كم لةــــتح وا  وة ةـعةـق  مفكملح لنىـعة
ة ب ــكفــفة ةــيفــجةــاة نفــو ه    فةــذح يـنةا ه    وة الح ه   ف يــعةــنة  مةــذي ﴾٦٣﴿ ونةــم ـت رف حة
ال غف ةـــرة قفـــوة يــنةا الح ة ب ـــنة  كةـــذي ةــا ت ـان يةـوا  ب ـــذح نح ان واـكفمف  ــه ـنةاۜ  اي ك ــلفـــف ــالف

لن اي وداىۜ ـوة مف  ه  اه  اد   الخة وا ى عة ب د  م  اعف ة قةالة يةا قةوف الحن ﴾٦٤﴿ ۟ـوف ماى عةـقة ينة مي
لة لـالف قةالة ينة مة واكف الحةذي ر  فة ﴾٦٥﴿ ا لة ه ۜ كممة ر  يف ه  غة لن نف اي ةـتة لةـالفةمف م  ق ونةـتح

﴾٦٦﴿ م ــنف قةـم  ةاـوف نح ا اي يــنةـلة هي يكة في اهةـۛس رن ةاـفة نح اي نةـلة ة  وة بيـالفكة نةظ نح كة م  ينةـاذ 
﴾٦٧﴿ م  لةيفۛس اهةـ ۛسبيي قةالة يةا قةوف نفة ـفة ول  م  س  ي رة نحي لنك  ينةرةبح   وة الةمي  الفعة
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Araf /68 – “Size 
Rabbimin buyruklarını 
tebliğ ediyorum. 

Ben sizin 
iyiliğinize çalışan, sizi 
uyaran güveneceğiniz 
bir insanım.” 

Araf /69 – Sizi 
başınıza gelebilecek 
tehlikeler hakkında 
uyarmak için sizden 
birine Rabbiniz 
tarafından bir tebliğ 
gelmesine hayret mi 
ediyorsunuz? 

Hatırlayın ki, O 
sizi Nuh kavminden 
sonra onların yerine 
geçirdi ve sizi bedenen 
güçlü kuvvetli, 
gösterişli kıldı. 

O halde Allah’ın 
nimetlerini unutmayıp 
zikredin ki felah 
bulasınız.” 

Araf /70 – “Yâ!” 
dediler “Sen bize yalnız
Allah’a ibadet edelim, 
atalarımızın taptıklarını 
ise bırakalım diye mi 
geldin? 

Eğer doğru 
söyleyenlerden isen 
haydi, bizi tehdit edip 
durduğun o felaketi 
başımıza getir de 
görelim!” 

Araf /71 – “İşte! 
dedi, “üzerinize 
Rabbinizden bir azap 
fırtınası ve bir hışım 
indi. 

Siz, sizin ve 
atalarınızın uydurduğu 
ve zaten 
tanrılaştırılmalarına 
dair Allah’ın da hiçbir 
delil göndermediği 
birtakım boş isimler 
hakkında mı benimle 
tartışıyorsunuz? 

Gözleyin öyleyse 
azabın gelişini! 

Ben de sizinle 
beraber gözlüyorum.” 

Araf /72 – Biz de 
onu ve beraberinde 
olanları, tarafımızdan 
bir lütuf olarak 
kurtardık ve 
âyetlerimizi yalan sayıp
iman etmeyenlerin ise 
kökünü kestik. [69,6-8] 
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Araf /73 – Semud
halkına da içlerinden

biri olan kardeşleri
Salih’i gönderdik. 

“Ey benim
halkım!” dedi, “yalnız

Allah’a kulluk edin,
sizin O’ndan başka

tanrınız yoktur. 

İşte size
Rabbinizden açık bir

delil, bir mûcize geldi. 

İşte Allah’ın
devesi de size bir âyet! 

Onu kendi haline
bırakın, Allah’ın

diyarında otlasın, sakın
ona bir fenalık

yapmayın. 

Yoksa sizi acı
veren bir azap

yakalayıverir. [11,64;
17,59; 26,155; 54,27-

28] 

Semud, Âd
kavminden sonra

Arabistanda en yaygın
halktır. Eski Arap

şiirinde olduğu gibi,
Eski Yunan ve Rum

tarihçi ve coğrafyacıları
da Semud halkından

bahsederler. Bu kavim
Kuzeybatı Arabistanda

Hicr denilen bölgede
otururdu. Başkentleri
şimdi, Medayin Salih

adı ile anılmaktadır. Bu
halkın tepelerde

oydukları taş evler, bu
güne bile ulaşmıştır. 

Kur’ân’ın geldiği
sırada Mekkeliler
Şam’a ticaret için

giderken, Hicr
kalıntılarının yanından

geçiyorlardı. Bir
defasında Hz.

Peygamber (a.s.) ashabı
ile oradan geçerken:

“Burası Allah’ın gazabı
ile helâk olan bir halkın

diyarı idi. Siz de
buradan tiksinerek

geçin. Burası eğlenecek
değil, hüzünlenecek bir

yerdir” deyip oradan
çabuk ayrılmayı tavsiye

etmiştir. 

ت مف النف بف ج  عة ﴿٦٨﴾الوة ت   ۛسا ر  مفكمبةلح غ  ا  بحييلة النةال لة رة ين  مفكموة ح  المي نةاص 
بح  نفـم  ر كذ ذ  ج ــعةمف كمرة رة ـنفـي ـمف  ل كمنـفــل  م ـلنى  رة ۜكمذ  مف ااءة مفكمجة

ذف جة ااءة   م ــــلةـــــمف   خ كمـلةــعةـــــــاي م ــــد   قةــــعفــــنف  بةــــــفة وف ا ذف  اواــــــــكموة ر 
ا دة   ـــــق   بةــلفــخةـــي الفــمف  ف كموة زة ا وا  انـــــكماذف ـــطةةىۛ  فةـــصف ءة ر  ا لة و ح ـــن 

اـقة دةــــب ــــعفــــنةـــل  نةا ــــتةــــئفـــــج  و ا  الـا ل  ﴾٦٩﴿ ةــــــ لةالحن  لح و نةــل ـففـــمف  ت كمعة ح 
ه   وة نةــوة حف رة  مةــدة اــب ـعفـانة يةــا كةـذة بة نةـد    ان ا تةـنةا ب ــأف ت ـاۛ   فةــا ؤ ل اــع ــمة نة اـد  ة الحن

قة دفــقة ا لةــقة نفــم مف يذكمــلةــعة عةـــ وة ﴾٧٠﴿ نف  ا د  قيــالنة ــم  ۛت ـنفكماي ة نةــيـصح
غة س  وة ۜ الت ـر جف ل ونةـۛضب  اد  اا النفـجة و هة ت م  يف ة ااء  ۛسمح مة ي السف ي فاي ت مفـني بح ك مف رة
ا نة ة لةـــمة ا  م ـــ  ب الحن  زح ۜ   فةـطةــلفـــنف س ــهة نحيـتةــا نفــا ن  اوا اي ر  يــظ  ااؤ ل  بة ان مفكموة

ةـيفـجةـاة نفـفة الح ينة مةـنةاه  وة ه  ب ـذي حفـعة ة ـمةـرة ﴾٧١﴿ نفـ الفنةـم  مفكمعةـمة ينةـتةـم  ري ظ 
ةـــنةا  دةا ب ــعفـطةــوة قة يـرة الح ة ب ــكفنة  ـذي مةـنةـــــا ت ـان يةــوا ب ــذح واـــان ــكفا ـا  وة ةــــم  اـنح

لن اي ودة الخةــى ثةـوة حاىۢ  قةالة  يةـمف ۛصـاه ـم  م   ـا قةــالـ  وا وف ب د  اعف ﴾٧٢﴿ ۟ـؤف م ــم  ينة ني
لن نفـــم مف  كمــا لةـمة ه ۜ  ــيفـــه   غةــاي ا دفـــقةر  نفــم   ة ـــنةــيح ــمف  بةكمــــاءة تفـجة ة الحن

يةةى فةكمــلة الحن  ة  ـــا قةـذ  هي نةــهن ا تةـمف ان و هة ض  يــفاي لفـكمأف ـــذة ر  الرف بح  ۜكمرة مف
﴾٧٣﴿ لة تة  الحن  اـــا ب ـو هةـسح ـمةــوة م ــيـذةا ب  الليــــمف عةكمذة ــأف خ ــيةــوء   فةــس 
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Araf /74 – Bir de 
düşünün ki Allah sizi 
Âd halkına halef yaptı 
ve dünya üzerinde size 
imkânlar bahşetti. 

Arzın 
düzlüklerinde saraylar 
kurup, dağlarını 
yontarak evler 
yapıyorsunuz. Allah’ın 
nimetlerini düşünün de,
bozgunculuk yaparak 
dünyada karışıklık 
çıkarmayın.” [26,149; 
53,50] 

Araf /75 – 
Kavminden büyüklük 
taslayanlar, içlerinden 
zayıf görünen 
müminlere alay yollu: 
“Siz, gerçekten Salih’in
Rabbi tarafından size 
elçi olarak 
gönderildiğini biliyor 
musunuz? dediler. 

Onlar da: “Elbette,
biz onunla gönderilen 
her şeye inandık, iman 
ettik” diye cevap 
verdiler. 

Araf /76 – O 
kibirlenenler ise, 
“Doğrusu, biz sizin 
iman ettiğiniz şeyi 
inkâr ediyoruz” dediler.

Araf /77 – Derken
deveyi boğazladılar 

ve Rab’lerinin 
emrinden çıkıp O’na 
isyan ettiler 

ve dediler ki: “Hey
Salih! Sen gerçekten 
resullerden isen, bizi 
tehdit edip durduğun o 
azabı getir de görelim!”

Araf /78 – Bunun 
üzerine o şiddetli 
sarsıntı onları kıskıvrak
yakaladı da yurtlarında 
çökekaldılar. 
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Araf /79 –
Gördüğü müthiş

manzara karşısında
Salih, yüzünü üzüntü

ile öteye çevirip 

“Ey halkım!” dedi,
“Ben size Rabbimin

buyruklarını tebliğ
ettim, 

sizin iyiliğinize
çalıştım, size öğütler

verdim. 

Lâkin siz,
iyiliğinizi isteyip öğüt

verenleri bir türlü
sevmediniz gitti!” 

Araf /80 – Lût’u
da gönderdik. Halkına

dedi ki: “Daha önce hiç
kimsenin yapmadığı

pek çirkin bir işi siz mi
yapıyorsunuz? {KM,

11,27-28; 19,1} 

Sodom halkında
iyice yayılmış bu çirkin

fiil, yani eşcinsellik
bazı yerlerde maalesef

devam etmektedir. Ama
buna rağmen insanlığın

büyük ekseriyeti
tarafından hayasız bir

fiil olarak kabul
edilmektedir. Bu işi

normal karşılayanlar,
eski Yunan filozofları

ile modern dünyada bir
kısım avrupalı ve

amerikalılar
olmuşlardır. 20. asrın

son çeyreğinde ortaya
çıkan ve başlıca

yayılma yolu bu gayri
meşrû ve gayri fıtrî
cinsel ilişkiler olan

AIDS hastalığı, fıtrat
dışına çıkan insanlığa

ilahî bir tokattır. 

Araf /81 – “Siz
kadınların ötesinde,

şehvetle erkeklere
gidiyorsunuz ha! Yok,

yok anlaşıldı! Siz
haddini aşmış bir

milletsiniz!” 

ذف جة اـــلةـــمف  خ كملةــعةــاي اد  وة بةـعفـــنف  بةـــاءة  م ـفة ال ــد  عة ة مفكموح اذف   اواــكموة ر 
ض  ةرف ةـتة الف ا ق ــل  وـه ـس  نفـذ ونة م ــخ ـتح تةـص ـهة بةالةـت ونة  الفـح ـنفـوراى  وة ج  يــف 
اوا  انـــــكما ذف  ــفة ءة ر  ا لة  تة  الحن   لة ا   ف ـــــثةـــعفـــوة ة رف ض ـوف ي  الف ۛــو تـي ـــــــــب  اى

ةـمةـــــالف  ا لة ــقة نفـــم   ر  واـــبةـــكذــتةـــــذي ينة اسفــلة ل    الح ﴾٧٤﴿ دي ينةــففـــــم  س 
ةذي يــل  وا  ل ـع ــضفــت ـنة  اسفـلح ونةــلةـعفـــمف  التةــه ـنفـنة  م ــنف  انمةــمةـف  م  هيــــوف م ـــــقة
بح  نف  ــل    م ـــرف ۛســـــحاى   م ـــل  ۜـــرة اـقة  هي ة وا ـا ل  نح اــ ب اـاي ا هيـــلة ب ــ  ا رف س مة ة ۛصا النح

ةالة ـقة يـ الح اوا  ــبةــكذـــتةـنة  اسفــذي ةر  نح ةـ ب اـاي مفـــت ــنفــي  انمةذييا لح ﴾٧٥﴿ ن و نةــؤف  م ــم 
ةا قةـر  وا الـــقةــعةــفة ا  عةـتةـةة  وة عةــنح مف ر  ــنف  المفــوف بح ه  رة ﴾٧٦﴿ و نةـــــاف ـهي كةــــب  ر 

ا تةــت نةا ب ـح  ائفــا ۛصال ـية اـع ــمة نة ۛسـم ــ الفنةــۛت  م ـنفــا اينف ك ـد  نةــيـليـرف واـال ــقةوة 
﴾٧٨﴿ جفـذة تفه ـاة خةـفة وا فيـبةـصف ة   فةاةـفةـم  الرحة ينةـث  اـمف جةــي دةار ه ـح  مي ﴾٧٧﴿

ي ةة ــلة اـمف  ر ۛسكمتـ ـــغفـلةــدف  البفـقةــم   لة وفـقة اـية الة ـوة قة بحي رة لحنىـــتةــفة مفـه ــنفـعة وة
ل  اىـو طـوة ﴾٧٩﴿ نة ت   لـةـۛصــوة لنكمـحف ةا ص كنـمف  وة بح ونة  النح ينةـحيـنف لة ت ح 

ا  التةـــوف م ــقةـــل  ا ح ــونة  الفــأف ت ـــهي ا ۛســۛشـفة اــمف ب كمقةـبةـةة   مة نفــ م هة ذف الةــقة اي
ة نح جةـونة  الـــأف ت ـتةـــمف لةكمــــاي ةىــهفـــــلة  ۛش اـرح  وة ﴾٨٠﴿ اــنة الفـد   م ــالحة ينةـلة عة مي

﴾٨١﴿ ۜ  بةاۛساـــنح ـــن     ال و نف   د ــــم  ونةـر  ف ــسفـــوف م    م ــــمف   قةــــت ـــــــنف لف  الــــء 
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Araf /82 – 
Kavminin ona verdiği 
cevap şundan ibaret 
oldu: 

“Çıkarın bu 
adamları 
memleketinizden! 

Çünkü bu beyler 
pek temiz insanlar!” 
[27,56] 

Araf /83 – Biz de 
onu ve ailesini 
kurtardık. 

Ancak eşi geride 
kalıp helâk olanlardan 
oldu. [11,81; 21,74; 
51,35-36] {KM, Tekvin
19,26} 

Araf /84 – 
Üzerlerine bir azap 
yağmuru yağdırdık. 

İşte bak, 
mücrimlerin sonu nice 
oldu! 

Araf /85 – 
Medyen ahalisine de 
içlerinden biri olan 
Şuayb’ı gönderdik. 

“Ey benim 
halkım!” dedi, “yalnız 
Allah’a kulluk edin, 
sizin O’ndan başka 
tanrınız yoktur. 

İşte size 
Rabbinizden açık delil 
geldi.” 

“Artık ölçüyü, 
tartıyı tam yapın, 

insanların 
haklarını eksiltmeyin, 
halka haksızlık 
etmeyin, 

ülkede düzen 
sağlanmışken fesat 
çıkarıp huzuru 
bozmayın. 

Bana inanıp bu 
dediklerimi yapmanız 
sizin için elbette 
hayırlıdır.” [83,1-6] 
{KM, Çıkış 3,1; 2,18; 
Sayılar 10,29} 
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Araf /86 – “Hem
öyle tehditler savurarak,

yol başlarını tutup, 

Allah’a iman
edenleri Allah’ın

yolundan çevirmeyin 

ve bu yolun eğri
büğrü olduğuna dair,
şüpheler verip halkı

yanıltmayın.” 

“Hem düşünün ki
bir zaman siz sayıca

pek az idiniz. Öyle iken
Allah sizi çoğalttı. 

Ülkeyi bozan o
müfsitlerin sonunun

nasıl olduğuna bakın da
ibret alın!” 

Araf /87 – “Eğer
benimle gönderilen

gerçeğe  içinizden bir
kısmı inanıyor, bir

kısmınız
inanmıyorsanız, eh ne

diyeyim, o halde,
aramızda Allah

hükmünü verinceye
kadar bekleyin. 

Zaten hüküm
verenlerin en iyisi

O’dur.” 

ا ۛب  قةــــ  جةانةـكة ا  النف قةــــوف م ــــــوة ة لح ا  اي اــــهي مفـــــو ه ـــــر  ج ــــوا  الخفـــا ل  مة اــوة
﴾٨٢﴿ ةكمــت ــــــــرف يةــــنف    قةـــــم  نح ۛ    اي ةــــطةــــتةـــــ ية ا س   ـمف   ا نةـــه ـــمف ر  و نةــــهح

ال هف ة امفــلةــوة لح ا  اي ا ب ـــنة الفـــتف   م ـــــانةـكفه    ــــتة رة الـــه  يــــغة نةــري نةاه ـيفــجةــاة نفــفة
انةــۛف  كةـــــــيفــــرف  كةـــظ ـــــا نفــــ فةطةراىۜ  ـــمف   مةـه ـيفــلةـــرف نةا   عةــطةـمف ال وة ﴾٨٣﴿

لن اي الةــباىۜ   قةــيفــعةــمف  ش ـــا ه ــنة الخةــدف يةــى مةــوة ﴾٨٤﴿ اق  ميـبةة  الفم ــعة ر  ۟ـجف ينة
وا ب د  ة اعف لنـــمف   م كمــا لةـ  مةالحن ه ۜ   قةــيفـــه  غةــنف اي اــر  مفكمـاءة تفـدف جة م ـيةا قة وف

بح ك مفنف  ـــم  الفــيفـكفــف وا  الف وف اةـفة   رة لة تةـيـميــلة  وة انة  وة واــخةـبفــزة س  ة ــنةـــيح ـــبة
اــــــــــال شف ض   بةـوا  ف  د ــس ـــففــمف    وة لة  ت ــــءة ه اـية ةرف دةـــعفــي  الف ةــال اۛسـنح

نف كمـــر  لةــيفــمف  خةكمــــذن ل   ۛــــيــنيــؤف م ــم مف  ــت ــنفــكممف  اي نة اۜـــح  لةـــايصف هة
ا ط   ت ـــلح   ص ــكمـــوا  ب  د ــع ــــقفــــلة تة وة ونة دح ـــص ـــونة   وة تة د ـــو ع ــرة ﴾٨٥﴿

ا  ع ــونةـغ ـبفــهي  وة تةـــنة ب ـــمة نف انــمة  الحن ل  ــيــبيـۛس جــهة اذف ـوة اواــكماىۛ   وة ر  نفـــعة
ةـــــكفـــلى  فةـــيــليــــقة انفمف    كمرة  ــثح وا ــظ ــوة انةـكفۛف ــيفــــــكفر  مفــت ــنفـكم اي ذف

اينف كة اا ئ ـــوة ن واـ انمةمف كمـــنفـــة   م ــفةــانة  طة ﴾٨٦﴿ يــففــم ـة   الفـبةـا ق ـعة دي نةـس 
اا ئ ــــت  ب ـــلفــــا  رف س  طة واـــــب ــا صفــوا   فةـن ـــؤف م ـــمف ي ـــة   لةــفةـــهي وة ر  ةــب  يذييـــالح

﴾٨٧﴿ ا ـــر  الفــــيفـــوة خةــــنةاۛ   وة ه ـــنةـــيفــبة الحن  مةكمحفـــتحنى  يةــحة نةـيـميـــكنحة
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الجزء

﴾٩﴿
Araf /88 – 

Halkından kibirlenen 
eşraf grubu: “Bak 
Şuayb! dediler, yeminle
söylüyoruz: 

Ya tekrar dinimize 
dönersiniz. Ya da seni 
de, sana inanan 
taraftarlarını da 
ülkemizden süreriz!” 

Şuayb şöyle cevap
verdi: “Peki, istemesek 
de mi dinimizden 
döndürüp süreceksiniz 
(Ya istemezsek ne 
olacakmış!) 

Araf /89 – “Allah 
bizi sizin o batıl 
dininizden kurtardıktan 
sonra kalkıp tekrar 
dininize dönecek 
olursak Allah’a büyük 
bir iftira atmış oluruz. 

Allah göstermesin,
sizin inancınıza 
dönmemiz kesinlikle 
mümkün değil! 
Rabbimizin ilmi her 
şeyi kapsar. 

Biz yalnız Allah’a 
dayanırız. 

Ey bizim 
Rabbimiz! Bizimle şu 
halkımız arasında Sen 
âdil hükmünü ver, haklı
haksız açığa çıksın. Sen
elbette hüküm 
verenlerin en iyisisin!” 
[26,118] 

Araf /90 – 
Kavminden inkâra 
sapan ileri gelenler 
“Eğer Şuayb’a uyacak 
olursanız kesinlikle 
perişan olursunuz!” 
diye tehditte 
bulundular. 

Araf /91 – Derken
şiddetli bir deprem 
onları kıskıvrak 
yakaladı ve derhal 
oldukları yerde 
çökekaldılar. [11,94; 
26,189] 
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Araf /92 – Şuayb’ı
yalancı sayanlar... 

onlar değildi sanki
vatanlarında, şen şakrak

dolaşanlar! 

Şuayb’ı yalancı
sayıp perişan etmek

isteyenler... asıl perişan
olanlar, işte onlar

oldular. 

Araf /93 –
Gördüğü müthiş

manzara karşısında
Şuayb, yüzünü üzüntü

ile öteye çevirip: 

“Zavallı halkım!”
dedi, “ben size

Rabbimin buyruklarını
tebliğ etmiştim, sizin

iyiliğinize çalışmıştım,
size öğütler vermiştim! 

Artık böyle
nankör, böyle kâfir bir

toplum için ne diye
üzülüp kendimi harap

edeyim!” 

Araf /94 – Biz
hangi ülkeye

peygamber
gönderdiysek, mutlaka

ilkin oranın halkını,
gafletten uyarsın, 

Allah’a yönelip
yalvarsınlar diye

yoksulluğa, hastalık ve
musîbetlere duçar

ederiz. 

Araf /95 – Sonra o
kötü durumları

değiştirip güzellikleri
yayarız. 

Zamanla ahali
çoğalıp “Vaktiyle

atalarımız gâh üzülmüş,
gâh sevinmişlerdi.”

derler 

ve fakat olaylardan
ibret alıp şükretmezler. 

Derken, o bilinçsiz
halleriyle, hiç
hatırlarından

geçmezken, ansızın
onları tutup bastırırız. 

ينة لة لـمةــالف واـكذـتةـ اسف الحةذي م ـنف قةـم  بةر  جةـن ـــلةهي ــوف ر  يفب نحةكة ـخف عة يةا ش  قةالة
نف قةـانمة عةكة م  يةـن وا مة اا الوفـت ــرف ةت نةاۜ ـلة نة لح ي م  ة في ود نح لةوف قةالةتةع  ةاـكم الوة نح ينة ةذي الح وة

يفـتةـافف د ـقة باى اينف ع ـكف الحن  لةىـنةاعةـرة نةـذ  ةـي م ـفي اـدف مفكمت ــلح ﴾٨٨﴿ نةـيـار  هيـكف
ذف نة مةــنفــم  الحن نةا ـيـــجحنــاي اۜ  وة اا النف نةـــــون  لةكما يـةــهة ااــيـــــدة  في وـع ـــــــنة هة دةـعفـبة

بح الحن   س  نةاۜــرة بح عة ــوة ة ۛشـكم نةاـرة ء  ع ـلح الحن  لةىـــماىۜ  عةــلفــيف ا ال ة لح ءةاۛشاــــــــنف ية اي
﴾٨٩﴿ لفنةاۜ  ة كح نةاتةوة ـة بح نةنةا رة تةحف بةيف نة افف بةيف نةا وة م  النفۛت قةوف قح  وة الف ب الفحة ر  يف ات ـخة ينةـفة حي

يــ الحةلة لـمةـــالف وا كف نةـذي ر  ةـلةهي  ـوف م ـنف قةـم فة ت ـبةـئ ن  اتح باىـيفــعةــش مف  ــعف قة الةــوة
تفه م  ذة يفةاةخة وا في بةح  ة  فةاةصف فة جف مف  الرحة ه  دةار  ﴾٩٠﴿ ة نـح ذاىكماي ونة مف اي ر  اس  لةخة

ينة  اللحةذي
ب وا ش ـكف ة ا فيـغفـمف يةـاةنف لةـكفباى ـيفـعةـذح ينةـيـنةوف ةذي ۛ   اللح ا هة ﴾٩١﴿ ۛ ـيـميـاث ـجة نة

لة قةا مف  وةـه ـنفـعة وة لحنىــتةــفة ﴾٩٢﴿ ب  ة باى ـعةـوا ش ـكةذح م  الفـكفيف ا س ـــان وا ه  ينةـخة ري
م  لةـقة دفـوف تـ  قة ت كمالبفلةغف ۛسالة ي مف ر  بحي ى رة ۛف انسن يف كة ۛ فـة ت  لةك مف نةۛصحف وة يةا

ا مة ۛسـوة اـــب ــنف نةـــة   م ــرف يةــي قةـنةا فيــلفـــا الرف ة لح يح  اي ﴾٩٣﴿ م  كةـقة ىـلنـعة يــاف ـوف ۟ـري نة
ةـث  مح ﴾٩٤﴿ اا الهفــالخة نة ا ب ــلةـذف الـأف ۛساـبةـالفـهة ةـاء  وة ااء  لةــضح ة ةـعةـرح ةـمف  يةـه ـلح ع ـضح ونةــرحة

ةــانة الــكفــمة ا وةـفةــعة تحنىــةة حةـنةــۛسـحةـــة  الفـئةـــيح ـسح ةـدف مةـقةوا ـال ـقةوف سح لفـبة ة نةاـدح
﴾٩٥﴿ ا بة ةـان نةا الضح ةـاءة السح ااء  وة ة ااء  ـرح ة نةاه ـاةخةـفةرح ه مف لة يةمفـذف تةةى وة ع ـ بةغف ر ونةـشف
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Araf /96 – Eğer o 
ülkelerin ahalisi iman 
edip Allah’a karşı 
gelmekten sakınsalardı,
elbette Biz üzerlerine 
gökten, yerden nice 
bereket ve bolluk 
kapılarını açardık. 
Fakat onlar 
peygamberleri yalancı 
saydılar, Biz de 
işledikleri kötülükler 
sebebiyle kendilerini 
cezaya çarptırdık. 
[37,147-148; 10,98; 
34,34] 

Araf /97 – Peki o 
ülkelerin ahalisi, 
geceleyin uyurlarken 
satvetimizin kendilerine
baskın halinde 
gelivermesinden emin 
mi oldular? 

Araf /98 – Yoksa 
onlar güpegündüz 
eğlenirlerken 
azabımızın kendilerine 
gelmesinden emin mi 
oldular? 

Araf /99 – Yoksa 
onlar Allah’ın anzısın 
kendilerini azapla 
bastırmasından emin mi
oldular? 

Fakat şu 
muhakkak ki, 
kendilerine yazık eden 
kimselerden başkası, 
Allah’ın anzısın 
bastırıvermesinden 
emin olamaz. 

Araf /100 – 
Önceki sahiplerinden 
sonra dünya mülküne 
varis olanlar hâlâ şu 
gerçeği anlamadılar mı 
ki, eğer dilemiş 
olsaydık kendilerini de 
günahları sebebiyle 
musîbetlere uğratırdık? 

Fakat biz 
kalplerini mühürleriz de
onlar işitmez, anlamaz 
hâle gelirler. [20,128; 
32,29; 14,44-45; 19,98; 
22-45-46] 

Araf /101 – İşte o 
ülkelerin haberlerinden 
bir kısmını sana 
böylece anlatıyoruz. 
Oraların halklarına 
peygamberlerimiz açık 
deliller, mûcizeler 
getirdiler. 

Fakat onlar iman 
etmediler. Çünkü ondan
önce tekzip ve inkâr 
etmeyi âdet haline 
getirmişlerdi. Allah 
kâfirlerin kalplerini işte
böyle mühürler! [17,15;
11,101-102] 
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Araf /102 – Biz
onların çoğunda

sözünde durma diye bir
şey bulmadık; onların

ekserisinin sadece itaat
dışına çıkmış kimseler

olduğunu gördük.
[21,25; 57,8] 

Araf /103 –
Onlardan sonra

Mûsâ’yı âyetlerimizle
Firavun’a ve onun ileri

gelen yetkililerine
gönderdik. 

Onlar âyetlerimize
haksızlık ettiler. Ettiler

de, bak o müfsitlerin
âkıbeti nice oldu!

[20,42-79; 27,14] {KM,
Çıkış 7 ve 15.

bölümler} 

Mele’: Aynı görüş
ve maksatla bir araya

gelip şekil ve
görünüşleri, kıymet ve

önemleri ile göz
dolduran hey’et. Meselâ

bir dernek, bir kabine,
bir parlamento, bir

ordunun bütünü adına
söz söylemeye yetkili

kişilerin teşkil ettikleri
hey’et. Firavun’un bu

danışma meclisine
hitaben “Ne

buyurursunuz?” (7,110)
demesinden, bunların

yönetimde önemli
yerlerinin olduğu

anlaşılıyor. 

Araf /104 – Mûsâ:
“Ey Firavun, dedi, ben

âlemlerin Rabbi
tarafından gönderilen

bir resulüm.” 

Hz. Mûsâ (a.s.)’ın
muhatabı Firavun’un

M.Ö. 1292-1225
arasında yaşayan

Ramses II olduğu kabul
edilir. İsrailoğullarının

takvimine göre Hz.
Mûsâ M.Ö. 1272

yılında vefat etmiştir.
Fakat bu tarihler

takribidir. Çünkü İsrail,
Mısır ve Hıristiyan

takvimlerinin tarihlerini
uzlaştırmak pek zordur.
Bu Firavun’un oğlunun

adı Mineftahdır.
Mısır’dan çıkış
öncesinde Hz.

Mûsâ’nın muhatabı
Firavun da muhtemelen

budur. 

ة الهف اى  انمةـق ــلة الفــالنح ةـن ـــرن اتح ا لةـقةـــوا  وة  مف بةرةـه ـيفـلةــنةا عةـحفـتةـفةـوف
ات ـكف لة وفــوة

ة اــــالسح ض   وة امة ةرف ب ــــكةنف كنــــلنء   وة الف ة مفـــــه ذف نةا  ـــاة خةــــوا  فةـــذح نةـــــم 
اى النف يةـق ـالف ل ـالهف نةـالفةاةم  نةاــأفس ــمف بةـه ـيةــأفت ـرن ﴾٩٦﴿ ا ــب  ب ونةان وا ــكفمة س  كف يـة
الم  اى النفـق ـالف ل ـالهف نةـالوة نةاــأفس ـمف بةــه ـيةــأفت ــية رن ﴾٩٧﴿ ه  اىـا تـيةـبة امف ــوة ۜـم ـائ ـنة ونة
ۛرة ــكذــ مةواـن ـــاة م ــالفة رةــكفـن  مةـأفمةـلة يةــ فةالحن  ﴾٩٨﴿ ىـض  ه  حى ب ونةـعةـلفـ يةمفـوة

ةـد  ل ـهفــمف  يةــلة وة ال يــلح ث ــنة يةــذي ونةـــر  ﴾٩٩﴿ ة الفالحن  لح ۟ـــا س ـخةــــوف م   الفـــقةـ اي ر ونة
اـــل ـــ الهفد ـعفــنف بةــم  ۛــه ـــب و ــذ ن ـمف ب ــنةا ه ـبفـۛشااء  الۛصــوف نةــا النف لةـهة مف ةرف ۛض الف

ى نةــق ـلفكة الفـت  صح ـق ـرن ﴾١٠٠﴿ نة ونة ه مف لةـفةمف ـه ـل وب ـلنى ق ـعةع  ـبةـطفـوة ع  مة يةسف
اــ النفـنفـم  لةـهةـا ئ ـبة ااءة تفـقةــاۛ  وة ۛــيح ــبةـــالفـمف  ب ـه ـــل ــمف  ر س ـه ـــدف جة نةات  كةــيفـلةـعة

ا ــن وا ب ــؤف  م ـــي ـــل  ب ـكفمة ة ۜ ــبفـــ قةنفـم وا ــذح ع ـبةــطفــذن ل كة يةــكفل  ا كةــفة واــان ــمة
جةـوة مة ة ــا وة مفـه ر  ـثةـكذدف نةا ل  ﴾١٠١﴿ نةـــي ريــا ف ـكةـــ  الفوب ـل ــــلنى ق ــــعة الحن 

ةــث  مح ﴾١٠٢﴿ ۛ  وة اي نف  وةـهفــ عةنف ـــم  اا  الــجة د   دف نة
ا س ـــمف  لةـــه  رةــثةــكذ نةــيــقيــفة

لنىــا ت ـانيةـى  ب ـوسنـمف   م ـه د  ـعفــنف بةــم  اا  اي عةـــ ف  نة مةــرف نة  وة ل ئ ــــوف هيــلة نةاـعةـبة ثف
﴾١٠٣﴿ وا ب ــلةــظةــفة س ـم ـة  الفـبةـق  اـعة  انةــكةۛف  ــيفــكفرف ــظ ــنف اـاۛ  فةـهةــم  يـفف نةـدي
﴾١٠٤﴿ قة ى  يةــالة م ــوة عةـف  اـوسن نحيـرف ن   اي س  يـوف ۛـيـميـالةـعةــ  الفرةبح نف ـ م ول  ـرة نة
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Araf /105 – 
“Başta gelen görevim, 
Allah Teâla hakkında, 
gerçek dışı bir şey 
söylemememdir. 

Gerçekten size 
Rabbinizden çok açık 
bir belge getirdim. 

Artık 
İsrailoğullarını benimle 
beraber gönder.” 

Hz. Yusuf (a.s.) 
kuyudan çıkarılıp 
satılınca Mısırda 
Vezirin sarayında 
kalmış, daha sonra da 
Mısırın Maliye bakanı 
olmuştu. Babası Hz. 
Yâkubu (a.s.), dâvet 
etmiş, o da ailesi ve 
İsrailoğulları ile 
Filistinden beraberce 
gelip Mısır’a 
yerleşmişlerdi. 
Zamanla, Mısır 
Firavunları onlara 
parya, hizmetçi 
muamelesi yapmış, ağır
işlerde çalıştırmaya 
gitmişlerdi. Onlara 
zulüm ve işkence 
uygulamışlardı. Mûsâ 
(a.s.) onlardan, 
muvahhit bir ümmet 
teşkil etmek için 
Firavunlara esir 
olmaktan kurtarıp, hür 
olarak, vatanları 
Filistin’e yerleştirmek 
istemişti. 

Araf /106 – “Eğer,
dedi Firavun, gerçekten
getirdiğin bir belge 
varsa ve sen doğru 
söyleyen biri isen, onu 
ortaya koy da görelim.”

Araf /107- Araf /
108 – Bunun üzerine 
Mûsâ, asasını yere 
bırakıverdi, bir de ne 
görsün: o koskoca bir 
ejderha kesilmiş! 

Elini sıyırıp 
çıkardı, bir de ne 
görsün: Bakan kimseler
için parlak mı parlak, 
ışık saçan bir el haline 
gelmiş! [20,18-22] 
{KM, Çıkış 4,2-8} 

Araf /109 – 
Firavun’un ileri gelen 
yetkilileri: “Anlaşıldı, 
bu usta bir sihirbaz!” 
dediler. 

Araf /110 – 
Firavun: “Bu adam, 
dedi, “sizi yerinizden 
yurdunuzdan etmek 
peşinde! Görüşünüz 
nedir bu konuda?” 
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Araf /111- Araf /
112 – Yetkililer: “Onu

ve kardeşini alıkoy,
bütün şehirlere de

görevliler yolla, usta
sihirbazların hepsini

senin huzuruna
getirsinler” dediler.  

Araf /113 – Bütün
büyücüler Firavun’a

gelip: “Galip gelecek
olursak, herhalde

mutlaka bize büyük bir
mükâfat verilir, değil

mi?” dediler. [27,57-60]

Araf /114 –
Firavun: “Elbette!
Üstelik siz benim

gözdelerimden
olacaksınız” dedi.

[3,45; 4,172] 

Araf /115- Araf /
116 – Büyücüler:

“Mûsâ! Önce sen mi
hünerini ortaya

koyacaksın yoksa biz
mi koyalım?” deyince

Mûsâ: “Siz ortaya
koyun!” dedi. 

Vakta ki
atacaklarını ortaya

koydular, halkın
gözlerini büyülediler,

onları dehşete
düşürdüler, hasılı

müthiş bir sihir
sergilediler. [2,124;

4,79] 

Araf /117 – Biz de
Mûsâ’ya “Asanı yere

bırak” diye vahyettik. 

Bir de ne
baksınlar: Asa onların

yaptıkları sihir,
gözboyacılık kabilinden

her şeyi yutuyor!
[20,69; 26,45] {KM,

Çıkış 7,12} 

Araf /118 –
Böylece gerçek ortaya
çıktı ve onların bütün
yaptıkları boşa çıktı. 

Araf /119 – İşte o
Firavun ve takımı

yenilip küçük düştüler. 

Araf /120 –
Büyücüler hep birden

secdeye kapandılar. 

ا  ة الف الحن  لةىــــعة ولةـــق  الالنف لة لح ۜ  قةـــحةـــ اي ة مفكمتـ ــئفـــدف ج ــــقح يـحة اىق  ـقي لن عة
الةـقة ﴾١٠٥﴿ بح نف ـــة  م ــنةــيح ــــبةــب  س ـــ فةمفكمـــرة ية بةــلف مةــاةرف يـــع  ااــايسف ناي ۜــيـي رة لة

﴾١٠٦﴿ نف  يةـئفۛت ب ـۛت ج ـنفـكماي نف ــأفت  ب ـة  فةـان اا اي ةـ النةـــم  ۛتـنفــكمهة نةـيـاد  قيـصح
نة يةــا  ذةا ه ـه   فة دةــزة عة يةـــوة ﴾١٠٧﴿ ىـاةلفـفة بةان  م ـث ية ـا ذةاه ـۛصاه  فةـعة قن ۛـبيــعف ين 

م  ف ـقة نفـم لة ل  ـمةـــالف الةــقة عةـوف ة هنـرف نح نة اي اــوف ذة ﴾١٠٨﴿ اء  ل ـيفـبة ةا ظ ــلـۛضا يـــنح ۟ــري نة
يـــي  جةـخفــــد  النف ي ـري ض نفـــــم مف كمـــر  ۛكمـ الرف مف ﴾١٠٩﴿ ۙـيـليــر  عةــۛسا ح ــلة م 
اوا هف قةال  ج  لف الرف س  الرف اه  وة الخة اائ ن  ف ي وة دة ۙ الفمة ينة ري اش  حة ﴾١١٠﴿ اذةاـفة ونة أفـتة مة ر  م 

ااءة جة ة  وة رة حة نة  السحة وف عة رف اوا  ف  قةال  ﴾١١٢﴿ ر  لح ـكموكة ب ـت  أفـية يم  ۛساح  لي عة ﴾١١١﴿
ة نـح اي مف وة مفكمقةالة نةعة ﴾١١٣﴿ ة لة نح ةـنةــاي نفـــجف ا لة  راى اي

ةــكم اــالف ن ـحفـــا نةـنح نةــيـبيـل  غة
اـم  يةاال وا ـقة ة مح ى اي ا اــلفــا النف ت ـوسن ة مح اي ية وة ونةكما النف نـةـق  ﴾١١٤﴿ نة ينة لةم  بي ة رح قة الفم 
واۛ فةــ اللفالةـقة اـلةـق  ا ة ا ۛسـقةـ اللفمح اواــحةـوف نحةاس ــال نةــي ـالعف ر  ﴾١١٥﴿ ن  ينة نةحف لفقي الفم 

حة الوف ااــيفــوة لن نة اـم  ىـاي النف ىــوسن ﴾١١٦﴿ اسف هةـتةـوة ر ـب وه ـرف حف ااؤ ن ب س  جة يم  مف وة ظي عة
عةــــوة قةــفة ﴾١١٧﴿ ۛ  فةــق  عةــاللف ۛــكمــأف ف ـا يةـف  مةــقةــلفـــ  تةيةـــا  ذةا ه ــــۛصا كة و نة

ل كة نةاــب وا ه ــل ــغ ــفة ﴾١١٨﴿ ۛـل ــمةــعفــــوا يةــان ــكفا ـلة مةــطةــــ  وة بةقح ــحةــــالف و نة
﴾١٢٠﴿ ية الــلف ا  وة ةـق  ة ـــحةــسح ۛـــۛسا ج   رة دي ينة ﴾١١٩﴿ انف يــاغ ـوا ۛصـب ـلةـقةـــوة ۛــري نة
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Araf /121- Araf /
122 – “İman ettik” 
dediler, “O Rabbul-
âlemine, Mûsâ ve 
Harun’un Rabbine!” 

Araf /123- Araf /
124 – Firavun: “Demek
siz, dedi, benden izin 
almadan ona iman 
ettiniz hâ! 

Şüphe yok ki bu, 
yerli olan kıbtî ahaliyi 
yurtlarından sürmek 
için, sizin şehirde 
beraberce planladığınız 
gizli bir oyundur. 

Ama yakında 
bileceksiniz başınıza 
gelecekleri! 

Evet, ellerinizi ve 
ayaklarınızı, değişik 
taraflardan olarak 
keseceğim, sonra da 
hepinizi toptan 
asacağım!” [20,71] 

Araf /125- Araf /
126 – Onlar: “Biz 
elbette Rabbimize 
döneceğiz. 

Senin bize kızman 
da sırf Rabbimizin bize 
gelen âyetlerine iman 
etmemizden! 

Biz de O’na 
yönelerek deriz ki: “Ey 
bizim büyük Rabbimiz!
Sabır kuvvetiyle doldur
kalbimizi, yağmur gibi 
sabır yağdır üzerimize 

ve sana 
teslimiyette sebat eden 
kulların olarak can 
emanetimizi teslim al!” 
[20,72-75] 

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

7-Araf Süresi Yaprak 02B Cüz 09 Süre 07 Sayfa 164

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٧﴿ َراِف َعع وَرةو الع سو ﴾٧﴿ 164

Araf /127 –
Firavun’un halkının
yetkilileri ona: “Ne

yapıyorsun, Mûsâ ile
kavmini, seni ve senin
tanrılarını terketsinler,

ülkede bozgunculuk
yapsınlar diye kendi

hallerine mi
bırakacaksın?” dediler. 

Firavun: “Hayır,
onların erkek evlatlarını
öldürüp, kız çocuklarını

hayatta bırakacağız. 

Biz elbette onların
üzerinde tam bir

hakimiyet sahibiyiz”
diye cevap verdi. 

Bir önceki Firavun
da Hz. Mûsâ’nın

dünyaya geleceği sırada
İsrailoğullarının

çoğalmamaları için
böylesi bir uygulama

yapmıştı. Hz. Mûsâ’ya
tâbi olanlara uygulanan

bu ikinci işkence
döneminin Mineftah

adlı Firavun’un
yönetimine rastladığı

söylenmektedir. 

Araf /128 – Mûsâ
kavmine şöyle dedi:

“Allah’tan yardım
dileyin ve sabredin. 

Muhakkak ki
dünya Allah’ın

mülküdür; kullarından
dilediğini oraya varis

kılar. 

Güzel âkıbet,
elbette müttakilerindir.”

Araf /129 –
İsrailoğulları: “Biz,

hem sen bize gelmeden
önce, hem de sen bize

peygamber olarak
geldikten sonra

işkenceye mâruz
kaldık!” diye

yakındılar. 

Mûsâ ise, şöyle
dedi: “Hele biraz daha

sabredin. Umulur ki,
Rabbiniz

düşmanlarınızı imha
eder de, onların yerine

sizi hakim kılıp nasıl
hareket edeceğinize

bakar.” 

Araf /130 – Biz
Firavun hanedanı

düşünüp ibret alsınlar
diye, senelerce onları

kuraklık, kıtlık ve ürün
azlığı ile cezalandırdık. 

قةالة ﴾١٢٢﴿ بح  ى وة هنــ م  رة ر ونةــوسن ﴾١٢١﴿ اواـقة ةا ــانمة ا ل  بح نح الةــالف  ب رة ۙـعة ينة مي
ة هنكمنة لة ذة  انالنف  قةبفلةهيـب  ت مفـنفـانمة نح ۛ  اي ا لةـمف وه ـم ـت  رفـكفـر  مةـكذـمةـذة عةـف  ن ـرف وف

ةـطح ـقةُلُ نح عة ﴾١٢٣﴿ وا ف ي ج  ر  ينةة  ل ت خف دي اۛ فة الفمة لةهة اا الهف هة نف ۛف تةـم  ونةـم ـلةـعفـۛسوف
﴾١٢٤﴿ يـة لةكماليفد  ج  الرف نف مفكممف وة ف  م  لة ة  خ  ة ُلُث مح ينة مفكمۛصلح بةنـح عي مة الجف

مة اـــم  م ـــق ـــنفــــا تةـوة ة لح اا  اي ة النف نح ﴾١٢٥﴿ اـقة اواـال  ة نح لنى ـ اي بح ا اي ۛــب ـــــل ـــقةــنفــــــم  نةاـرة ونة
بح نة انيةات  ـب  ةــلة اـرة اـمح تفــا جة ة اۜـنةــاءة بح ااـــرة غف عةــ الففنة نةـلةـر  ةـنةاـيف فح تةوة راى وة ا ۛصبف ةـانمة اـنح

قة نة  التةــرف عةـــوف م    ف ــ قةنف ــم   لة لـمةــالفالة ــوة ىـر  م  ذةــوف وسن ﴾١٢٦﴿ ۟ـم  ينة ل مي سف
ض   وةـوا ف   د ـس ـففـي ــل  ةرف ل  رة ذةـية ي الف ان ۜ ـهةـكة وة ل ـتح ـقةـن ـ ۛسالةـقةتةكة قة مةــوة ه ـوف

﴾١٢٧﴿ بف ااءة ه ـال نةــنة ـيي ن ـتةـسفـمف  وة ۛ   وةــاءة ه ـۛساــحف ة اي مف مف  قةـوف قةـا فةـنح ر ونةـا ه ـه 
اصف  ب الحن  واــن ــيــعيــتةــه  اسفـــوف م ـقةــى ل ـوسنـم  ة ــب ـــوة نح ۛضر  واۛ  اي ةرف الف الةـــقة

﴾١٢٨﴿ ۛ حن  الف د  اـبةـ ع نفــم  اء ـۛشاـنف يةــا مةـهةــو ر  ث ــي   ل  ۜ  وة ا ق ــهي ةـم ـة  ل لفـبةـعة نةــيـقيـتح
ي ذي م ـيةـأفت ـ تةالنف ل ـبفـقة نفـم  نةاـا ون ا ج ـعفـبة نفـنةا وة ىـسنـعةالة ـقة نةاۜـتةـئفـد  مة اــقة واـال 
ة ــل كة عةـــهفـــالنف ي  ض  يـمف ف كمفةــل ــخفـتةـسفــمف  وة يةكمد  وح ةرف الف بـح  مفكمرة

لة اـــــخة دف الــقةــوة عةــــلة ف  ا انــذف  نة وف نةــــرف ﴾١٢٩﴿ ۟ــمةـعفـۛف تةـيفـكفرة ـظ ـنفــيةــفة ل و نة
﴾١٣٠﴿ ص  ينة  وة نةقف ني ةـال نةـم  ب السح  ات  لةــمةــــثح ةـــعةـــــرة ةــــمف  يةـــه ـــلح ة كح ر  ونةــــذح
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Araf /131 – 
Onlara iyilik, bolluk 
geldiğinde: “Hâ işte bu 
bizim hakkımız! Kendi 
becerimizle bunu elde 
ettik” derlerdi. 

Eğer kendilerine 
bir kötülük gelirse onu, 
Mûsa ile beraberindeki 
müminlerin 
uğursuzluklarına 
verirlerdi. 

Dikkat edin, iyiliği
olduğu gibi kötülüğü de
yaratmak, ancak 
Allah’ın kudretiyledir 
fakat onların çoğu 
bilmezler. 

Araf /132 – Ve 
şöyle derlerdi: “Bizi 
büyülemek için sen 
hangi mûcizeyi 
getirirsen getir, imkânı 
yok, sana inanacak 
değiliz!” 

Araf /133 – Biz de
kudretimizin ayrı ayrı 
delilleri olarak onların 
üzerine tufan 
gönderdik, 

çekirgeler 
gönderdik, haşerat 
gönderdik, 

kurbağalar 
gönderdik, kan 
gönderdik. 

Yine de inad edip 
büyüklük tasladılar ve 
suçlu bir topluluk 
oldular. [17,101; 27,12]
{KM, Çıkış 7 ve 12. 
bölümler; Mezmurlar 
105;28-36} 

Firavun halkına 
gönderilen bu 
felaketlerin gerek 
nitelikleri, gerek 
süreleri hakkında, 
Kur’ân’da hiçbir bilgi 
ve işaret bulunmuyor. 
İsrailiyat kaynaklı 
ayrıntılı hikayeler bazı 
tefsirlerde yer almıştır. 

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

7-Araf Süresi Yaprak 03A Cüz 09 Süre 07 Sayfa 165

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

165 ﴾٧﴿ َراِف َعع وَرةو الع سو ﴾٧﴿

Araf /134 – Azap
üzerlerine çökünce
dediler ki: “Mûsâ!

Rabbin ile arandaki ahit
uyarınca, bizim için

O’na yalvar. 

Eğer bu azabı
üstümüzden kaldırırsan,

mutlaka sana inanacak
ve İsrailoğullarını da

seninle göndereceğiz.” 

Araf /135 – Biz,
geçirecekleri bir süreye

kadar onlardan azabı
kaldırınca da

yeminlerinden
döndüler. 

Araf /136 – Biz de
âyetlerimizi yalan sayıp

umursamadıkları için
onlardan intikam alarak
denizde boğduk. {KM,

Çıkış 14,27-28; Tesniye
11,4; Mezmurlar 106,9-

11} 

Araf /137 –
Horlanan, ezilen milleti

de, bereketlerle
donattığımız o ülkenin

doğularına ve batılarına
(yani tamamına) varis

kıldık. 

Böylece
sabretmelerine mükâfat
olarak İsrail oğullarına,
senin Rabbinin yaptığı

güzel vaad tamamen
gerçekleşti. 

Firavun ile
kavminin yaptıkları

binaları ve
yetiştirdikleri bahçeleri
ise imha ettik. [28,5-6;

44,25-28] 

Bazı tefsirler
İsrailoğullarının

Mısır’ın efendileri
kılındığını

anlamışlardır. Fakat bu
âyetten onların
Filistin’e vâris

kılındıklarını anlamak
daha makuldür. Zira

Mısır’a vâris
olduklarına dair

Kur’ân’da bir işaret
olmadığı gibi Mısır

tarihinde de buna ait
bilgi yoktur. 

İsrailoğulları
Firavun’un suda
boğulduğu yerin

doğusunda bulunan
Mısır’a bağlı

toprakların büyük
kısmına malik

olmuşlardır. 

ا ۛ   وة ذ ـــا هنـنةـوا لةـال ـة   قةـــنةــۛســحةــم   الفــه ـــاءة تفــجة مفـه ــبفــص ـــنف ت  اي هي ا  ذةاـــفة
ةـية ةــطح وا ب ـيح وسنـر  مةـم  ةـعةـنف مةـى وة نح ا اي اائ ـه ۜ  اللة ا طة مف ع ـمة دةـر  ه  الحن  نف ة ــئةــيح ـۛس

ا تةـــهفـ مةواــال ــقةوة نفــــهي  م ــــنةا ب ــأف ت ــمة لن ﴿١٣١﴾ ةكنوة مف ثةرةكذال نح ونة لة ه  لةم  يةعف
ۛسـفة اـلفنةــاة رف ﴾١٣٢﴿ ية نةـسفــتةـل ة  ـــان رة اۙ فةــا ب ـحة ا نةــهة ن  لةكة ب ـــمة نةـيــنيـؤف م ـم ـحف

الفـجةــانة  وة الفــوفةــطح ـال ادة  وة ةـق ـــرة الـمح ةــلة  وة الـــضح ا د  عة  وة ة مةــفة دح م ــه ــيفـلةـعة
﴾١٣٣﴿ يةات  ةــفةــ  م ان واكذتـةـا سفـلة ت    فةـصح كة  بةر  مـ قةواـان ــوة ر  ميـاى م ـوف ينةـجف

قة جفـم   الــــه ـــيفـــلةـــعة  عةـــوة ع  لة وۛسىــا م ـ يةواــال ــقةز  ــــرح  بحةكةنةا ـــادف رة لة ةــوة اـمح
ۛ  لةـنفـدة ع ـه ـعة ةـۛت  عةــففـۛشـكفنف  ـئ ـدة كة جف اـنح ة لةكةــنةـؤف م ــن ــزة  لةــالرح  نح اـمةــب 

ا كة ة نةاـۛشـفةلةمح م ـنفـعة فف اى ه  لن زة اي جف الرح  ﴾١٣٤﴿ ة لةنح س  لةن رف عةكة وة ۛــبة مة لة اايـي رة ي ايسف ناي
نةا م ــتةـانفـفة مف ه ـقة رةـمف فةـنف نةا اةغف قف ﴾١٣٥﴿ ذةا ه ـل  ه ـالجة وه  اي ث ونةـكمـنفـمف يةـمف بةال غ 

﴾١٣٦﴿ ة اةـمح  ب ـيةـي الفـمف ف ــه  ة ب ـمف كةـه ــنح كة نةاــانيةا ت ــوا ب ــذح اــ عةان واـوة هة ا نف ينة غة لي ف 
ة وف مةــقةـــالف ينةــالح ار  قةـۛشـونة   مةــف ـــــعةــضفـــتةـــسفــــوا  ي ـان ـ  كةذي ال وف رة ثف نةاــوة
مة ا ــار  بةـغةــوة ةهة يــالح تةــيــنةا فيــكذ ارةـ بةتي اۜ  وة ةــهة بح كة ت ــمةـل ـتف كةــمح رة ض  ةرف الف
ي ايسفــ بةلنى  ــعة اايـيــناي ا ۛصـــ ب لة ـرة ةــبةـمة دة مح واۜ  وة نةــر  ا ــرف انةــكفا مة ننى الفح سف

﴾١٣٧﴿ مةــــــوف م ــــوف ن    وة قةـــرف عةـــع   ف ــنةــصفــــية نة وـر  ش ـعفــ يةوا ـان ـكفا  ـه    وة
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Araf /138- Araf /
140 – İsrailoğullarını 
denizden geçirdik. 
   
     Derken yolları, 
kendilerine mahsus 
birtakım putlara tapan 
bir topluluğa uğradı. 
     “Mûsâ! dediler, 
bunların tanrıları 
olduğu gibi bize de bir 
tanrı yapıver!” O ise: 
  “Siz” dedi, “gerçekten
cahil bir milletsiniz! 
 Çünkü şu imrendiğiniz 
kimselerin dini 
yıkılmıştır ve yaptıkları
bütün ameller de 
boşunadır. 
   Hem Allah size bunca
lütufta bulunup öteki 
insanlara üstün kılmış 
olduğu halde, hiç ben 
sizin için O’ndan başka 
bir Tanrı arar mıyım?” 
[2,47] 

Buradaki insanlar Sinada 
yaşayan Mısırlılardı. Hz. 
Mûsâ ve kavmi 
muhtemelen, şimdiki 
Süveyş ili ile İsmâiliye 
arasından bir yerden 
Kızıldenizi geçmişlerdi. 
Mısır’a bağlı Sina 
yarımadasındaki Mafka 
şehrinde günümüze kadar 
kalan Mısırlılara ait bir 
mâbed bulunmaktadır. 
İsrailoğullarının bunlar gibi
inanç sahiplerine 
özendikleri anlaşılıyor. 2,93
âyetinden, Mısır’daki uzun 
kölelik döneminin 
İsrailoğulları üzerinde 
kalıcı tesirler bıraktığı, bu 
arada sığır cinsini 
tanrılaştırma alışkanlığı 
kazandıkları anlaşılıyor. 

Araf /141 – Hem 
düşünün ki, sizi Firavun
hanedanından 
kurtarmıştık. 
    Onlar ki size pek acı 
bir işkence uyguluyor, 
oğullarınızı hep 
öldürüyor, kızlarınızı 
ise, kendilerine 
hizmetçilik etmeleri 
için hayatta 
bırakıyorlardı. 
     Bunda, Rabbiniz 
tarafından size büyük 
bir imtihan vardı. {KM,
Çıkış 1,16} 

           Araf /142 – Otuz
geceyi ibadetle 
geçirmesi ve Tevrat’ı 
almaya hazırlanması 
için, Mûsa ile sözleşip 
huzurumuza kabul 
ettik. 

Sonra on gece 
daha ilave ettik. 
Böylece Rabbinin 
belirlediği müddet tam 
kırk gece oldu. 

Mûsâ, kardeşi 
Harun’a: “Kavmim 
içinde benim vekilim 
ol, onları güzelce yönet 
ve sakın müfsitlerin 
yoluna uyma!” dedi. 
[2,51] {KM, Çıkış 19. 
bölüm ve 24,18; 34,28; 
Tesniye 9,9; 5,2-4} 
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İsrailoğulları
hürriyetlerine kavuşunca

muvahhid topluluğun
uyacakları şeriatı bildirmek

üzere Cenab-ı Allah Hz.
Mûsâ’yı kırk günlüğüne

Sinaya çağırdı. Sina dağının
tepesinde bugün, Hz.

Mûsâ’nın kırk gün kaldığı
mağara bulunur. Kutsal bir
ziyaret yeri olan bu mağara

yakınında bir cami, bir
kilise, bir de Justinyen

zamanında yapılmış bir
manastır vardır. 

بزح

﴾٢﴿
Araf /143 – Mûsâ

tayin ettiğimiz vakitte
gelip de Rabbi ona

hitab edince: 

“Ya Rabbi, dedi,
göster bana Zatını,

bakayım Sana!” Allah
Teâla şöyle cevap verdi:

“Sen Beni
göremezsin. Ama şimdi

şu dağa bak, eğer
yerinde durursa sen de

Beni görürsün!” 

Derken Rabbi
dağa tecelli eder etmez

onu un ufak ediverdi.
Mûsâ da düşüp bayıldı. 

Kendine gelince
dedi ki: “Sübhansın ya

Rabbî. Her
noksanlıktan münezzeh
olduğun gibi, dünyada
Seni görmemizden de

münezzehsin. 

Bu talebimden
ötürü tövbe ettim. Ben
ümmetim içinde Seni

görmeden iman
edenlerin ilkiyim!”
[4,153] {KM, Çıkış

33,18.20; Tekvin 32,31.
Yuhanna 1,18; I

Korintos. 13,12} 

Hz. Mûsâ (a.s.),
Allah’ın kelamını işitip
onun şevk ve neşesiyle
içinde, Rabbini görme
iştiyakı uyandı. Allah
Teâla dünya gözü ile

Zatını göremeyeceğini
bildirdi. Cennetliklerin

Allah’ı görmek şerefine
erecekleri âyet ve
hadislerle sabittir

(75,22-23). “Şüphe yok
ki siz şu dolunayı
gördüğünüz gibi,

Rabbinizi de
göreceksiniz.” 

ي ايسفـــبةـــب  اا يـيـناي ا عةــتة اةــرة فةـحفــبةـلة الفــرة م  يةــقة لنىــوف ف ونةــكمـعفـوف نة زف ا وة جة اـوة
ااــلـة لفـعةــاجف ىـوۛسـقةال وا يةا م  لن نة ا لةكفهاى ـــاي ل  مفـه ـمة ۜـهةــان ة  اى لن ۛ عة مف نةام  لةه  الصف

ا ة هن نح ء  م ــاي ا ةــتةـؤ للة ا ه ـبح يه ـمف فيــر  مة ﴾١٣٨﴿ ة الةــقة نح ونةـل ــهةـجفـــوف م  تةــمف  قةكمــاي
رةـ الغةالةـقة يــ البفالحن  يف لنهاى مفكمغي اي ﴾١٣٩﴿ بة اــط  اـوة  ل  مة

ونةـل ـــمةـــعفـــــوا يةـان ـكف
مفكمنةا ــيفـجةـوة اي ذف النف ﴾١٤٠﴿ ةــــوة فةــــــوة ه  ا لةــلةى الفـــــمف عةكملةــضح نةـيـميــعة

اكمـــــو نةــو م ـس ــوف نة  يةــرف عةـانل   ف  ۛ ي ـعةــوءة الفــمف س  ل و نةـــتح ــقةـذةا ب  نفـــم 
ۜ  وة فيكمۛسااءة ــــــــي ونة  ن ـــــحفــتةــــسفـــــمف  وة يةكم مفكمــــــي ذن ل ـمف ااءةــالبف نة

ينةـثيــلنــى ثةـو سنــا م ــدف نةـــوة ون عة ﴾١٤١﴿ ء   م ــــبة ا بح  نفـــــلة ۟ــيـظيـــ  عةمفكمرة م 
ال تف ا ب ـمفـمةـوة ر  فةـعةــنةا هة ة ميـتةــشف ب ح ات ـقةـيــمح اـــرة بة هي ۛــلةــــيفـــينة لةــعيـالرف ةى ةىــلةــيفـــلة
ةخيــم  ى  ل  ي  فيـففـل ـر ونة  اخفــه   هنـيـوسن الصفـي قةـني ي  وة مي لةـوف ل حف  وة قة الةــوة

ااءة اجة ة لةمح ى ل مي وة ات ـيـم وسن  نةا وةـقة
ه ـكف لحةمة ﴾١٤٢﴿ يلةـــتة ـعف ۛسبي ةب  فف تح ديـالفم  نةـي س 

ناي رةبح قةالة  نف يـالر  لةرفـظ ــال ۜ قةــيفــ اي يـتةنف ـ لةالةـكة يــرن لنني ظ رفـــانف ن كن وة بح  ۙـــرة ه 
ة مةـقةـتةـا ن  اسفــ فةل ـبةــجةــالف ۛفـه  فةـانةــكفـرح يـ تةۛسوف ۛي فةـرن اـلةــني ة لحنىـجةـ تةمح لة ىــاي
ى وة خةـكه  دة ــلةـعةـــ جةل ـبةــجةــل لف ة م ــاح ى ۛصــرح اــلةــفةقاىۛ  ــع ـوسن ا ة اقةــ الفةمح بح  ه ـــرة

﴾١٤٣﴿ ا نةـــبفـس الة ـــقة لة ت ـــبفــكة  ت ـــحة النة كة ــيفــــاي ل   الفــوة ة نةــيــنيــؤف م ــم ــال الوح
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Araf /144 – 
Buyurdu ki: “Mûsâ! 
Ben seni risaletlerim, 
mesajlarımla ve 
hitabıma mazhar 
etmemle öbür insanlar 
arasından seçip mümtaz
kıldım.
 Şimdi şu sana verdiğim
nübüvveti al ve bu 
nimetime şükreden 
kullarımdan ol!”

Araf /145 – Ona 
verdiğimiz levhalarda, 
insanlara öğüt olmak 
üzere her şeyi tafsilatlı 
olarak buyurduk. 

Sen bunlara kuvvetle 
sarıl ve ümmetine de o 
hükümlerin daha 
sevaplı olanlarına 
sarılmalarını emret. 

İtaat dışına çıkanların 
diyarlarını ise nasıl 
târumar ettiğimi 
yakında size 
göstereceğim.” [28,43] 
{KM, Çıkış 24,12; 31,18} 

Tevrat, bu levhaların taştan 
olduğunu ve yazıların Allah
Teâla tarafından yazıldığını 
bildirir. Kur’ân da bunu 
Allah’a izafe etmekle 
beraber yazının melek 
vasıtasıyla mı, Hz. Mûsâ 
tarafından mı, bizzat Allah 
tarafından mı yazıldığı 
tasrih edilmez. 

“Tevrat’taki şeylerin en 
güzeli” kavramı, birkaç 
yoruma elverişlidir. Mesela:
Farzlar mübahlardan daha 
güzeldir. Kısas caiz ise de 
affetmek daha güzeldir. 
Birkaç ihtimal varsa, o 
tefsirlerden biri diğerlerine 
göre daha güzel olabilir. 

Araf /146 – Dünyada 
haksız yere büyüklük 
taslayanları, âyetlerimi 
gereği gibi anlamaktan 
uzaklaştırırım. 

O kibirlenenler her 
türlü mûcizeyi bile 
görseler yine de onlara 
iman etmezler. Doğru 
yolu görseler o yolu 
tutmazlar. 

Ama sapıklık yolunu 
görseler o yola girerler. 

Öyle! Çünkü onlar 
âyetlerimizi yalan 
saymayı âdet haline 
getirmiş ve onlardan 
gafil olagelmişlerdir. 
[6,110; 61,5; 10,96-97] 
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Kibirliler kalplerini
dışardan gelecek aydınlığa
öylesine kapatmışlar, Allah

da onların bütün
varlıklarıyla istedikleri bu
sonucu yaratıp kalplerini

mühürlemiştir ki gerek
tekvinî, gerek tenzilî yani

gerek Allah’ın kâinat
kitabına koyduğu, gerek

indirdiği Kur’ân’a
dercettiği ilahî âyetlerin

ifade ettiği gerçekleri
göremeyecekler, o şan ve

şerefi, o mutluluğu
tadamayacaklardır. 

Kur’ân vahiyle indirildiği
gibi, onun makbul yorumu
da vahiy sırrına mazhardır.

Kur’ân, tevazu ve
teslimiyetten uzak olan

kibirlilere, gizli hazinelerini
açmaz. 

Araf /147 – Halbuki
âyetlerimizi ve âhirete
kavuşacaklarını yalan
sayanların bütün işleri

ve eserleri boşa
çıkmıştır. Böyle

olmayıp ne olacaktı ya?
Onlar yaptıklarından

başkasıyla mı karşılık
göreceklerdi? 

Âhirete inanmadıklarından,
orada da bekleyecekleri hiç
bir karşılık olamaz. Mesele

bu kadar vazıhtır! Çünkü,
âhiretin varlığını hesabına

alarak yaşayanlar oraya
göre hazırlananlar, oradan

faydalanmaya hak
kazanırlar. Bir şeyi inkâr
edenin, ondan hak taleb
etmeye hakkı olamaz. 

Araf /148 – Mûsâ
Tevrat’ı almak için

ayrıldıktan sonra
ümmeti, zinet

takımlarından, böğürür
gibi ses çıkaran bir

buzağı heykeli yapıp
tanrı edindiler. 

Görmemişler miydi ki o
heykel onlara hitap

edemiyordu,
kendilerine yol da

gösteremiyordu. Fakat
buna rağmen onu tanrı

edindiler ve
zalimlerden oldular.

[20,85] 

Mısırdan çıkışın üzerinden
daha üç ay geçmeden,
buzağıya tapma şirki

İsrailoğulları arasında
başlamış oluyordu. Bunca

mûcizelere rağmen, bu
dönek tabiatları sebebiyle

kendi soylarından olan bazı
peygamberler “İsrail

milletini daha ilk gecesinde
kocasına ihanet eden ve
kocasından başka bütün

erkeklere sevgi gösteren bir
kadına benzetmişlerdir.”

{KM, Hoşea 2,1-13; Hezekiel
16,15-22; Yeremya 2,20} 

Araf /149 – Ne vakit ki
yaptıklarının

saçmalığını anlayıp son
derece pişman oldular

ve saptıklarını gördüler.
“Yemin olsun ki,

dediler, eğer Rabbimiz
bize merhamet etmez

ve bizi affetmezse,
muhakkak herşeyimizi

kaybedenlerden
oluruz.” [20,92-94] 

نح ي ى اي ا لةى م وسن ت كة عة يف طةفة ب  اصف تيي وة ۛسالة ي ـكفالنحةاس  ب ر  مي لة قةالة يةا
ف ي ه ــلة نةاــبفــتةــكف وة ﴾١٤٤﴿ ا ذفــخ ــفة تةـمة نةكمت كة  وة ــيفـا ان ا نف م  ة ينةــكن الشح ري

ء   مةــلح  ۛشـكمنف ــم  ۛــلح  ۛشـكمــلى  ل ـيــصيـففــةى   وة تةـظةــوف ع ـيف ء  يف ة لف ا ح ـالف وة
أف م ـق ـب  ة  وة ة اۜ ۛسـن ـۛسـحف اةـب ذ وا ــأف خ ــية  كةـمة وفــقة رفــوح مفكما ري يـــهة اذف ـخ ــفة هة

ف  عةـاة صفـۛس يةـر  ينة يةـات ـنف ان ونةكفتـةـ يةالحةذي ةر  ف ي بح ﴾١٤٥﴿ ا س ـدةارة الف ينةـقيـفة
نفــحةـــر  الفــيفـــغةـــب  اي ۜ  وة اـــية قح وف يةـــكم رة ة ان ۛــــوا ب ـن ــــؤف م ـــــة   لة ي ــــلح ا هة ض  ةرف الف
ا  ۛســــية ةــ يةد   لةــرح  شفـال لةـــيـبيــرة وف نف يةـبيـ  ۛسوه  ذ ــــخ ـــتح اي اـــيلىۛ   وة وف رة نف اي وة

ةــــية يح  ـــغةــــالف ةـــكة ب ـلىۜ   ذن ل ــيــبيـــ ۛس  وه ذ ــخ ــــتح ب واـكفمف ــه ـــاة نح ة ذح لةـــيــبيـۛس
ة اوة يـلح ب ــكف نةـذي ة يةاـوا ب ــذح نةاـت  ان ﴾١٤٦﴿ نةــيـليـا ف ـا غةـهةــنفـوا عةـان ـكفنةا وة ــا ت ـان يةـب 

ن خ  ة  حةـــالف ا ل ــتف العفـطةـب ـرة ۜ  هةـه ـمة اــجفــلف ي ــمف ة مة لح نة  اي وف  زة
ان واـكف ل  ــوة ء اـق

ةوة  هي م ـعفــنف بةـى  م ـوسنــم  وف م  ـــذة قةـخةــــاتح مفـه ـيح ــل ـــنف ح ـد  ﴾١٤٧﴿ ل وـعفـــية ۟ مة نة
ۛسداى لة ۜ اللةـه  خ ـجة ار  ا ـية مفـوة وف ةرة يةـه ـم ـلح ــكفـي  ه  لةــ النح لة دي يــمف  وة مفــهف ه  لى جف ع 

لة ا س ــوة ة يــفاي طة ــق ـــمح ﴾١٤٨﴿ ۢــيـبيـۛس ة  لى تح  وه   وة ذ ــخةـــاي
نةـيــميــا ل ـوا ظةــن  اـكف

رة ا  ال وة ة الوف حةـمف يةــنف لةـئ ـوا لةـال ــلح واۙ قةـــدف ۛضـــمف قةـه ـــنح بح نةا نةاــمفـرف رة يـــاليف مفـه ــدي
﴾١٤٩﴿ ة  م ـــــــو نةـكمـــــنةـــــنةا لةــــــــــرف لةـــــف ــــغفــــــوة  ية ينةـــــا س ـخةـــنة  الفـــنح ري
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Araf /150 – Mûsâ 
pek öfkeli ve üzgün 
olarak halkına dönünce:
“Benden sonra 
arkamdan ne kötü işler 
yapmışsınız! 
Rabbinizin emrini 
çarçabuk terk mi 
ettiniz!” dedi ve... 
levhaları yere 
bırakıverdi. Kardeşini 
başından tuttu, 
kendisine doğru 
çekiyordu. Harun ise 
ona: “Anamın oğlu!” 
dedi: “İnan ki bu millet 
beni fena halde 
hırpaladı, nerdeyse beni
linç edip 
öldüreceklerdi. Ne olur,
düşmanlarımı üstüme 
güldürme, beni bu 
zalim milletle bir 
tutma!” {KM, Çıkış 32,1-
5}

Araf /151 – Mûsâ: “Ya 
Rabbî, beni ve 
kardeşimi affet. 
Rahmetine bizi de dahil
et; çünkü merhamet 
edenlerin en 
merhametlisi Sensin 
Sen!”

Araf /152 – Buzağıya 
tanrı diye tapanlar var 
ya, işte onlara Rab’leri 
tarafından dünya 
hayatında bir gazap ve 
bir zillet gelecektir. İşte
iftiracıları böyle 
cezalandırırız Biz! 
[2,54] {KM, Çıkış 32, 34-
35}

Araf /153 –Günahları 
işledikten sonra, 
arkasından tövbe edip 
iman edenler için ise 
Rabbin elbette gafur ve 
rahîmdir (affı ve 
merhameti boldur).

Araf /154 –
Mûsâ’nın öfkesi 
yatışınca, levhaları 
yerden aldı. Onlardaki 
yazıda, Rab’lerinden 
çekinenler için hidâyet 
ve rahmet vardı.
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Hz. Mûsâ mikatta iken
Samirî’nin aldatmasıyla

altından yaptığı
buzağıyı putlaştırma

fitnesi, Hz. Mûsâ’nın
dönmesinden sonra
yaptığı uyarmalarla

telafi edildi. Mevcut
Tevrat’ın altın buzağıyı

yapma işini Hz.
Harun’a isnad etmesi,

(Krş. Çıkış, 31,1-6;
Bkz. 20, 90-94), kabul
edilemeyecek bir iftira
ve cehalettir. Gelecek

âyette bildirildiği üzere
onlar pişman olunca,

Allah Teâla içlerinden
yetmiş temsilci seçerek
dağdaki mikat yerinde
tövbe etmelerini istedi.

Gelecek âyet bu hususu
anlatır. Bu yetmiş kişi
Allah’ı açıkça görmek

isteyince onları yıldırım
çarpmıştı (2,54-56).

Tevrat, bunların, kırılan
levhaların yerine

yenilerini almak için
mikata çağırıldıklarını

bildirir.

Araf /155 –
Mûsâ ümmetinden

yetmiş kişi seçti, onları
alıp huzura getirdi.

Gelenlerin bu kabul
şerefiyle yetinmeyip

Allah’ı açıkça görmek
istemeleri üzerine
onları şiddetli bir

deprem yakaladı. Mûsâ:
“Ya Rabbî! dedi,

dileseydin beni de
bunları da daha önce
imha ederdin. Şimdi

bizi aramızdaki
beyinsizlerin

yaptıklarından dolayı
helâk mi edeceksin? Bu

sırf Senin bir
imtihanından ibarettir.

Dilediğini bu imtihanla
şaşırtır, dilediğine yol

gösterirsin. Sensin
bizim Mevlamız! Affet

bizi, merhamet eyle!
Sen affedenlerin en
hayırlısısın!” [2,55;

4,153] {KM, Çıkış 24,100;
Sayılar 11,16}

بةانة ضف ونييغة ت م  لةفف ا خة فاىۙ قةالة ب ئفۛسمة ا الس  ة لةمح م وة لنى قةوف ى اي ا عة م وسن جة هيـ رة
بح رة ـــمف المفـت ــلفــج ــالعة ۛــرة اللفك مف ىــ وة احة قة ةلفوة الخة الف أفس ــ ب ذةــوة رة نف بةعف ۛيـم  دي

ة ـــــ ابفقةالة نحةنة ا مح مة اسفــــقةـــــ الفاي ونيـعةــضفــتةـــوف يـف  لةــــج ــه  يةــيــــالخي ا اي ه  ۜــيفـــرح  ه 
ةعفـم ـشفـلة ت ـفة لة تةـتف ب ية الف ااءة وة عةـعةـجفـدة ي مة لفني كة ي ــونةـل ـــت ـقفــاد وا يةــوة ني

الدفخ ـف ـ اغفرةبح  قةالة ي وة ةخي ل  ي وة يـنةا فيــلفـرف لي ﴾١٥٠﴿ م ـقةــالف ةال ـ الوف نةـيـميـظح
نحة ينة اي ةذي ذ وا الح لةـع ـ الفاتحةخة جف ﴾١٥١﴿ مة حف حةالنفۛتت كة  وةـرة اح ـ الرف ة ۟ـم  الرح ينة مي
يةاۜــــــــــدح  نفـوة  الــينــــحةـــي الفـف  مفنف ـــب  م ــۛضــمف غةـه ـــنةال ـــيةــۛس بح ه  ةرة لح ذ  ة ــــ وة

ة تةاب وا ـةات  ث مح يح  ة ل وا السح م  ينة عة الحةذي وة ﴾١٥٢﴿ ل كة نة كةذن ز ي الفم ـوة ينةـففـجف تةري
﴾١٥٣﴿ اــعفــــنف بةــم  هة انمةد  ة ـن ـــــــ وة نح بحةكةوا  اي اــنف بةـ م رة هة د  يم ــغةــ لةعف حي ور  رة ف 

نف م ـكةــۛس ۛذة ـ الخةب ــۛضـغةــالف وۛسىـۛت عة احة ةلفوة ي ن الف في خةـ وة اــسف ت هة لة اـوة ة مح
اخف ىـــتةارة م ــــوة وسن ﴾١٥٤﴿ حفـه  رة ى وة ة  ل ـدى ينة ه ـمة مفمف ــلحةذي بح ه  هةــ يةل رة ب ونةـرف

يـبفـۛس ج  نةـعي ات ـميـلى ل ـرة اا الخةـلةـــنةاۛ فةــيقة ة تفــمح جفــه ــذة ة  قةالةـــفةـم  الرحة مةـــقة ه ـــوف
ا فةـنةا ب ـــك ــل ـهفــــالت  لةــعةـمة ةـنف قةـمف م ـه ــتةــكفـلةـۛت الهفـئفـوف ش ـ لةرةبح  يح اي ۜـبفل  وة اية

ا مةــلح  ب ـض ــت  تةـنف تةــهة يــهفـۛشااء  وة دي ااء  م  ـهة فة ة ف ــالسح  لح ية اي ةاۛ اينف ه  ۜـنةـتفــنح ت كة
﴾١٥٥﴿  ۜ نف تةۛشااء  النفۛت النفۛتمة نةاوة مف حة ارف رف لةنةاوة ف  ل يح نةا فةاغف ينة وة ري اف  ر  الفغة يف خة
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Araf /156 – “Bize 
bu dünyada da, âhirette 
de iyilik nasib et. Biz 
Sana yöneldik, Senin 
yolunu tuttuk.” 

Hak Teâla da şöyle
buyurdu: “Ben 
dilediğim kimseyi 
cezalandırırım. 
Rahmetim ise her şeyi 
kaplar. 

O rahmetimi de 
Allah’a karşı gelmekten
korunan, zekât veren ve
özellikle Bizim 
âyetlerimize iman 
edenlere nasib 
edeceğim.” [40,7; 6,54]

Araf /157 – Onlar 
ki yanlarındaki Tevrat 
ve İncillerde vasıfları 
yazılı o ümmî 
Peygambere tâbi 
olurlar. 

O Peygamber ki 
kendilerine meşrû 
şeyleri emreder, 
kötülükleri yasaklar, 

kendilerine güzel 
ve hoş şeyleri mübah, 
murdar şeyleri ise 
haram kılar, 

üzerlerindeki 
ağırlıkları, sırtlarındaki 
zincirleri kaldırıp atar. 

Ona iman eden, 
onu destekleyen, ona 
yardımcı olan ve 
onunla beraber indirilen
nûra tâbi olanlar var ya,
işte felaha erenler 
onlardır. [3,81; 61,6] 

Hz. Mûsâ (a.s.) 
rahmeti kendisi ve halkı
için istedi. Allah Teâla 
da bunun, ancak bütün 
insanlığa gönderilecek 
“Rahmet Peygamberi” 
olan âhir zaman 
elçisine uymaya bağlı 
olduğunu buyurmak 
sûretiyle bu müjdeyi, 
tüm insanlığa vaad 
buyurdu. İşte Mûsâ 
kıssasının sonuçta 
vardığı nokta, bu 
rahmet şeriatının ve 
ahir zaman 
Peygamberinin ileride 
geleceği meselesidir. 
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Burada Hz.
Peygamber hakkında

ümmî sıfatının
kullanılması çok

dikkate değer. Bu
kelimenin “öğrenim

görmemiş, okuma
yazma bilmeyen”

mânasından başka, bir
de Yahudiler arasında

“Kitap sahibi, yani
Yahudi olmayan”

(gentil) anlamı vardır.
Burada her ikisi de

kastedilmiştir.
Yahudiler ümmîlere

değer vermezlerdi
(3,75). Allah onların

yersiz kavmî gurur ve
küstahlıklarını kırmak

istemiştir. Hz.
Peygamber (a.s.)’ın

Tevrat ve İncîl’de
müjdelenmesi hk. bkz.

6,20 

Araf /158 – De ki:
Ey insanlar! Ben sizin

hepinize Allah
tarafından gönderilen

Peygamberim. 
O ki, göklerin ve yerin
hakimiyeti O’na aittir. 

O’ndan başka ilah
yoktur. Hayatı veren de,

ölümü yaratan da
O’dur. 

Öyleyse siz de Allah’a
ve O’nun bütün

kelimelerine iman eden
o ümmî nebîye, o resule

inanın. 
Ona tâbi olun ki doğru

yolu bulasınız. [6,19;
11,17; 3,20] 

Araf /159 – Evet!
Mûsâ’nın kavminden

bir topluluk da vardır ki
hak dinle insanları

doğru yola götürür ve
onunla halk içinde

adaleti tatbik ederler.
[3,113; 28,52-54;

2,121] 

Bunların kimler
olduğu hakkında farklı
rivâyetler vardır. Fakat

âyetten açıkça anlaşılan
şudur ki bunlar, selefte,

Hz. Mûsâ’dan sonra
gelen İsrail neslinden
olan peygamberler ve

onlara uyan âdil
hükümdarlar, hak

hukuk gözeten
rabbaniler, hahamlar ve

bunlara tâbi olan bir
kısım iyi insanlardı ki,

Asr-ı saadette
Hatemu’lenbiya

Efendimizi (a.s.) tasdik
edenler de bunların
halefleri olmuştur.

Demek ki Hz. Mûsâ’nın
kavminin hepsi,

yukarıda kötü halleri
bildirilenler gibi haksız

ve zalim değildirler,
onlar farklı topluluklara

ayrılmışlardır. 

ه   الدح  نفــــــــي  هنـفي ن خ ـةى   وة ف ـنةــۛســيةا  حةـــذ  ة ــي الف رة ا  نةاـــبف  لةـــت ــــــكذوة
ۜ  قةـيفــــلة اي اـــا لة  عةــكة ۛــــــمة هي  ـــــب  ب  ـيـــي  ا صيـذة ا بي نف  الۛشااء  ةا  ه  نح ااــــاي دف نة

عةتف  ةـكموة س  ۜ  فةــۛش لح ء  يــب ـت ـــكذاة ـۛســـيف ةذي ا ل لح ةــــنة  يةــهة ق ونةــتح يـمةـوة رة حف تي
ةذي ينة اللح ﴾١٥٦﴿ ت ــوة ي  ة كنـو نة الــؤف ة  وةةــزح الح ۛــن ــؤف م ـنةا ي ــا ت ـان يةـمف ب ــه نة ـذي يــوة ونة

ة س  ةـــالرح ة الف مح ــب ـــو لة النح ةـــيح ة الح ي ـيح اىـت وبـــكفــه   مةـــد  ونةـج ــ يةذي ةــية ع ونةـب ـــتح
الف  نف ةوف رن ية    وة يل    يةـف ي التح ر و ف ـــعفــمةـمف   ب ا لفــر  ه ــأف م ـــجي مفـدة  ه ـنفــع 

ةــم  الــــه ـــلح  لةــح ـــر  وة ي كفــنفــم ـن  الفــعة ي ـيح ـــطح م ــبةا ت   وة رح  حة مفـيه ـهنـنفـوة ية
اا ئ ۛث ـالف بة لة لةمف  ـــه رة ــمف  ايصفـه ـنفــع   عةـۛضــ وة ية خة ة غف الف ي وة ةتي الح لةيف م ـه ـعة
ۜـه ـيفـلةـــعة ةـــفة  مف يــا لح و ه   وة نةـــــهي  وة  عةـــن وا ب ـــ  انمةنةـذي ة ر  و ه ــۛصــــزح ر  تفــانةـكة

﴾١٥٧﴿ ة اتح وا ــبةــوة ـةــ النح ع  لة  مةـي ا نفذييورة الح ائ ـــز  لن ۙ   ا ول ا ه  ۟ــالفم  ـه  كةـعة ونة ل ح  فف م 
ا ةـــا الـهةـــيح  ال اـــية نحيـــنح س  ي ــاس  اي لةيـفالحن  ول ــرة يا  عاىـيـميــمف جةكم اي لحةذي لفـــق 

ات  وة من لفك  السحة ۛ م  ض  ةرف الف وةوة ة ه  لح هة اي لن ا اي ي ــ ي  لة ـيي وة واـن ــانم ـت   فةـيـميــحف لةه 
رة  س  ةــه  الــو ل ــــوة ةـــــــــيح   الف  مح ـب ــــنح يـــــيح  الح ب الحن  ن   ــــــــؤف م ـــــ  ي ذي الحن ــب 

نف وة  م  ﴾١٥٨﴿ ا ت ـــل ــــكفوة  ة هي  وة اـــمة وه   لةـــب ـــتح ةــــعةــــع  ونة د ــــتةــــهفــــــمف  تةكملح
﴾١٥٩﴿ م  م ـــقة ةـــوف ى  ا مح ا و نةـد  ل ــعفــ  يةهيــــب قح    وة ـــحةــا لفــد  و نة   ب ــهفــة    يةـــوسن
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Araf /160 – Biz 
onları on iki kabileye, 
on iki topluluğa ayırdık.

Halkı kendisinden 
su istediğinde ona: 
“Asanı taşa vur!” diye 
vahyettik. 

Derhal on iki pınar
fışkırdı. Her kabile su 
alacağı yeri belledi. 

Bulutu da 
üzerlerine gölgelik 
yaptık. 

Kendilerine kudret
helvasıyla bıldırcın da 
indirdik ve dedik ki: 

“Size verdiğimiz 
rızıkların temizlerinden 
yeyiniz!” 

Fakat onlar 
emrimizi dinlememekle
Bize değil, asıl 
kendilerine 
zulmediyorlar, 
kendilerine yazık 
ediyorlardı. 

Tevrat’a göre 
(Sayılar I, 1-54) Allah 
Hz. Mûsâ’ya, bütün 
İsrailoğullarını Sina 
çölünde toplayıp sayım 
yaptırmasını emretti. 
On iki aşirete ayrılıp 
teşkilatlandılar. Hz. 
Yâkub’un on ikinci 
oğlu ve Hz. Mûsâ ile 
Hz. Harun’un 
dedelerinin kabilesi 
Levi aşireti, bunların 
dışında tutulup bütün 
aşiretlerin dinî 
selametleri ile 
görevlendirildiler. (Bkz,
5,12) 

Bu âyetten 
anladığımıza göre Sina 
çölünde kaldıkları 
sürece mûcizevî bir 
şekilde: 1.Su ihtiyaçları
sağlandı. 2.Kavurucu 
güneşten korunmak için
bulutlar gölgelik etti. 
3.Gıda olarak bıldırcın 
kuşu ile kudret helvası 
ihsan edildi. 
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İki milyon
civarında oldukları
söylenen cemaatin

böyle bir düzenleme
olmaksızın o çölde
durmaları mümkün

değildi. Fakat gelecek
âyetlerin de bildirdiği
üzere, devamlı sûrette
nankörlük etmişler ve

bu nankörlüğün
sonuçlarına da

katlanmak zorunda
kalmışlardır. 

Araf /161 – O
vakit onlara denildi ki:

“Şu şehre (Kudüse)
yerleşin, oranın

ürünlerinden dilediğiniz
şekilde yiyin,

yararlanın, affını
diliyoruz ya Rabbî!”

deyin 
ve şehrin kapısından

tevazû ile eğilerek girin
ki suçlarınızı

bağışlayalım. 
         İyi ve güzel

davrananlara, ayrıca
daha fazla mükâfatlar

vereceğiz.” 

Araf /162 – Ama
aralarındaki zalimler,

sözü kasden
değiştirdiler, başka bir

şekle soktular. 
       Biz de zulmü âdet
haline getirdikleri için
üzerlerine gökten azap

salıverdik. 

Araf /163 – Bir de
onlara o deniz kıyısında

bulunan şehir halkının
başına gelenleri sor. 

      Hani onlar sebt
(cumartesi) gününün
hükmüne saygısızlık

edip Allah’ın koyduğu
sınırı çiğniyorlardı. 

      Şöyle ki: Sebt
gününün hükmünü

gözettiklerinde balıklar
yanlarına akın akın

geliyordu; 

Sebt yapmadıkları
gün ise gelmiyordu. İşte

fâsıklıkları, yoldan
çıkmaları sebebiyle

onları böyle imtihan
ediyorduk. 

Bu şehrin, Akabe
limanına yakın Eyle

şehri olduğu genellikle
kabul edilir. Bu sahil

şehri Hz. Süleyman’ın
Kızıldeniz’deki

donanmasının merkezi
idi. Âyette bildirilen bu

olay, Yahudilerin ne
dinî, ne de tarihî
kitaplarında yer

almıyor. Medine
Yahudileri tarafından

bilindiği kesindir. Zira
onlar birçok konuda

Peygamberimize
itirazları ile meşhur
oldukları halde, bu

hususta hiçbir itirazları
olmamıştır. 

ةة  ـــشفــيف  عةــتةـــنةــاثفم   ــــه  ال وف حةــــمة بةا طاى ا ــالسفرة ااـــيفــــماىۜ   وة نة نةاــوة قة ةعف طح
ذ  اسفـم  ى اي ا م ـيه   قةــقنـسفـتةـو سن ا   الن  اضفــوف بف  ب ــه  ۛـعةـر  رة جة ۛصاكة الفحة لن ىــاي

ةةـــشفـــتةا عةــنةـــاثفه  ـنفــــم  ا س ــلح  ا نةـــمة ك ــــل ــدف عةــــناىۜ قةـيفــ عةرة ۛستفـبةـفةا نف جة
ۜ  ــه ـبة ةلفــــوة ظة مف م ــه ـيفـلةــا عةـنةـزة لفــامة   وة النفـمةـغةــم   الفــه ـيفـلةـــنةا   عةــــلح رةـشفــمة

ا ل ةـوة زة قفــبةا ت    مةــــيح ـــطةنف ــــم  ل وا ــــون ۜى  ك ــلفــــسح ۜكما ـنةـــــا رة مف ةــمةــالف نح
﴾١٦٠﴿ ا ظة مة و نةــــلةــــوة لنـم  اـكفنف  ــــك ــا وة ونةــم ــل ـــظفـــــــية مف ــه ـــۛســف ــــنف وا الــان 

اـــــنفـــل وا م ـــكموة ةة ــــرف يةــقةـــ الفذ  ه  ـــوا  هنـن ـــكمــم  ا  سفـه ـــلة  لةـيـــقي هة وة اي ذف
ق ــت ــئفــش  ةــوا ح ـو ل ـمف  وة ادف خ ــطح ةــاۛب  س ــبةــوا الفــل ـــــة   وة داىـــــجح ث ـــيفـــحة

ة لةــبةــفة دح ﴾١٦١﴿ رف لة ف  ـيمف خةكمنةغف ا ت ط ـة ۜ  ۛسكمــي ينةـنيـس ـحفــم ــد  الفــي زيـنةـمف
وا  م ـــلةــــظة ةـــيفـــلى  غة وفـــــمف  قةــــه ــــنفـــم  ي   قيـــرة الح مفــه ـــلة لةــيــذي ة يـــالح نةـذي

ةــ النة  ـــــم  زاى ــــمف  ر جفــــه ــيفـــلةـــــعة اء   ب ـــسح ا اـــــــمة واــان ـكف مة ۛس اةــفة نةاــلفــرف
يةــــقةـــــالفن  ـــمف  عةــه ــــلفـــةـــوة سف ةة ـــــرف ي ـــ الح تفــــانةـــكف تي ﴾١٦٢﴿ ۟ـم ـل ــظفـــية و نة

ذف  يةــحفــــبةـــالف ونة   ف ـــعفــــر ۢ  اي ةـي الـد  ذف تةــبفـسح مفــــه ــيــأف تيـــت   اي رة ةةـــا ض ـحة
ة عــــمف   ش ــه ــــت ــبفــوف مة   ۛســــية ۙـت ـب ــسفــــوف مة   لة يةــــاى    وة يةـرح ونة مفـتةا ن ـيـحي ه 

﴾١٦٣﴿ ۛ   ـه ــيــأف تيــــلة تة ق ـففـان وا  يةـكفا  ـمةــمف  ب ــو ه ـل ـبفـــكة نةـذن ل ــــكفمف ونةـس 
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Araf /164 – Hani 
onlardan bir cemaat: 
“Allah’ın yerle bir 
edeceği veya şiddetli 
bir felaket göndereceği 
şu gürûha ne diye 
boşuna öğüt verip 
duruyorsunuz?” 
demişti. 

O salih kişiler de: 
“Rabbinize mazeret 
arzedebilmek için! Bir 
de ne bilirsiniz, olur ki 
Allah’a karşı gelmekten
nihayet sakınırlar 
ümidiyle öğüt 
veriyoruz” diye cevap 
verdiler. 

Araf /165- Araf /
166 – Kendilerine 
verilen öğütleri ve 
uyarıları kulak ardı edip
onları bir tarafa 
bırakınca, 

içlerinden 
kötülükleri önlemeye 
çalışanları kurtarıp o 
zalimleri fâsıklıkları 
yüzünden şiddetli bir 
azaba uğrattık. 

Şöyle ki: Onlar 
serkeşlik edip yasakları 
çiğnemekte ısrar edince
onlara: “Hor ve hakir 
maymunlar haline 
gelin” diye emrettik. 

Şiddetli azabın, 
maymuna çevirme 
olduğu, yani bunun 
daha önceki cümleyi 
tekid ettiği 
söylenmiştir. Meal buna
göredir. 

Araf /167 – O 
vakit Rabbin, kıyamet 
gününe kadar onları 
kötü azaba uğratacak 
kimseler ortaya 
çıkaracağını bildirdi. 

Muhakkak ki 
Rabbin, dilediğinde 
cezayı çabucak veren, 
ama aslında gafurdur, 
rahîmdir (affı ve 
merhameti boldur). 

Araf /168 – Onları
parça parça topluluklar 
halinde dünyanın her 
yerine dağıttık. 
Aralarında iyi kimseler 
de vardı, iyi olmayanlar
da. 

Kötülüklerden 
dönüş yaparlar diye 
onları gâh nimetler, gâh
musîbetlerle imtihan 
ettik. 
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Araf /169 –
Onlardan sonra hayırsız
bir nesil geldi ki bunlar
kitaba (Tevrat’a) vâris

oldular, 

ama âyetleri tahrif
etme karşılığında şu

değersiz dünya metâını
alıp “Nasılsa affa nail
oluruz!” düşüncesiyle

hareket ettiler. 

Af umarken bile,
öbür yandan yine gayr-ı

meşrû bir metâ, bir
rüşvet zuhûr etse, onu

da alırlar. 

Peki onlardan,
Allah hakkında hak ve
gerçek olandan başka

bir şey
söylemeyeceklerine
dair kitapta mevcut

hükümler uyarınca söz
alınmamış mıydı? 

Ve kitabın
içindekileri ders edinip

okumamışlar mıydı? 

Halbuki ebedî
âhiret yurdu, Allah’a

karşı gelmekten
sakınanlar için elbette

daha hayırlıdır. 

Hâla aklınızı
başınıza almayacak

mısınız? 

Araf /170 –
Kitaba sarılanlar ve

namazı gerektiği
şekilde yerine getirenler

bilsinler ki, 

Biz iyilik için
çalışanların

mükâfatlarını asla zâyi
etmeyiz. 

ة ا  ۙ   ــــونة  قةـظ ــع ــمة تةـــمف ل ــه ـــنفــة  م ــمح مفــه ـــكمـل ـهفــــــم   الحن وف ماى لةتف ذف قةا اي وة
ا بــــعة لنى  رة ذ ـــعفـــوا  مةــال ــداىۜ  قةـدي يــاى  ۛشـذة بح ةى   اي مفكمـــرة ح ب ـعةـالوف م  مفـه ــذ 

ةـلةــــفة وا ب ــا ذ  كح ـوا مةـس ـنة ا ـمح ا النفــر  ينة نةاـيفـجةـــهي ةذي الح ﴾١٦٤﴿ لة ةـوة لح ةق ونةـمف يةـه ـعة تح
اـعة ال خةـن  السح  ينة  ظةــوء   وة واـلةـذف نةا الحةذي ذةاب  ـب  م  اــيـبةعة يس  ب مة نةـنفـية وف هة

اـــلةــفة ة اعةــتةـعة  مح ا ن ــوف وا عةــنف مة مفـــه ـلة نةاــــلفـق ه   ـنفـــه  ﴾١٦٥﴿ ان  ق ونةـ يةوا ـكة س  فف
ة نةــذف  تة اي وة بح  اة ذح ة عةـثةـعةـبفـيةـ لةكةــرة مفـه ـيفـلةـنح ﴾١٦٦﴿ دةـق وا ـون ـكم ا س  رة ينةـةى خة ـي

م  الفـــية و م ــنف  يةــة   مةـمةـينــق ــوف اـه ــس  ۜــعةـــالفوءة ــمف   س  نحةذةاب  ة   اي بح كةـــرة لنى اي
ةــوة قة مف ف يــنةاه ـعفـطح ﴾١٦٧﴿ يع  الفــۛســلة ۛـع ـري اب  ة  قة نح يم ــر  رة حي وـف ــغةـه  لةـــوة اي

ه م  نف ماىۛ م  ا ل ح ونة وة م  ا مة ة مفــه لةوف نةا ــمف د و نة ذن ل كة   وة بةـه ــنفـالصح ةرف ض  الف
لة د  ـۛف م ـفةخة مفنف بةعف ه  ﴾١٦٨﴿ مف ية ةه  لح ـةات  لةعة يح  ة السح ۛسنةات  وة ع ونةـب الفحة ج  رف

ننى ــذ ونة  عةــأف خ ــ يةتةاۛب ـك ــالفوا ـوة ر  ث  ةدف ا الف ذة ۛض هن ول ونةرة وة يةق  لفف  خة
ذفـؤف خةــمف ي ــذ وه ۜ  اللةـأف خ ــل ه   يةـثفـرةض   م ــمف  عةـه ـأف ت ـنةاۛ  وة اي نف  يةــلة ر ـي ـۛس فة غف
ي تةاب   ثةاق ـمي يةالفك  لةىــ النف لة ول وا  عة ة الفالحن  ق  لح س ـــ اي ة وة دة رة قح واـحة مف ه  لةيف عة

ينة الحةذي وة ﴾١٦٩﴿ ل ونة ق  ۜ الفةلة تةعف ونة ةق  ينة يةتح ةذي ر  ل لح يف ة  خة رة نخ  ار  الف ة الدح ۜ وة يه  ا في مة
﴾١٧٠﴿ ك ونة سح  تةاب  ي مة وا ب الفك  القةام  ۜ وة لنوةة ة ةا الصح نح يع  لة اي رة ن ضي ينة الجف ل حي صف الفم 
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Araf /171 – Hem 
bir vakit biz o dağı bir 
gölgelik gibi 
İsrailoğullarının 
başlarının üstüne 
kaldırmıştık da onlar, 
dağın üzerlerine 
düşeceğini sanmışlardı. 

O zaman demiştik ki: 
Size verdiğimiz bu 
kitab’a ciddiyetle 
sarılın ve içindeki 
gerçekleri düşünüp hiç 
hatırınızdan çıkarmayın
ki Allah’ı sayıp 
kötülüklerden 
sakınasınız. 

Araf /172- Araf /
173 – Rabbinin Âdem 
evlatlarından, misak 
aldığını da düşünün: 

Rabbin onların 
bellerinden 
zürriyetlerini almış ve 
onların kendileri 
hakkında şahitliklerini 
isteyerek “Ben sizin 
Rabbiniz değil miyim?”
buyurunca onlar da 
“Elbette!” diye ikrar 
etmişlerdi. 
   Kıyamet günü “Bizim
bundan haberimiz 
yoktu!”
    yahut: “Ne yapalım, 
daha önce babalarımız 
Allah’a şirk koştular, 
biz de onlardan sonra 
gelen bir nesil idik, 
şimdi o bâtılı 
başlatanların yaptıkları 
sebebiyle bizi imha mı 
edeceksin?” gibi 
bahaneler ileri 
sürmeyesiniz diye Allah
bu ikrarı aldı. [4,176; 
30,30; 33,72; 57,8] 
       Bu âyette Cenab-ı 
Allah, Kendisini Rab kabul 
ettiklerine dair insanlardan 
ikrar aldığını 
bildirmektedir. Bu ahdin 
zaman ve mekânı hakkında 
farklı anlayışlar mevcuttur. 
Âyet-i kerime bu esas 
prensibi kesin olarak ortaya
koymakla beraber, işin 
cereyan tarzını kesin olarak 
bildirmediğinden anlayış 
farkları ortaya çıkmıştır. 
Şöyle ki: 
      a- Babasının sulbünden 
ayrıldığı sırada olmuştur. 
    b- Baba sulbünden çıkıp 
ana rahmine düşerek 
yumurtayı döllemesiyle 
ceninin oluşmasını 
müteakip ruh üflenme 
vaktinde (takriben dört 
aylık iken) olmuştur. 
    c- Büluğa erme çağında 
Allah’ın nimetlerine ve 
rububiyetine bizzat şahit 
olmaları tarzında olmuştur. 
Bu yorumu yapanlar âyette 
temsili (sembolik) bir 
anlatım olduğunu 
düşünürler ve derler ki: 
Allah varlığının, birliğinin 
delillerini kâinata 
yerleştirmiştir. Kendi 
varlıklarına yerleştirdiği 
akılları da buna tanıklık 
etmiştir. Bunları yapmakla, 
insanın Rabbini ikrar 
etmesi için bütün şartları 
hazırlamasıyla âdeta onun 
şahitliğini almış saymıştır.

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

7-Araf Süresi Yaprak 06B Cüz 09 Süre 07 Sayfa 172

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٧﴿ َراِف َعع وَرةو الع سو ﴾٧﴿ 172

d- İnsanlığın babası
Hz. Âdemin sulbünden
kıyamete kadar gelecek

bütün zürriyetini çıkarıp
onlara: “Ben sizin Rabbiniz

değil miyim?” dedi. Onlar
da: “Elbette” dediler. Ve o

gün takdir kalemi, kıyamete
kadar olacak şeyleri yazdı,
bitirdi. Bu son izah aslında

çeşitli tariklerden hadis
olarak rivâyet edilmiştir.

Tefsircilerin ekserisi bunu
kabul ettikleri gibi,

müslümanlar arasında en
yaygın inanç da budur.
Bütün insanların aslını

teşkil eden genlerin, bütün
insanların Babasının

sulbüne sığabileceğini
genetik biliminden

öğrenmekteyiz. Allah rûhlar
aleminde bu ilk ahdi almış

olup, bizlerin “kalû
belâ”dan beri müslüman

olmamıza mani yoktur.
Allah’ın kudreti böyle

yapmayı dilemişse öyledir.
Vallahu a’lem. 

بزح

﴾٣﴿
Araf /174 – İşte

Biz böylece, âyetleri
iyice açıklıyoruz, olur ki

düşünürler de
inkârlarından dönüş

yaparlar. 
  Araf /175- Araf /176 –

Onlara, kendisine
âyetlerimiz hakkında

ilim nasib ettiğimiz
kimsenin de kıssasını

anlat: Evet, o adam bu
ilme rağmen o âyetlerin

çerçevesinden sıyrıldı,
şeytan da onu peşine

taktı, derken azgınlardan
biri olup çıktı. 

  Eğer dileseydik, onu o
âyetler sayesinde yüksek

bir mevkiye çıkarırdık,
lâkin o yere saplandı ve

hevasının esiri oldu. 
      Onun hali tıpkı
köpeğin durumuna

benzer: Üzerine varsan
da dilini sarkıtıp solur;

kendi haline bıraksan da
yine dilini salar solur!

İşte bu, tıpkı
âyetlerimizi yalan sayan
kimselerin misalidir. Sen

olayı onlara anlat, olur
ki düşünüp kendilerine

çekidüzen verirler. 
          Araf /177 –
Âyetlerimizi yalan
sayarak sırf kendi

kendilerine zulmeden o
kimselerin hali, ne

çirkin bir ibret
levhasıdır! 

    Araf /178 – Allah
kime hidâyet ederse işte
doğru yolu bulan odur;

kimi de şaşırtırsa işte
onlar da kaybedenlerin

ta kendileridir. 

ةـكف مفـه ــوف قةـبةلة فةـجةـالف ةـــه  ظ ـــاةنح ظةـلح اـــة  وة ة ال واـنح  اق ـــنح ۛــه ــب  ع ـــه  وة مف ذف نة اي نةاـقفـتةــوة
اا ان نةا ــتة مة اذفــمف ب كميف ة ة   وة وح  ق 

وا مةــكم ةــعةـه  لةــيـا فيـر  ةــمف تةكملح ۟ـتح ونة ق  ذ واـخ 
ذف الخة اي بح ذة ـــوة يــــنف بةــم   كةــرة ة رح  مف  ذ ــه  ر  وـه ـنف ظ ـاندة مة   م  ناي مفـه ــتةــيح ﴾١٧١﴿

اىـمف عةـه  نف لن ۛ  الـه ـس ـف ـال بح  ت ـسفـلة مف ۜكمب رة ۛ ـلنۛى  ۛشـال وا بةـ  قةمف نةا دف ه  الشف دةـهةــوة
اواــالوف تة ول  ق  ﴾١٧٢﴿ مة الفــوا يةـول ـق ــالنف تة ةـمةـينـق ـوف نح ةا عةـكما ـة  اي اـنح ذةا غة ۙ نف هن ينة لي ف 

ا رةــالشف بة  ل   وةــــبفــنف قةــا  م ـا ؤ ل نةــكة  ان
ةا ذ ـــكم ة رح  نح ۛــه د  ـــعفـــنف بةــةى م ـــيح مف ـة نح اــاي ا مة
ية ل ـصح ــفةــذن ل كة ن ـكف وة ن ات ـالف ﴾١٧٣﴿ ا فةـنةا ب كمل ـهفـت ــفة ال لة الفـمة ل ونةـم ـعة بفط 

اتف ـة اةـبةــ نةمفـه ـيفـلةـعةل  ـــوة يةه  نةاـيفـانتةي ذييـالح نةاــات ـ  ان ﴾١٧٤﴿ مفـوة لة ةه  لح ج ــ يةعة ع ونةــرف
لة وفــوة ﴾١٧٥﴿ ا فةـنفـخة م ـلةـۛســفةا نف ةـعةـبةـاةتفـهة ينةـنة الفـانة م ـكةـطةان  فةـيفـه  الشح اوي غة

ا وةـــنةاه  ب ــعفـــرة فةـلة ا ال خفــك ــلن هة ةه  لةـلةــنح ض  ىـدة اي ةرف ـة الف ا تح يـعة هةـبةــوة ۛــون ه  نةاــئفـش 
نف تةـلفـكةـالف ثةل ـمةكف ۛ اي لفـحفـب  ه  ـعة م  ۜـلفــه  يةـكذر  ـتفـثف الوف تةـهةـلفـيةلةيف ثف هة ثةل ه ـفة مة
ةـقةـل  الفــثةـمة م  الح يـوف ة ب وا  ب ان يةا ت نةاۛ  فةكفنة ـذي ۛصـۛصـقةـص  الفـص ـا قفـذح ذن ل كة

م ــقةـــلى  الفـثةــمة اءةـۛسا ينة وف  الحةذي
ب ــكف ة يةـب  واـذح نةاــات ـان ﴾١٧٦﴿ مفـعةــلة ةه  و نةـتةـ يةلح ةر  كح فة

ۛيــهفـم ــوة الفـــه ــــفة الحن د  ـــهفــنف يةـمة تةدي ﴾١٧٧﴿ نف ال ۛسـوة مفـف   ه 
ونةـل ـظفــوا يةـان ـكف م 

﴾١٧٨﴿ اـــــلف   فةــل ــــضفـــنف   ي ــــــوة مة ا س ــــــم    الفـــــــكة   ه ـئ ــا ول لن و نةـــــــخة ر 
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Araf /179 – Biz 
cehennem için cinlerden
ve insanlardan öyle 
kimseler yarattık ki 
onların kalpleri vardır 
ama bu kalblerle idrâk  
etmezler, gözleri vardır 
onlarla görmezler, 
kulakları vardır onlarla 
işitmezler. 

Hasılı onlar hayvanlar 
gibi, hatta onlardan da 
şaşkındırlar. İşte asıl 
gafil olanlar onlardır. 
[46,26; 2,18; 8,23; 22,46; 2,171] 
{KM, İşaya 6,9-10; Matta 13,13-
14} 

Araf /180 – En güzel 
isimler Allah’ındır, o 
halde bu isimlerle O’na 
dua edin. O’nun isimleri
konusunda haktan 
sapanları terkedin. Onlar
işlediklerinin cezasını 
çekeceklerdir. [17,110; 
20,8] 

Allah Teâla sayılamayacak 
kadar fazla güzel fiilleri ve 
eserleri ile Kendisini 
tanıtmaktadır. Bu fiillerin 
kaynağı O’nun güzel 
isimleri, isimlerin kaynağı 
da zatî ve sübûtî sıfatlarıdır.
Allah Kendisini nasıl 
tanıtıyorsa insanın da öyle 
tanıması gerekir. Yoksa 
insan kendi sınırlı akıl ve 
duyuları ile Allah’ı tavsif 
etmeye kalkarsa ciddî 
eksiklikler ve yanlışlar 
yapabilir. Kur’ân, Allah’ı 
ulûhiyetin nihayetsiz 
hususiyetlerini ortaya 
koyacak en güzel isimlerle 
tanıtır. Bu ilahî isimler 
vasıtasıyla insan, 
yaşayışının her türlü 
durumunda Allah ile bir bağ
kurma imkânına kavuşur. 
Esma-yı hüsnanın en 
önemli işlevi Allah ile 
insan, insan ile Allah 
arasında münasebetleri en 
ideal bir seviyede 
gerçekleştirmektir. Kur’ân, 
insanlığa indirdiği esma-yı 
hüsna bağları ile, şirkin ayrı
ayrı tanrılara dağıttığı 
birçok kavramı, Allah ile 
münasebete koyar. Böylece 
bu isimler, insanlık için 
mümkün olan en yüksek 
seviyede bir marifetullahı 
gerçekleştirirler. Hz. 
Peygamber (a.s.) şöyle 
buyurmuştur: “Allah’ın 99 
ismi vardır. Kim bunları 
bellerse, bunlarla Allah’ı 
zikrederse cennete girer.” 
Alimlerin çoğuna göre, 
esma-yı hüsna tevkifîdir, 
yani dinde hangileri 
bildirilmiş ise yalnız onlar 
kullanılır. Mesela: “Allah 
alîmdir”, denir, ama aynı 
mânaya geliyor diye “Allah
âriftir, fatîndir, bilgedir” 
denilmez. Allah’a 
yaraşmayan isimler 
vermek, veya vasfettiği bazı
isimleri O’na vermemek, 
O’nun isimlerini putlar 
hakkında kullanmak, yahut 
o isimleri te’villerle 
gerçeğinden saptırmak 
tarzlarında olur. Mezkûr 
yanlışlardan her biri, 
Allah’ın isimleri konusunda
“haktan sapma” ya girer. 

Araf /181 – 
Yarattıklarımız içinde, 
daima Hakka giden yolu
gösteren ve onunla 
adaleti gerçekleştiren bir
topluluk vardır. 
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Hz. Peygamber
(a.s.m) “İsa nüzul edinceye
kadar ümmetim içinde, hak

üzere kaim olan bir
topluluk eksik

olmayacaktır.” Bir
rivayette: “Kıyamet

kopuncaya kadar, hak üzere
kaim olan bir topluluk eksik
olmayacaktır” buyurmuştur.

         Araf /182 –
Âyetlerimizi yalan

sayanları, farkına
varamayacakları şekilde

yavaş yavaş helâke
yaklaştırırız. [6,44-45] 

 Araf /183 – Ben onlara
mühlet veririm; fakat
vakti gelince Benim
cezalandırmam pek

kesin ve şiddetlidir. 
 Araf /184 – Bunlar hiç

düşünmediler mi ki
kendilerine tebliğde
bulunan arkadaşları

Muhammedde
delilikten hiçbir eser

yoktur. O sadece
ilerideki tehlikelerden
kurtarmak için görevli
bir uyarıcıdır. [34,46;

81,22] {KM; Yuhanna
7,20; 8,48} 

       Araf /185 – Hiç
düşünmezler mi

göklerin ve yerin
hükümranlığını, o

muazzam saltanatı? 
        Düşünmezler mi

Allah’ın yarattığı
herhangi bir mahlûktaki

ilahî düzenlemeyi? 
 Onu da düşünmezlerse

bari ecellerinin
yaklaşmış olabileceği

ihtimalini? 
    O halde buna iman

etmedikten sonra, daha
hangi söze inanırlar? 

 Araf /186 – Allah kimi
şaşırtırsa onu doğru

yola getirecek yoktur.
Allah onları azgınlıkları

içinde bırakır,
körükörüne yuvarlanır

giderler. [5,41; 10,101] 

Araf /187 – Sana
kıyametin ne zaman
geleceğini sorarlar. 

De ki: “Onun ne
zaman geleceğine dair
bilgi yalnız Rabbimin

nezdindedir. Vaktini
O’ndan başkası

açıklayamaz. 

O kıyamet öyle bir
meseledir ki, ne

göklerde ve ne de yerde
ona tahammül edecek

hiç kimse yoktur!” 

O size ansızın
gelecektir. Sen sanki

onu biliyormuşsun gibi
onu sana soruyorlar. 

De ki: “Ona dair
gerçek bilgi yalnız

Allah’ın nezdindedir;
ama insanların çoğu

bunu bilmezler.”
[21,38; 42,18; 79; 42]

{KM, Matta 24,3;
Markos 13,32} 

أفنةا ل  يراى ـذةرة ثي ةمة كة نح هة نةجة مف ق ل وب  لةـالف م  الف نفس   لةه  نح  وة ه ونةـية ج  قة فف دف لةقة وة
مف انذةان  لة ي ن  لةـالعف لةه  ا  وة ر ونة ب هة ع ونة ب  ي بفص  مة ائ كةـيةسف لن اۜ ا ول هة لةـب  ا  وة مفـهة ه 

حن  ةسف وة ل  اــالف ء اـمة ﴾١٧٩﴿ ةنف ام  بةـكةالف م ـمف الۛضــه  لفـعة ائ كة ه  لن ۜ ا ول اف ـالف لح  ل ونةـغة
ذةر واـفة ا  وة وه  ب هة ع  ي ادف ونة  فاي د  ينة ي لفح  ةذي نة الح وف زة ۜ ۛسي جف ائ هي ا مة السف ننىـح ـالف سف

ةـــوة م  ةـــقفــلةــنف خةـمح اا ا مح قح ــالفـو نة ب  د ـهفــة  يةـــنة حة ﴾١٨٠﴿ ا ل ونةـمةـعفـوا يةــان ــكفمة
ة يـوة الح ب ـــكف نةـذي ة مفــه ـدف ر ج ــتةـسفـنةـنةا ۛســا ت ـان يةـوا ب ـــذح ﴾١٨١﴿ ب  د ــهي يةــوة ۟ــل  عف ونة

لةمف الوة ﴾١٨٣﴿ ا مف يـوة ة ـلة لي نح ۜ اي مف ي مةـيفـكفه  ين ـدي تي ﴾١٨٢﴿ ۛـحة نفــم  ونة لةم  يةعف يفث  لة
لةمف الوة ﴾١٨٤﴿ ةر وا مةـفةـتةـية نف مفـه ـب ـۛصاح ـاب ـكح ةـج  م  ين ــنح بي ير  م  ة نةذي لح وة اي ۜ اينف ه  ة 

ي ة وت كمـلةـمة في مةـالسح ض  وة ةرف الف ات  وة وة لةقة اـمن نف الحن  خة ۙ م  ء  ۛشيف واـظ ـنفـية ر 
ىـعة ا اقفــونة قةكمالنف يـة سن ۛب الجةـتةـد  ۛ فةـه ـل ـرة يـحة اةيح ـب ـمف ه  دةــعفـث  بةـدي نف ال وة

يـ فيمفـــــذة ر ه ـــه ۜ وة يةــلة د  ية اـلة هةـــ فةالحن  ل ــل ـضفــي  نفـــمة ﴾١٨٥﴿ نة وـن ـؤف م ـــي 
ل وـية ـة ة ن ـكة عةـنة سف ةـاعةـالسح يـانة م ـة  اليح اۜـرف سن هة ﴾١٨٦﴿ يةا ن ـط  مف يةـغف ه ونةـعفـه  مة

نحة ا ع ـاي ا ع ـم ـلفـمة بحي دةـنفـهة ا ل ـلحيــجةــ لة ي ۛيـرة ااـقف وةــيهة لةتف ت هة ۜ  ثةق  وة ة ه  لح ف ي اي لفــق 
ۜ ض  ةرف الف يـك مف لة وة  تةأفتي

ة لح ل ونةكة اي ـة تةةىۜ يةسف اةنحةكة بةغف يح  كة ف  ۜ حة ا هة نف عة ات  وة من السحة
﴾١٨٧﴿ ة لفــق  نح اـاي ا ع ـم ـلفـع  مة دةــهة لن الحن  نف ةكنوة لةـية النحةاس  لة رةـثةـكذ ال نح ونةـعف م 
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Araf /188 – De ki:
“Ben kendim için bile 
Allah dilemedikçe 
hiçbir şeye kadir 
değilim: 

Ne fayda 
sağlayabilirim, ne de 
gelecek bir zararı 
uzaklaştırabilirim. 

Şayet gaybı bilseydim 
elbette çok mal mülk 
elde ederdim, bana hiç 
fenalık da dokunmazdı. 

Ama ben iman edecek 
kimseler için sadece bir
uyarıcı ve bir 
müjdeleyiciyim.” [72,26] 

Bu iki âyet, hak din olan 
İslâm’ın başlıca delillerini 
pek güzel özetlemiştir. 

1. Hz. Muhammed 
(a.s.) gibi son derece akıllı, 
son derece dürüst, 
güvenilir, güzel ahlâkın her 
bölümünde mükemmel bir 
şahsiyetin onu tebliğ edip 
yaşamasında tatbik etmesi. 

2. Göklerin, yerin ve 
her bir yaratığın iyice 
incelenmesi, o mükemmel 
nizamın, her şeye kadir 
mükemmel bir yaratıcısının
mutlaka bulunduğu. 
   3. Âciz ve fanî olan 
insanın, diğer bütün 
insanlar gibi dünyadan 
ayrılacağı gerçeği. Bütün 
hayatları emanet veren, 
onları istisnasız geri alıyor. 
Şimdiye kadar gerçeği 
anlamadıysa, bari imtihan 
vakti dolmak üzere iken 
fırsatı değerlendirip, Hakka 
dönmeli. Hasılı, bu üç küllî 
delilden de anlamayan 
insanın, gerçeği bulmasına 
yol kalmamıştır. 

Araf /189 – O’dur
ki sizi bir tek candan 
yarattı ve bundan da, 
gönlü kendisine ısınsın 
diye eşini inşa etti. 

Erkek eşini sarıp 
bürüdü, o da hafif bir 
yük yüklendi, hamile 
kaldı. Onu bir müddet 
taşıdı. 

Hamileliği ağırlaşınca 
her ikisi de Rableri olan
Allah’a yönelip “Eğer 
bize sağlıklı, kusursuz 
bir evlat verirsen 
mutlaka Sana şükreden 
kullarından oluruz” 
diye yalvardılar. [4,1; 
49,13; 30,21] {KM, Tekvin 
2,21-22} 
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Araf /190 – Fakat
Allah kendilerine

kusursuz bir çocuk
verince, annesi de
babası da ölçüyü

kaçırıp verdiği çocuk
sebebiyle şirke

bulaştılar. 

Tuttular, Allah’a
birtakım şerikler

yakıştırdılar. Halbuki
Allah onların

yakıştırdıkları her türlü
ortaktan münezzehtir. 

Araf /191- Araf /
193 – O’na hiç bir şey

yaratmaya güç
yetiremeyen, zaten

kendileri de yaratılıp
duran mahlûkları mı eş

ortak sayıyorlar? 

Halbuki o şerikler,
kendilerini

putlaştıranların
imdadına yetişemezler. 

Hatta onlar kendi
nefislerine bile yardım

sağlayamazlar. 

Şayet siz onları
doğru yola çağıracak

olursanız size uymazlar.

O müşrikleri siz ha
hakka çağır mışsınız, ha
susmuşsunuz, size karşı
onların durumu aynıdır.

[22,73-74; 37,95;
37,93; 21,58] 

Araf /194-Araf /
195 – Allah’tan başka
dua ve ibadet ettiğiniz
bütün putlar, sizin gibi

kullardır. 

Onların tanrılığı
hakkındaki iddianız

yerinde ise, haydi
bakalım onları çağırın
da size cevap versinler

bakalım! 

Nasıl icabet
edecekler ki, onların

yürüyecek ayakları mı
var? Yoksa tutacak

elleri mi var? 

Veya görecek
gözleri mi var? Yahut
işitecek kulakları mı

var, neleri var? 

De ki: “Haydi
bütün şeriklerinizi

çağırın, sonra bana
istediğiniz tuzağı kurun,

haydi elinizden
geliyorsa bir an bile göz

açtırmayın!” {KM,
Mezmurlar 115,2-8;

İşaya 44,9-20} 

ا المف يــنةـل ك  ل ـلة سي لةــففــنة فف ةـۛض عاى وة لح ى اي ا ۛشا راح ۜ اءةـمة لة الحن  ت ـنفـكم وفــوة لفــق 
ت  م ـثةــكذـتةــــۛب لة سفــيفــغةــالف ا مةـيفـخةـنة الفـرف مة ۛ وة ةـر  وء ــن ية الـسح ا سح  م ـلةــالعف

يـــه  مفكمقةـلةـخة وة الحةذي ﴾١٨٨﴿ ة نة لح نف النةال اي بةـاي ير  وة م  ي ـقةــر  ل ـيـشيـذي م ـوف ۟ـؤف ن ونة
س ـنة دة ة   فف اح  جةوة لةـ وة جةـ م عة ا زة وف هة ا ل يةسفــنف لةكمهة ۛـيفــنة اي ا اــلةــ  فةهة ة مح نفــم 

لىـلةـمةـحة مف رحةتف ب ـخة تف حة يفاى فةمة ا ـفي وة لةتف دةعة اا الثفقة ة ۛ  فةلةمح ةهي الحن اـتة يهة شحن غة
اا ة فةلةمح ﴾١٨٩﴿ ة بح اـه ـرة تةـئ ـلة مة اكمنـةـحاى لةـال ـا ۛصـنةـتةـيفــنف ان ة نة الشح ة  م  ينةكن و نةنح ري

ااءة فيـش ه  ــلة لةـعةـجةحاى ـــال ــۛص ا انـيـرة كة ا اۛ فةــه ـيـتن مة الةى ـمة الحن تةعة اــه ـيــان تن مة
ر ـالي   شف

ا لةـكم ل ق  ۛشــية ونة مة ه ـيفـخف ونة ـلةـخفـي  مفــاى وة ق  ﴾١٩٠﴿ ا ي ـعة ة ر ـمح ونةـك  شف
نف اي وة ﴾١٩٢﴿ ية لة ا النفـيـطيـتةـسفـوة لة راى وة ر ونةـع ونة لةه مف نةصف مف يةنفص  ف ۛسه  ﴾١٩١﴿

لةى ى اي ةــية لة الفه دن وـب ـتح  ع 
لةيـفكم ااء  عة ۜ ۛسوة وف مفكممف مف الدة عة و ه  ت م  و ع  مف تةدف ه 
ة ة الح نح يــاي الحن و ن   نف  د ــونة  م ـــدف ع ـــنة تةـــذي ﴾١٩٣﴿ ت ونةـــــا م ـــمف ۛصـــت ــــنف الالمف 

نفكمــوا لةـب ـيـتةجيـسفـيةـلفـمف فةــو ه ــادف ع ـمف فةكمـــل  ثةاـــالمف مفـت ـنفــكم مف اي د  بةاـع 
ج ـه ـاللة ونة ـش ـمفـل  يةـمف الرف ش  ا  المف لةه مف اليفد  يةبفط  ا ونة ب هة ب هة ﴾١٩٤﴿ نةـيـد  قي اـۛص

و نةــص ــــبفــن  ي ـــي ـــالعف ا   المف لةـــب  ر  اۜــب ع ونة ــمةـسفـــمف انذةا ن  يةــه ـــهة هة مفـه ــ لةالمف
﴾١٩٥﴿ اـــوا  ش ـــ ادف ع ل ــــق  ة  كيــــمف ث كماءة ــرة كة ون  فةـيـمح و ن ــظ ـنفـــلة ت ـــــد  ر 
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Araf /196 – Zira 
benim mevlam, o kitabı
indiren Allah’tır ve O 
bütün iyi kulların 
koruyucusu olup onları 
korur. [11,54-56; 26,75-78;
43,26-28] 
Araf /197 – Allah’tan 
başka yardımınıza 
çağırdığınız tanrılarınız 
ise sizin imdadınıza 
yetişemezler, hatta 
kendilerine bile fayda 
ve yardımları 
dokunmaz. 
Araf /198 – Siz o 
müşrikleri (veya 
putları) doğru yola 
dâvet ederseniz 
işitmezler. 
Onların sana baktığını 
görürsün ama, aslında 
onlar görmezler. 
[35,14] 
Araf /199 – Sen af ve 
müsamaha yolunu tut, 
iyiliği emret, cahillere 
aldırış etme. 
Araf /200 – Her ne 
zaman şeytandan sana 
bir vesvese gelecek 
olursa, hemen  Allah’a 
sığın. Çünkü o duaları 
işitip icabet eder ve her 
şeyi bilir. 

Allah’ın emirlerine ve 
rızasına aykırı tarafa çeken,
içten içe dürten herhangi bir
vesvese gelirse, müminin 
Allah’a sığınması, istiaze 
kalesine girmesi 
emrolunuyor. İnanç 
esasları, ibadetler, haramlar,
insanlara karşı davranışlar, 
hülasa insanın hayatında 
karşılaşacağı her türlü 
durumda vesveseye mâruz 
kalınca Allah’a yönelmek, 
O’nun korumasına girmek 
gerekir. Âyetin muhatabı 
zahiren Hz. Peygamber 
görünmekle beraber, 
aslında bu hitabı işiten 
bütün insanlardır. 
Araf /201 – Allah’a 
karşı gelmekten 
sakınanlara şeytandan 
bir hayal sinyali 
ilişince, hemen 
düşünüp kendilerini 
toparlar, basiretlerine 
tam sahib olurlar. [3,7] 

Allah’a karşı gelmekten 
sakınanlar, müttakiler, 
kendilerini tam emniyette 
hissetmezler. Şeytan onları 
da etkilemeye çalışır. Fakat 
onlar bunu bildiklerinden, 
şeytanın bir tayf, bir hayal 
eseri gibi bir etkisine mâruz
kalıp gözleri bulanabilir. 
Ama çok geçmeden gerçeği
sezer, Allah’a sığınmak 
gerektiğini hatırlar, 
basiretleri açılır, vartadan 
kurtulurlar. 

سجد ه 

﴾٠٠٠٠﴿
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Araf /202 –
Şeytanların dostlarına

gelince, şeytanlar onları
azgınlığa sürükler,
sonra da yakalarını

bırakmazlar. 

Araf /203 –
Onlara keyfî olarak

istedikleri bir âyet veya
mûcize getirmediğin

zaman 

“Hiç değilse
birşeyler bulup

buluştursaydın yâ!”
derler. 

De ki: “Ben,
sadece Rabbimden ne
vahyolunursa ona tâbi

olurum. Bütün bu
Kur’ân Rabbinizden

gelen basiretlerdir,
gönül gözlerini açan

gerçekleri gösteren
nurlardır. İman edecek

kimseler için bir
hidâyet ve rahmettir.”

[2,129; 6,104] 

Araf /204 – Öyle
ise, Kur’ân

okunduğunda hemen
ona kulak verin, susup
dinleyin ki merhamete

nail olasınız. 

Gerek namazda,
gerek namaz dışında

Kur’ân okunurken
mânasını bilmeyenlerin

sükût edip sükûnet ve
huşû ile dinlemeleri,

bilenlerin ise
mânalarını da

düşünmeye çalışarak
dinlemeleri gerekir. 

Araf /205 – Sabah
ve akşam Rabbini,
içinden yalvararak,

ürpererek ve yüksek
olmayan, kendinin

işitebileceği bir sesle
zikret, gafillerden olma!

[17,110; 76,25] 

Araf /206 –
Rabbine yakın melekler

O’na kulluk ve ibadet
etmekten asla

kibirlenmez, hep O’nu
tenzih ederler ve yalnız

O’na secde ederler. 

Kur’ân-ı Kerîm’de
14 âyetin okunması

veya işitilmesi sırasında
“tilavet secdesi” yapılır.

Bu secdeyi yapmak
vaciptir. 

Mushaf-ı Şerifteki
sıraya göre bu âyetler

şunlardır: 

A’râf, 206; Ra’d 15;
Nahl 49; İsra 107; Meryem

58; Hac 18; Furkan 60;
Neml 25; Secde 15; Sad 24;

Fussilet 38; Necm 62;
İnşikak 21; Alak 19. 

﴾١٩٦﴿ ة  نح ي نةالحن  يةـي حـل  وةاي لة الفـــ الحةذي ة ه ـك ـزح ةـتةـية وةـــتةاۛب  وة ة ىـوة لح نةـيـحيــال ـالصح
ع ـتة نف د ون هي لةـدف رة و نة م  يع و نة نةصف تةطي  يةسف

مفكم ۛسه  ا النفف  لة مف وة ي وة ةذي نةــالح
نف تة اي لةىــوه ـع  دفـوة ى لةـه ـالف مف اي تةـمةـسفـية دن واۜ  وة مفــه ـرن يـع  ﴾١٩٧﴿ وـية ر  نة نفص 

رف ب الفـعةـذ  الفـخ  أفم  وة وة ف ـفف ع رف ﴾١٩٨﴿ لةـظ ـنفـية ه ـر ونة اي ر ونةـمف لة ي ـيفكة وة بفص 
ا ة مح اي زة وة ةـغة يةنف ةـكة م ـنح غ ـطةان  نةـيفـنة الشح زف ﴾١٩٩﴿ ن  ر  ضف عة العف ا ه ـالف وة يـجة نةـلي

ة الحة نح ةـــذي يــاي اــقةـــنة اتح وف ﴾٢٠٠﴿ ۜذف ـع ـتةـا سفـفة ة ب الحن  م ــيـليــــع  عةــيــميـــه   ۛســـ اي نح
ا ةـنة الــــف   م ــــا ئ ــطة ةــان   تةـطةــــيفـــشح مفـــا  ذةا ه ـــر  وا  فةـــذة  كح ذةا مة ةــاي مفـه ـسح

ايخف ان ــوة مف يةــوة دح ــه  يح ــالف يـمف ف ـه ـونة م  ي  غة ة لة ر ونةــث مح ص  قف ﴾٢٠١﴿ ۛــبفــم  ر ونة ص 
اجفــوالةــال ــة  قةـــان يةــمف ب ــه ـــأف ت ــمف تةــا لة اي ذة وة اۜ ق ـتةــيفــبةــتةـــوف لة ـةــهة نح اــلف اي ا مة ﴾٢٠٢﴿

اــاي ـمة لةــو حن ة م ــى اي بحي نف ـــيح ا  بةـــ هن ۛيـــرة ا ئ ـــذة بح  نفـــر  م ـۛصا مفكمرة ة ـــال تح ع ــب 
ذةا  ق  اي ئة ـوة انن ـق ـالفر  رف ﴾٢٠٣﴿ ى وة رة حفــــوة ه  و نةـن ــــؤف م ــــوف م   ي ـــقةـــة  ل ــمةـــدى
ا ةرف ـــكمذف  وة بح كةــرة ﴾٢٠٤﴿ تة النفـع وا لةـم ـفةاسف ت والةــه   وة ةـص  لح حةــمف ت كمعة ونةـرف م 

خيـرح عـۛضـتة وح ـقةـنة الفــر  م ـهفــجةـةى وة د ونة الفـفةـيـاى وة د  وف ل  ب الفغ  ي كةـس ـففـنة في
ة الحة نح ينة ع ـاي بح  دةـنفـذي كةــرة ﴾٢٠٥﴿ ن ۛصال  وة لة الف ينةـا ف ـغةــالف نةــنف م كمـــتة وة لي

﴾٢٠٦﴿ ونة وـح ــبح ـۛسـهي  وة ي ــبةا دة ت ــنف ع ــب ر ونة عةكذـتةـسفــلة ية ج د  لةه  يةسف نةه  وة
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08-ENFAL SÜRESİ

Medine 
döneminde hicrî 2. 
yılda vaki olan Bedir 
gazasından sonra nazil 
olmuş olup 75 âyettir. 
Adını ilk âyetinde 
geçen Enfal (yani 
ganimetler) 
kelimesinden almıştır. 
A’râf sûresinde 
müşriklerin uyarılıp 
tehdid edildikleri 
mağlubiyet, Enfal 
sûresinin indirilişinden 
hemen önce 
gerçekleştirildiği için, 
Enfal sûresi onun 
peşine konulmuştur. 
Enfal sûresi Bedir 
gazvesinde meydana 
gelen olayları açıklayıp 
bu savaştan alınacak 
dersleri özetler. 
Böylece müslümanlara,
iman, hicret, 
dayanışma, cihad, 
savaş, savaş hukuku, 
anlaşmalar, ganimet, 
sabır ve sebat, ciddiyet, 
disiplin, tevekkül gibi 
konular hakkında 
talimatlar verilir. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Enfal /1 – Sana 
ganimetlerin taksimini 
soruyorlar. De ki: 
“Onun taksimi Allah’a 
ve Resulüne aittir. 

Onun için siz 
gerçek müminler iseniz 
Allah’a karşı gelmekten
sakının, birbirinizle 
aranızı düzeltin, Allah’a
ve Resulüne itaat edin. 

Enfal /2 – Gerçek 
müminler ancak o 
müminlerdir ki 
yanlarında Allah 
zikredilince kalpleri 
ürperir, kendilerine 
O’nun âyetleri 
okununca bu, onların 
imanlarını artırır ve 
yalnız Rab’lerine 
güvenip dayanırlar. 
[3,135; 39,23; 9,124] 

Enfal /3 – Namazı
hakkıyla ifa edip 
kendilerine nasib 
ettiğimiz mallardan 
hayırlı işlerde harcarlar.

Enfal /4 – İşte 
onlardır gerçek 
müminler. 

Onlara Rab’lerinin
nezdinde, cennette 
yüksek dereceler, bir 
mağfiret ve kıymetli bir
nasip vardır. 
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Enfal /5- Enfal /6 –
Nitekim pek yerinde ve

gerekli bir iş için Rabbin
seni evinden çıkardığı

zaman, müminlerden bir
kısmı bundan

hoşlanmamıştı. 

Gerçek apaçık
meydana çıktıktan sonra

bile, onlar bu hususta
seninle münakaşa

ediyorladı; 

sanki gözleri göre
göre ölüme sevk

ediliyorlardı. [2,216; 3,123]

بزح

﴾٤﴿
Yüce Allah

ganimetlerin taksimi
hakkında hükmü

bildirmediği için önce
bu hususta tartışma

çıkmıştı. O konuda âdil
hüküm Allah’a ve

Resûlullaha ait olduğu
gibi, Allah’ın hakkı ve

adaleti gerçekleştirmek
üzere Hz. peygamber

(a.s.m.)’ı Bedir gazası
için sefere

sevketmesinde de,
hüküm Allah’a ait idi. 

Sözkonusu hak:
yapılması gerekli olan

iş, şirk kuvvetleri ile
savaşmak, hakkı izhar

etmek idi. Allah’ın
rızasının müşriklerle
savaşarak müstahak

oldukları dersi
vermekte olduğunu
açıkça anlamalarına

rağmen bir kısım
müminler, Medineden
savaş hazırlığı yapmış

olarak
çıkmadıklarından

savaşa isteksiz idiler. 

Enfal /7- Enfal /8 –
Allah iki topluluktan

birine sizi galip
kılacağını vaad

ettiğinde siz silahsız
olan topluluğun
(kervanın) sizin

olmasını arzu
ediyordunuz. 

Halbuki Allah ise,
emirleriyle hakkı üstün

kılmak 
ve şirkin kuvvetini yok
ederek kâfirlerin ardını

kesmek istiyordu ki 
o suçlu müşrik gürûhu

hoşlanmasa da, hak
olan İslâm’ı yüceltsin,

batıl olan şirki de
ortadan kaldırsın. 

ال                     ةنففة ة  الف ورة                   س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

ة نفـعة ۜ ق ـــن  الف ال  ةنفــــفة حن  ا ل  ـفةـــل  الف الل  س ـ وة ۛـرحة ةـ فةول  واــــاتح ق  ل وـسفـية كةــنة ـة
الصف واذةا ۛت بةــل ــوة الطيكمن ــيفـــح  واـيـمف   وة ة ع  س   الحن رة اـولةـوة نفه    اي

مفـت ـنفـكم ة الحن
ا الف نحةمة ن ـاي ؤف م  ةـم  يـونة الح ذةا ذ ـذي ج الحن  رةـكننة اي مفـل وب ـتف ق ـلةـ وة ه  ﴾١﴿ ينة ني ؤف م  م 

﴾٢﴿ ذةا ت  اي لنى ـوة عة اناى وة يمة مف اي ادةتفه  يةات ه  زة مف ان ه  لةيف مفل يةتف عة بح ه  ةــتةــية رة كح ۛــل ـــوة ونة
ا م ـئ كة ه ـا وللن ﴾٣﴿ ينة ي  ةذي ونة الـيـقيـاللح م ـم  لنوةة وة ة قفـصح زة ا رة ة ۜـنفـمف ي ـنةاه ـمح ونة ق  ف 

ۜـحة ى ات  ع  دة مفــلةه  قاح جة مف دةـنفـرة بح ه  مةرة ق  ـف ــغفــ وة زف ر  ة  وة ۛـكفرة يم  ري ن ونة ؤف م  الفم 
ااكف جةكة  مة رة بح كة  الخف نفرة ت كة م  يقاىـب الف بةيف ة فةري نح اي قح   وة ينة حة ني م  ؤف نة الفم  م  ﴾٤﴿

اـي  قح  ف ي كةـد  ل ونة جة ا الفحة دة مة ةنة بةعف  تةبةيح
ا ي ۛساق ونةـكف اةنحةمة ﴾٥﴿ ه ـكةـــلة ۙـار  ونة

د  ذف يةع  اي دةى الحن  م كموة ن  ايحف تةيف اائ فة ة الطح ﴾٦﴿ لةى ه  اي ت  وة وف ۜـمف يةـالفمة نفظ ر ونة
تةكمــلة دح ونةــمف وة ة وة ةـرة ذةات  الـيفـغة النح يد كملة ون كمة  تـةكف وفـشح ي ري مف وة ة اـالنح هة
ة ــي  النف قح ة ب ـحةــــالفح  ات ـــل ـكفقح يةــــمة ۙـــا ف ــكفـرة الفــــعة دةاب ــطةــقفــهي وة ينة ري الحن 

﴾٨﴿ ة ــح ـي ـل  ةقح قح لة الفــبفـوة ي  الفحة لةـا ط ـبةــط  هة الفــكف وفــلة وة ۛــجفــم ــر  ونة م  ر  ﴾٧﴿
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Enfal /9 –  O vakit
siz Rabbinizden yardım
istiyordunuz. 

O da: “Ben size 
peşpeşe gelecek bin 
melaike ile imdad 
edeceğim” diye duanızı
kabul buyurdu. 

Bedir’e çıkarken 
Hz. Peygamber (a.s.) 
ashabı ile iştişare etti: 
Hedef Şam’dan gelen 
Kureyş kervanı mı olsun,
yoksa Kureyş ordusu 
mu?” Ashabın bir kısmı 
savaş hazırlığı ile 
çıkmadıklarından kervanı
istediler. Peygamberimiz 
ordu ile karşılaşıp hücum
eden düşman kuvvetini 
kırmak istiyordu. 
Yüzünde burukluk hasıl 
oldu. Durumu anlayan 
Sa’d b. Ubade, Mikdad, 
Sa’d. b. Muaz (r.a) gibi 
zatlar, sonuna kadar 
fedakârlığa hazır 
olduklarını bildiren, 
cesaret verici güzel 
sözler söylediler. 
Düşman üç misli askeri 
ve savaş hazırlığı ile 
zorlu idi. Efendimiz: 
“Allah’ım, zafer vaadini 
gerçekleştir. Bu cemaat 
helâk olursa artık 
yeryüzünde Sana ibadet 
edecek kimse 
kalmayacak” diye dua 
etti. Allah te’yidini 
lütfetti. 

Enfal /10 – Allah 
bunu, sırf size bir 
müjde olsun ve bununla
kalpleriniz güven 
duysun diye yaptı. 

Yoksa gerçekte 
yardım ancak 
Allah’tandır, 
başkasından değil! 

Çünkü Allah, 
azîzdir, hakîmdir 
(mutlak galiptir, tam 
hüküm ve hikmet 
sahibidir). [3,140-160; 
9,14; 28,43] 

Enfal /11 – 
Düşman korkusundan 
gözünüze uyku 
girmediği için o vakit 
Allah, inâyeti ile güven 
ve sükûnet vermek için 
sizi hafif bir uykuya 
daldırıyordu. 

Sizi temizlemek, 
şeytanın pisliğini, 
vesvesesini sizden 
gidermek, 

kalplerinize 
kuvvet vermek ve savaş
meydanında 
ayaklarınızı sabit 
kılmak için 

gökten üzerinize 
su indiriyordu. [3,154; 
94,5-6; 76,21] 
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Enfal /12 –
Rabbin meleklere
vahyediyordu ki: 

“Muhakkak Ben
sizinle beraberim, 

haydi siz de
müminlere sebat ve

cesaret verin. 

Kâfirlerin
kalplerine korku

salacağım. 

Haydi vurun
onların boyunlarına,

vurun onların
parmaklarına!” [47,4] 

Enfal /13 – Evet
böyle! Çünkü onlar

Allah’a ve Resulüne
karşı çıktılar. 

Kim Allah’ın ve
Resulünün karşısına

çıkarsa bilmeli ki
Allah’ın cezası çetindir.

Enfal /14 – İşte ey
kâfirler! Bunu

gördünüz ya, şimdi
tadın bakalım onu! 

Kâfirlere ayrıca bir
de cehennem azabı var!

Enfal /15 – Ey
iman edenler! Ordu

halinde kâfirlerle
savaşmak için

karşılaştığınızda, onlara
arkanızı dönüp

kaçmayın. 

Enfal /16 – Her
kim böyle bir günde,

-savaş icabı dönüp
hücum etmek için bir
tarafa çekilmek veya

diğer bir birliğe
katılmak gibi taktik bir

maksat dışında- 

düşmana arka
çevirirse, Allah’tan bir

gazaba uğrar; 

onun varacağı yer
cehennemdir, o ne kötü

bir âkıbettir! 

ة بـح مف ب اةلفف كمدح  ـم ـي م ـمف النحيـك ـا ۛب لةـجةـتةـ فةاسفمفكمرة ذف تة يـاي تةغي ث ونةــسف
مة ةالحن ه  ــــلةــــعةــــــا جةــوة ى  ايلح رن ب شف ﴾٩﴿ اـــنة الفـــم  لن نةــيـــرف د  فيـــم ة   كفئ ـــمة

ۛ كمــــوب ـل ـــق  ةمف ا النح مة ة م ـصفـ وة لح د  ـر  اي نف ۜ نف ع  ة      الحن  ةاي نح الحن ة ب هي ئ نح وة ل تةطفمة
يـك م  شحي ذف ي غة اۛس المةـالنح  اي ل  عةـعة ي نةزح  ه  وة نف مفكملةيـفـنةةى م  ﴾١٠﴿ يز  حةـعة ۟ـزي يم  كي

اـال ااء  مة مة ة ل ـسح ۛب عةكم رةـهح ـطةـي ـاءى ه  ي ذف زةـمف ب هي وة ك مف ر جف يفطةان  نـف ة الشح نةـم 
ذف ي  بح كةي ـوحيــاي رة ﴾١١﴿ ب طة عةـيةـوة ل  ي ثةبح ۛت ب مفكمـوب ـل ــق لنى ـرف ۜ ه ـ وة ا مة دة ةقف الف

اـمةـالف ينة انمة واـت ـــبح ــــثةـــمف فةكمعةــــمة يــالنحي ة ــكفـئ ـلن ةذي يـــا لفـواۜ  ۛسـن ــالح قي لة ىـاي
ينةــالحة وا الكف ذي ر  ب ــاضفــۛب فةـــرح عفـفة ةعفـــوا فةــر  قة الف نةا ق ـــوف ل وب ـي ق ـفي

ةــــكة ب ـذن ل  ة واـــاقح ـــمف  ۛشاــــه ــــاة نح الحن ﴾١٢﴿ اضف ب ـوة ة بةـكم مفـه ــنفـوا م ــر  ۜـــلح نةا ن 
ة ق ــــۛشا ق ـــنف ي ـــوة مة ةــه   فةـــولةـــ  وة  رة س الحن ة ا  نح د ــدي يــ ۛش الحن رة س  ۛــو لةــوة ه 

ة  ل  وه  ـــو ق  ذ ـــمف فةكمـــذن ل  ينة عةـــا ف ــكةــلفـوة ال نح ا ۛبــري ذة اــع ــالف ﴿١٣﴾ ب  قة
ا ةـهةـا اليح ـية يـــا الح اـــــانمة نةـذي ةــــت ـيــقيــوا اي ذةا لةــن  يــم  الح واكفنة ــذي ر  فة ﴾١٤﴿ ة ار ـالنح

لح ـــنف ي ـوة مة ذ ــئ ــوف مةــــمف  يةــه ـــوة ﴾١٥﴿ ۛـــو ه ــوة لح ـلة  ت ـــاى  فةـفــزة حف ةدف  بةا رة م  الف
ة م  لح لنـــيح ــحةــتةـــا ل   ال وف م ـتةـــق ـــاى ل ـرح  فــحةــتةـــاي دفــقةـة   فةــئةـــى ف ـزاى  اي اـــد  ب  رة ه 

﴾١٦﴿ نة   ۛضب   م  ااءة ب غة مةالحن بة ةـهةــه   جةـــأف ون يـــ وة ۜ  وة ب ــنح يـمةــالف ۛســئفــم  ر ـصي
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Enfal /17 – Siz savaşta 
onları kendi 
kuvvetinizle 
öldürmediniz, lâkin 
Allah öldürdü. 

(Ey Resulüm) Attığın 
vakit sen atmadın, lâkin
Allah attı. 

Ve bunu, Allah 
müminleri güzel bir 
imtihana tâbi tutmak 
için yaptı. Şüphesiz ki 
Allah hakkıyla işitir ve 
bilir. [3,123; 9,25; 
2,249] 

İki taraf savaşa 
başlayınca Hz. 
Peygamber (a.s.) bir 
avuç çakıl alıp “yüzleri 
kurusun!” diye düşman 
tarafına attı. Her 
müşriğin gözüne bir 
avuç çakıl girmiş gibi 
gözleri ile meşgul 
olmaya başladılar. 
Bozgunları başladı. 
Savaştan sonra “şöyle 
kestim, böyle vurdum!”
diye övünen 
müslümanları irşad için
bu hatırlatma yapıldı. 

Enfal /18 – İşte Allah 
size böyle yaptı. Çünkü 
Allah kâfirlerin 
tedbirini zayıflatır. 

Enfal /19 – Ey 
müşrikler! Siz zafer mi 
istiyordunuz? İşte zafer 
geldi! 

Siz müminlere 
hücumdan 
vazgeçerseniz bu, sizin 
için daha iyi olur; 

yok döner yine savaşa 
başlarsanız, Biz de 
başlarız! 

Askeriniz çok da olsa 
size hiç fayda vermez, 
çünkü Allah 
müminlerle beraberdir. 

Enfal /20 – Ey iman 
edenler! Allah’a ve 
Resulüne itaat edin, 

Kur’ân’ı ve 
Resulullahın öğütlerini 
işitip dururken ondan 
yüzçevirmeyin. 
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Enfal /21 – İtaat
kulağıyla işitip

dinlemedikleri halde,
bir de yalan atıp

“işittik!” diyenler gibi
olmayın. 

Enfal /22 – Çünkü
Allah katında yerde

gezinen canlıların en
kötüsü, o düşünmeyen

sağır ve dilsizlerdir.
[7,179; 2,171] 

Enfal /23 – Şayet
Allah onlarda bir hayır

olduğunu bilseydi,
onlara işittirirdi. 

Fakat onlara hak
sözü işittirirse bile onlar

yine yüz çevirir ve
döner giderlerdi. 

Enfal /24 – Ey
iman edenler! Allah ve

Resulü size hayat
verecek hakikatlere sizi

dâvet ettiğinde ona
icabet edin. 

Bilin ki Allah
insan ile kalbi arasına

girer (dilediği takdirde
arzusunu

gerçekleştirmesini
önler) 

ve siz dönüp
O’nun huzurunda
toplanacaksınız. 

Enfal /25 – Bir de
öyle bir fitneden

sakının ki o içinizden
yalnız zulmedenlere

dokunmakla kalmaz,
hepinize şamil olur. 

Biliniz ki Allah’ın
cezalandırması

şiddetlidir. 

ة كنـــمف  وة لنـــل وه ــت ـــقفـــتة ةنح مةـلةـتةـ  قةالحن مف   وة مةـيفــا رة مةـه  ذف رة ۛتــيفـۛت اي مفـفةلة
ة ۛى وة ل الحن من ءى حةــه  بةـنفــنة م ـيـنيــؤف م ـم ـل ية الفـبفـي ـ رة ا ةـۛســلة نح ة ناىۜ اي الحن لن ةكنوة نح

ل  ة  مفكمذن النح ة  وة يــــا ف ــكةــد  الفـــيفــكفن  ـــو  ه ـم  الحن نةــري ﴾١٧﴿ يم  لي يع  عة ۛسمي
تة وا فةــت ـففـاينف تةسف اـقةـح  نف  تةـتفـفةـم  الفكماءة ـدف جة ۛ  وة اي وا  فةــتةـنفـح  وةــه ــه  ﴾١٨﴿

نف  تةكملة اي ۛ  وة و د وا  نةـمف لةـع  ۛ  وة مفكمتـ ــئةــمف ف كمنـفــن ية عةـغفـنف ت ـع دف ر  يف خة
ا اا اليح هة ية ﴾١٩﴿ ۙ  ــــــث ـــــكفوف ـــاى وة لةــــيفـــۛش تف النحةرة ة وة ۟ــيـــنيــؤف م ـم ـــعة الفــــ مةالحن نة

اـــــان مة ة وا ــع ـــيــــ الطيواــــن  س  الحن رة لة تةه ــو لةـــوة ةـــــ  وة لح ا عةـــوة ه ـــنفــــوف ة يـــــالح نةـــذي
لة ك ون وا وة ينة تـة ةذي الح نةا قةال وا كة عف مف ۛسم  ه  ونة لة وة ع  مة يةسف ﴾٢٠﴿ النفت مف ۛ وة ونة ع  مة تةسف

ة ۛش نح ة الــــاي اا بح  ع ــرح ة وة ةكذـــب ـــــمح   الفـــــــصح ـــ الالحن دة ـنفــدح يــم  الح نةــــذي ﴾٢١﴿
لة ۜـــه ـعةـمةـ سفَلَراى ــيفــمف خةــــه ـــيـــ فيالحن   مةـل ــوف عةــــوة مف ﴾٢٢﴿ ونةـل ــق ـــعفـــلة ية

ا اــا اليح ـية هة ﴾٢٣﴿ ةـــتةـــــمف لةــــــه ــعةـــمةــوف السفــــوة لة ا وة ه ــــوة لح و نةــض  ر ــعفــمف م ـــوف
حن  واــب ـــيــجيــتةــــــ اسفواـن ـــانمة ة س ـــــلـ وة ل ل  مفكما  ـ اي ذةا  دةعةول   ـرح ة يـــالح نةـذي

يـــي  يي ۛ كمحف اعف مف اــوة ة ـلةم  ة وا النح قةـيفـ يةح ول  بةالحن ء  وة رف الـلفـنة الفمة هي وة ـة ب  اـنح ه  اـل  مة
نـف وا م  ينة ظةلةم  ة الحةذي يبةنح تفنةةى لة ت صي وا ف  ةق  اتح مفكموة ﴾٢٤﴿ لةيف و نةـۛشـحفـه  ت ـاي ر 

﴾٢٥﴿ ا ةـخة ۛـــــــــا صح اعف   ةى اــــلةـــــوة ةــــــم  ة وا  النح ا ب ـــــــــع ـــد    الفــدي يــــ   ۛشالحن قة
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Enfal /26 – 
Düşünün ki bir zaman 
siz dünyada az ve zayıf 
idiniz. 

Öyle ki insanların 
sizi tutup kapacağından
endişe ediyordunuz. 

Bu halde iken 
Allah size yer yurt 
nasib etti, sizi 
yardımıyla destekledi, 

sizi temiz ve helâl 
şeylerle rızıklandırdı, ta
ki şükredesiniz. 

Enfal /27 – Ey 
iman edenler! Allah’a 
ve Resulüne hıyanet 
etmeyin, 

bile bile 
aranızdaki 
emanetlerinize de 
hıyanet etmeyin. 

Enfal /28 – Biliniz
ki mallarınız ve 
evlatlarınız, sadece 
birer imtihan 
konusudur. Büyük 
mükâfat ise, âhirette 
Allah nezdindedir. 
[64,15; 21,35; 63,9] 

Enfal /29 – Ey 
iman edenler! Siz 
Allah’ı sayar 
haramlardan 
sakınırsanız, 

Allah size hakkı 
batıldan ayırd edecek 
bir anlayış kuvveti 
verir, 

sizin günahlarınızı
örter, sizi affeder. Allah 
büyük lütuf sahibidir. 
[57,28] 

Enfal /30 – Bir 
vakit de o kâfirler senin
elini kolunu bağlayıp 

zindana mı 
atsınlar, yahut 
öldürsünler mi, 

yahut seni ülke 
dışına mı sürsünler diye
birtakım tuzaklar 
planlıyorlardı. 

Onlar tuzak 
kuradursunlar, Allah da 
tuzak kuruyordu. Allah 
tuzak kuranların en 
hayırlısıdır. 
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Allah tuzak
kurmaz. Sadece tuzak

kuran olursa, tuzağı
boşa çıkarması

anlamında, müşakele
babından, bu fiil O’na
isnad edilir. Müşakele:

Muhatabın lafzını
kullanarak, farklı bir
mâna kasdetmektir.

Mesela itaatsizlik edip
sırıtan çocuğuna babası:

“Sen gül bakalım, ben
de sana gülerim!”

derken, babanın
gülmesi gibi. Müşakele

üslubunda olmaksızın
Allah Teâla hakkında

tuzak, istihza, hud’a vb.
kavramları kullanmak

caiz değildir. 

Enfal /31 – Onlara
âyetlerimiz okunacağı

zaman: 

“Artık anladık!
Biliyoruz! Dilesek

bunun benzerini biz de
söyleyebiliriz. Bu,

önceden geçmiş
insanların

masallarından başka bir
şey değildir” derler.

[25,5-6] 

Enfal /32 – Hani
bir zaman da onlar: “Ya

Rabbî, eğer bu Kur’ân
senin tarafından gelmiş

hak bir kitap ise 

hemen üzerimize
gökten taş yağdır, yahut

bize acı bir azap ver!”
demişlerdi. 

Enfal /33 –
Halbuki sen onların

aralarında bulunduğun
müddetçe Allah onları
azaba uğratmaz; eğer

onlar istiğfar ederlerse
Allah bu takdirde de

onlara azab etmez.
[29,53; 38,16; 70,1-3;

26,87] 

Burada “azaba
uğratmaktan” maksat,

onları kökten imha
edecek bir azap

gönderilmesidir. Hz.
Peygamber (a.s.)

aralarında iken, Allah
Teâla böyle bir azap

göndermeyeceğini
bildiriyor. 

İstiğfardan maksat
ise: ya müşriklerle aynı

memlekette kalan
müminlerin istiğfarları,

yahud kendilerinin
Allah’tan mağfiret

dilemeleridir. 

ض  تة يــف ونة ف ــعةـضفــتةـسفـل  م ـيـليـقة ةرف ونةــاف ــخةــالف اذف  ذف النفـــكموة اوا اي مفـت ــر 
ةـال ةكمـــان ون يــــا س   فةـنح يح ال هيـصفــنةـمف  ب كمدة ـــمف وة ر  ةـــخةــتةــالنف  ية م كمفةــطح

ا اـهةـــا اليح ــية ﴾٢٦﴿ رة زة قة ة نةــمف  م كمـــوة ةـــعةــبةات  لةـيح ـالطح ونةكمشفــمف تةكمـلح ر 
ة الالحن تةـ وة ولة وة س  اـخ ـــرحة ا نةا ت ـون  ك مفـوا  المة يـــالحة واـون ـخ ـــــــ لة تةواــن ــنة انمةــذي
ا عف ـةـــــلةـــــوة اوا  ال نح ا  المفــــــم  ا ا ل ــــمة مفكمــوة ﴾٢٧﴿ ونةـــــلةـــعفــــ  تةمفـــت ـــوة ال نف م 

ا اــا اليح ـية هة ﴾٢٨﴿ ةـــنةـــتفــــــمف  ف كموة ال وف لة د   النح ة ة ۙ  وة ۟ـ ع الحن يم  ظي ر  عة ا ال جف ه  دة نف
نف تة ةـــــاي ة واــق ــــــتح لف لةــجفــية الحن قةاناىـف   مفكمـعة رف رف فح  كة يـ  وة ة يـالح اـــنة ان مةــذي واـــن 

 ﴾٢٩﴿ ات  ـة ك مف ۛسيح  نـف رفكمعة ف  يةغف ۜكملة مف وة يم ـعةـل  الفـضفـفةـ ذ  و الفالحن  وة مف ظي
ينة وا ل كف الحةذي ر  ت ـت وكة الوف يةـب ـثفـي ـفة ۜـقف ج وكة ر  ل وكة الوف ي خف ذف يةمف اي كةـب  ر ـكمـوة

ذةا اي وة ﴾٣٠﴿ يةــــكمــــمفــــوة ية و نة وة اـر  الفـيفـخةالحن  وة الحن ۜ  ك ر ــــمفـــــــر  ينةـكن مة ري
لةـثفــنةا م ــلفـق ــۛشااء   لةــوف نةـنةا لةـعفـم ـدف ۛسـوا  قةـال ـقة يةـــه ـيفـلةـعة لنىــتفـت  نةاـا ت ـمف ان

ذف قة اي ةال واـوة مح نف    اللحنه  انةـكفاي ﴾٣١﴿ ۙ اا ذة ا الۛســ  اينف  هنهن ة لح اا اي ليــاطيـذة ة ةوح نةـيــير  الف
نةــنةا ح ــيفــلةـرف  عةـط ـــاة مفــد  كة  فةــنفــع  ةى  م  ا رة جة اـهن ة  م ـــحةـــوة الفـــ ه ذة نفـــقح

بةـعةـي ــ ل الحن ا نة ـكفاـوة مة مفــذح  ه  ﴾٣٢﴿ ةـال ااء  الو  ائفـسح م ـــيـذةاب  الليــعةـنةا ب ـــت ـمة
﴾٣٣﴿ نف ال ۜــــــه ـــيـفي  ۛتـــوة مةمف ذح  بةه مف وة ه ـم  الحن  انةـكفا ـ  وة و نةـمف يةـعة ر  ف  تةغف سف
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Enfal /34 – Allah 
ne diye onları 
cezalandırmasın ki 

onlar kendileri 
Mescid-i Haramı 
yönetmeye layık 
olmadıkları halde, 

üstelik orayı 
ziyaret etmek isteyen 
müminleri de geri 
çeviriyorlar? 

Oranın hizmet ve 
yönetimine asıl ehil 
olanlar, Allah’ı sayıp 
O’na şerik koşmaktan 
sakınanlardır, fakat 
onların çoğu bunu 
bilmezler. 

Enfal /35 – 
Onların Mescid-i 
Haramdaki duaları ise 
ıslık çalıp el çırpmaktan
başka bir şey değil! 

Öyleyse küfür ve 
küfranınızdan dolayı 
tadın bakalım azabı! 
[48,25] 

Müşrikler, Hz. 
İbrâhim (a.s.)’ın dininin
aslını değiştirdikleri 
gibi, hac ibadetini de 
değiştirmişlerdi. Erkek 
kadın, açık saçık elele 
tutuşur, Kâbenin 
etrafında dolaşırlar, 
ıslık çalıp el çırparlardı.
Hele Peygamberimiz 
Kâbe’ye geldiğinde, 
ona tepkinin ifadesi 
olarak bu gösterilerini 
daha da artırırlardı. 
Bunu bir ibadet havası 
içinde yaparlardı. 

Enfal /36 – 
Kâfirler, insanları Allah
yolundan uzaklaştırmak
için mallarını 
harcıyorlar. 

Daha da 
harcayacaklar! 

Ama gayelerine 
ulaşamayacaklarından 
bu, onlara yürek acısı 
olacak, 

sonra da mağlup 
edilecekler. 

İnkârlarında ısrar 
edenler toplanıp 
cehenneme 
sevkedilecekler, oraya 
sürülecekler. 
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Enfal /37 –
Sürüklenecekler ki

Allah murdarı temizden
ayırsın ve murdarları

birbiri üzerine bindirip
hepsini bir araya yığsın 

ve topunu birden
cehenneme doldursun.

İşte herşeylerini
kaybedenler bunlardır.
[10,28; 30,14; 36,59] 

Enfal /38 – Ey
Resulüm! O kâfirlere de

ki: “Eğer Peygambere
düşmanlıktan vazgeçip
İslâm’a girerlerse daha

önceki suçları
bağışlanacak. 

Yok eğer dönüp
tekrar düşmanlığa

başlayacak olurlarsa,
zaten emsallerinin

başlarına gelen haller
gözlerinin önünde!” 

Enfal /39 –
Dünyada fitne kalmayıp

din, tamamen Allah’ın
dini oluncaya kadar

onlarla savaşın. 

Eğer fitneden
vazgeçerlerse, onları

bırakın. 

Allah zaten onların
yaptıklarını hakkıyla

görmektedir. [9,5-11] 

Fitne’nin tefsiri
için Bakara, 191

âyetine bkz. 

Enfal /40 – Yok
eğer yüz çevirirlerse
biliniz ki Allah sizin

mevlanız! O ne güzel
mevlâ, ne güzel

yardımcıdır! 

ة  ي  ال ن ــدح ونة  عةـــص ـــمف   يةـــــــوة ه    الحن  م   ـه ــذح   بةـعةــــــلح مة مفـــــــــه ـــــــا لةــوة
ا ـــــحةـــالف مة ا م     وة رة

اـكف نف  الوف ل ـــــوا   الوف  ل ــا ن  ااءة ه ۜ   اي اـــية ااؤ ل  ه  ية د ـج ــسفـمةـالف
ا  مة انةـكفوة ﴾٣٤﴿ ة الف لح ةـم ــاي ة  ال كنـــق ونة  وة لنــتح ونةـــلةــعفـــية مف لةــثةرة ه ـــكذنح م 

ة  م ــيفــبةـــدة الفـنفـــع  لح اــــت   اي تةــكة واــو ق  ذ ـــةىۜ  فةـــد  يةـــصفـــــاءى  وة ت ــۛص مفـه ـــلة
ينة  ة الحةذي نح ونةكفاي ق  ف  وا ي نف ر  فة ﴾٣٥﴿ ا ۛب ب ــعةــالف اـذة ت مف تـةكم مة و نةــف كذنف ر 

وا عةـص ـيةـــل  ۜ يل  ــبيـنف ۛســدح  و نةــــف ـــنفــــي ـــۛســـــ فةالحن  ا ث ـــــق  ةــــهة مح الةـالمف مفــه ــوة
ةى ث ـــسفـــمف حةـــه ــيفـــلةـــعة ة ي ــــرة ۜـــب ــلةـــغفـــمح ة  ونة الح ينة ــــوة اوكفذي ر  افة ون ــكمــتة

نة الحن  يزةـميــيةــل  يۛث م  بي ةي حب  الفخة لة الطح عة يةجف وة ﴾٣٦﴿ لنى ةمة اي نح هة ۙجة ۛشر ونة  ي حف
ۛضه   عة ه  جةــكمرف ـيةــض  فةـعفــلنى بةـبةعف ه ـلةــعةـــجفــــيةـــفةيعاى ـــميــمة يۛثـبيـخةـالف

ينة لفــق  اواكف ل لحةذي ر  فة ةــهةـجةي ـفي ﴿٣٧﴾ ۜـنح ائ كة ه  مة لن ا س ـــم  الفـــا ول ۟ــــخة و نة ر 
دفــقةــــو د وا فةـع ـــــنف  ية اي وة ۛفۛ ـــلةـــدف  ۛســا قةــمف  مةـه ــرف لةـفةــغفـــي  نف ية واـتةـنفـاي ه 

قةا ت ل و تحنى وة ة ــنةـــتفـــونة ف كملة تـة ه مف حة ﴾٣٨﴿ ةـتف س ـۛضـمة ة ليـنح ة وح نةــيـت  الف
ين   ۛ    ه  ـــــــــــلح ــــــــــكمالدحي حن  ا  فةــــــــهةــــــتةــــا  ن   انفـــــ فةل  ةـــــــوف ا نح ية ونةــــك ـــــــــــوة

اي نف تة ةـــــوة ا فةــــــوة لح ةــــلةــــا عفــوف اوا النح م  ة  ﴿٣٩﴾ ا يةــ ب الحن ير ــصيــل ونة  بةـــمةــعفـــمة
﴾٤٠﴿ ة ۜ   ن كمـــيــــوف لنــــــ  مةالحن لنى  مةـــعفــــــــمف وف ن   الفمة ةــمة  الــــــعفـــوة ر ـيــصيـــنح
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الجزء

﴾١٠﴿
Enfal /41 – Bir de 

malumunuz olsun ki 
savaşta elde ettiğiniz 
ganimetin beşte biri 
Allah’ındır. Yani 
Resulullaha, onun 
akrabalarına, yetimlere,
yoksullara ve yolculara 
(gariplere) aittir. 

Eğer Allah’a ve iki
ordunun karşılaştığı, 

hak ile batılın 
iyice açığa çıktığı o 
Bedir günü kulumuza 
indirdiğimiz âyetlere 
iman ediyorsanız, 

bu hükmü böylece 
kabul edeceksiniz. 
Allah her şeye kadirdir. 
[3,161; 59,6-10] {KM, 
Tekvin 34,25-29; 
Tesniye 13,17; 20,10-
14} 

Ganimetin beşte 
biri Allah yolunda 
harcanmak üzere 
ayrılır, beşte dördü ise 
gazilere dağıtılır. Beşte 
birlik kısım ise, bu 
âyette açıklanan beş 
gruba taksim edilir. Bu 
konudaki içtihatların 
ayrıntıları, fıkıh 
kitaplarında yer alır. 
Peygamberimizin 
hissesini muhtaçlara 
dağıttığı bilinmektedir. 

Hz. Peygamber 
(a.s.)’ın zekât alması 
haram olan yakın 
akrabalarına ganimetten
pay verilmekle durum 
dengelenmektedir. 
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Enfal /42 – Hani
Bedir savaşı günü ey

müslümanlar siz
vaadinin yakın

kenarında idiniz, onlar
da uzak tarafında idiler. 

Kervan ise sizden
daha aşağıda (deniz

sahilinde) idi. 

Eğer sözleşmiş
olsaydınız dahi,

sözleştiğiniz vakitte
öyle buluşamazdınız. 

Fakat Allah, takdir
ettiği bir işi yerine

getirmek için, sizi böyle
buluşturdu ki 

helâk olan, bir
delile göre helâk olsun,

yaşayan da bir delile
göre yaşasın. 

Çünkü Allah her
şeyi hakkıyla işitir ve

bilir. [6,122] 

Enfal /43 – O
vakit Allah sana müşrik

askerlerini rüyanda az
göstermişti. 

Eğer onları çok
gösterseydi paniğe

kapılır, emir ve
kumanda konusunda
ihtilafa düşerdiniz. 

Fakat Allah sizi
bundan kurtardı. Çünkü

O bütün sinelerin
gizlediklerini pek iyi

bilir. 

Enfal /44 –
Karşılaştığınız zaman

Allah sizin gözlerinizde
onları az gösteriyor, 

sizi de onlara az
gösteriyordu ki 

Allah takdir ettiği
bir işi yerine getirsin. 

Bütün işler
sonuçta Allah’a raci
olur (nihaî karar ve

yürütme O’na aittir.)
[3,13] 

Enfal /45 – Ey
iman edenler! Savaş

esnasında karşı karşıya
geldiğiniz düşman

birliğine karşı dayanın, 

sebat edin ve
Allah’ı çok zikredin ki

felah bulasınız. 

ة نح ا غةــال ء   فةـت مف  م ـمفـن ــمة ةـنف  ۛشيف حن   اةنح ول ــــخ  ل  ة س  ۛسه   وة ل لرح م  ا لةم  اعف واـوة
بنــق ـالف الف ىـرف الفـامنـتةــيةـوة ابفـكي اـۛسـمةـى وة بيـن  الـين  وة ة ۙ اينفـسح  يل 

ت مفكم نف ل  يـوة ذ 
ا ب الحن  مة نةـبفـعة لنىـنةا عةـزة لفـنف ال اـوة مة الفـا يةـد  مة الفـان  يةـقة رفـف ـوف ىـتةـوف قة مفــت ـــنفــــانمة

ذف النف دف وة ة ــع ــالفـمف  ب ــت ـــاي ﴾٤١﴿  ۜ ان  عة مف الحن الفجة ء  قةــلح  ۛشــك  ىـلنــ عةوة يــيف ر ـدي
ى  وةــصفـــق ـــدف وة ة  الفـــع ـــلف اـمف ب ــــــوة ه  ةـال ون لةـــفةـــب   السفـــكذ رح اـيةـــــــالدح  نف
لةوف تة ا عةــوة خفــدف ت ــوة ۙ ــيــميـالف مف ف يــت ــففـــلةــــتةــمف  لة اد  لنعة نفكن وة نـف ۜكمم  مف
ۙالحن  ع ولى فف راى كةانة مة ة ــنةـيح ــنف بةــلةكة عةــنف هةــــل كة مةـــهفــيةــــ  ل  المف يةـيةقفــل  ض 

﴾٤٢﴿ ة عةــنف حةـــينى مةــحفــــوة ية ۜ  وةــنةـيح ــنف  بةــيح ة اي ة  ة نح ۙــيـليـــع  عةــيــميـلةۛس الحن م 
نةا الحن  ي مة كة قة في لةـليــم  يــيلىۜ وة يراى لةكفمف ــه كفوف الرن لفـفةـثي ت مفـش  ذف م  اي يـكةه  ي ري

ة مف ة ـــك ـلن ر  وةــالف ة نح ةـــۛس  الحن ةــلح نح ۜ  اي م ـــيــــليــــه  عةــــمة مف  ف يـــت ـــنةا زة عفـــتةــــوة لة
ذف ي  مفــت ــيفــقةـــــتةـــمف اي ذ  الفـــو ه ـــم كمري يــــوة اي ﴾٤٣﴿ و ر ـــصح ــذةا ت  الــــب  د 

حـــــقةــــــلى   وة ي ــيــليــــ قة مفكمن ـــــي ــــال عف ي ال عفكمل ــل  مفــــــه ـــن ـــي ـــــمف   فاي ي فاي
﴾٤٤﴿ يةــقفـــيةـل  ع ـانة مةـكفاى  رـ المفالحن  ض  ۜـفف لةولى اي جةـــت  الحن  ىـ وة ۟ـــع  الف م ــرف ور 

ة ينة   انمةـــالح اـــــــذي ذةا  لةــن  واـــت ــــب ــــــا ثفـةى    فةـــئةـــمف    ف ـــت ــيـــقيــــوا   اي ا اـا اليح ــية هة
﴾٤٥﴿ اذف  وة

ة ر  واـــكم ةـــــعةـــــــيراى   لةـــــــثيـــــــكف  الحن ۛــح ــــل ـــــــففــــــمف  ت كمـلح ونة
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Enfal /46 – 
Allah’a ve Resulüne 
itaat edin, sakın 
birbirinizle ihtilaf 
etmeyin; sonra korkuya
kapılıp za’fa düşersiniz,
rüzgârınız (kuvvetiniz) 
gider. 

Bir de tam 
mânasıyla sabredin. 
Çünkü Allah 
sabredenlerle 
beraberdir. 

Bu âyet, müminler
arasında ihtilaf ve 
tefrikanın pek büyük 
bir zarar olduğunu, ehl-
i hakkın ittifaklarının 
ise tevfik-i ilahînin, 
yani Allah’ın 
muvaffakiyet 
vermesinin başlıca 
vesilesi olduğunu 
bildirmektedir. 

Enfal /47 – 
Memleketlerinden 
savaşa çalım satarak, 
halka gösteriş yaparak 
çıkan 

ve Allah yolundan 
insanları uzaklaştıranlar
gibi olmayın. 

Allah onların 
bütün yaptıklarını 
çepeçevre kuşatmıştır. 

Ne yaptılar, ne 
yapmadılarsa Allah 
hepsini ilmiyle ve 
kudretiyle kuşatmıştır. 
Onların iyi veya kötü 
hiçbir işleri yoktur ki 
Ona ulaşmasın, Onun 
hakimiyeti alanına 
girmesin, taltif veya 
cezasına sebep olmasın.

Enfal /48 – Hani 
şeytan onlara yaptıkları 
işi güzel gösterip şöyle 
demişti: 

“Bugün 
insanlardan size galip 
gelecek kimse yoktur. 
Ben de yanınızdayım.” 

Fakat iki ordu 
birbirini görecek hale 
gelip karşılaşınca 
gerisin geri dönüverdi 
ve: 

“Ben, dedi, sizden 
uzağım, ben sizin 
göremediğiniz şeyleri 
görüyorum, ben 
Allah’tan korkarım. 
Öyle ya, Allah’ın azabı 
çok şiddetlidir.” [59,16;
14,22] 
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Enfal /49 – O
zaman münafıklar ve

kalplerinde şüphe
bulunanlar diyorlardı
ki: “Bu müslümanları

dinleri aldatmış, (çünkü
kendilerinden çok üstün

bir ordu ile savaşa
girişiyorlar.)” 

Halbuki kim
Allah’a güvenip

dayanırsa Allah ona
yeter. Şüphe yok ki

Allah azîzdir, hakîmdir
(mutlak galiptir, tam

hüküm ve hikmet
sahibidir). 

Enfal /50 –
Melekler o kâfirlerin

yüzlerine ve arkalarına
vurarak “Tadın bakalım

cayır cayır yanmanın
acısını!” diyerek

canlarını alırken bir
görmeliydin! [6,93] 

Enfal /51 – “İşte
bu, sizin ellerinizin
işleyip öne sürdüğü
işlerin karşılığıdır;

yoksa Allah asla
kullarına zulmetmez.” 

Enfal /52 –
Bunların tutumu ve
gidişi, tıpkı Firavun

hanedanının ve
onlardan öncekilerin

tutumu gibi oldu: 

Allah’ın âyetlerini
inkâr ettiler, Allah da

günahları sebebiyle
onları bastırıverdi. 

Çünkü Allah pek
kuvvetli, azabı da çok

şiddetlidir. {KM, Çıkış
14. bölüm} 

ة  و لةالحن ۛشل وا  وة تةـتةـوا فةـنةا زة ع ــه  وة لة تةـ وة رة س  ۛبــهة ذفـفف واـع ــــيـــــطي  ال وة 
واـو ن كموة لة تـة ﴾٤٦﴿ ا ۜ ري يح ك مف وة وا ب ر  ة صف نح ة اي اب ــــــــ مةالحن ة يـــعة الصح ۛــــري نة

ج ـخة ارىا وة ر ـطةـمف بةــنف د  يةا ر  ه ــم  واـرة و نة دح ـص ـنحةاس  وة يةـال اءةئن ة ا لح ينةـكة ذي
يحةنة ذف زة وة اي ﴾٤٧﴿ ۜ ل ـيـبيــــنف ۛســـعة ا يةــ ب  الحن    وة  الحن  ل ونة  م ـعفــمة يط ـحيـــمة

اـيفطةان   العفـالشحة نة وفـيةــم  الفكمـــۛب  لةـال ـغة مف  وة قةالة  لةــه ـــلة مة مة  م  م ـه ـلة
ار  لة يــوة اي نحي ۛ  فةكمــجة ةـــلةــــمف ااءة ت  الفـــا تةـمح ۛصكفتةان   نـةــئةـف ـرة نحةاس ـال

قة ه ـيفـبةـق ــعة نحيـ وة يء   م ــي بةـالة  اي ايكمنـفــراي ح ن اـمف  اي ى  مة تة ي الرن وفـلة نة رة لنىــعة
ذف  ية ول ـق ـــــاي ﴾٤٨﴿ اي ح ن ۜ   اف ـــــي الخةــــــاي ة ۟ـــع ــــد  الفــدي يـــۛشالحن   وة   الحن ا ب  قة

ينة الحةذي ي ق ل و ب وة مف مةـ في اـرة ض  غةــه  ة هن ء  دي ي ؤ لـــرح ا ۜــه ـــن ـلة مف ونةـق ــــنةا ف ــم ــالف
﴾٤٩﴿ ةـــتةـــنف يةـــوة مة ةـــــــفة الحن   لةىــلف عةـــوة كح ة ا  نح م ــــيــــكيــــز  حةــــزي يــــ عةالحن

ذف ية ينة  وة فحةىــــتةـــــاي ةذي واۙ  الفكفالح ر  اـمةــفة ر  ب ــــة   يةــكفـئ ـــلن ونةــضف لة اىــوف تةـــوة رن
اـذن ل  كة ب مة ﴾٥٠﴿ ۛ  وةـه  رة دف بةا ال مف وةـه ــهة وـو  ج  ذةا ق وا ذ و مف يق ــحةــۛب الف عة ري
أفب  دةــكف ﴾٥١﴿ ةـقة يـ تف الـمة دح ة مف وةكميفدي ةالنح ةــظةـــۛس ب ـيفــلة الحن ۙـبيـعةـلفـل  م   لح يد 

ة الح يــوة ۜ  ـه ـل ــبفـــنف  قةـــم نة   ـــذي وا  ب كفمف ر  يةـفة الحن   ا ت ــان ۙــــرف عةـــانل    ف  وف نة
﴾٥٢﴿ ۜ  ــو ب ـ ب ذ   ن الحن  م  ــــذة ه ـــــاة خةـــفة مف ة ه  نح ة  اي اب ـ قةالحن قة يد  الفع  يح  ۛشدي و 
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Enfal /53 – Bu 
cezanın sebebi şudur: 
Bir millet kendilerinde 
bulunan güzel ahlâk ve 
meziyetleri 
değiştirmedikçe Allah 
da onlara verdiği 
nimeti, güzel durumu 
değiştirmez. 

Bir de şundan ki: 
Allah her şeyi hakkıyla 
işitir ve bilir 
(dolayısıyla herkese 
neye lâyıksa onu verir).

Enfal /54 – Evet, 
tıpkı Firavun 
hanedanının ve 
onlardan öncekilerin 
tutumu gibi: 

Rab’lerinin 
âyetlerini yalan 
saydılar. Biz de 
günahları sebebiyle 
onları imha ettik. 

Firavun ve 
beraberindekileri de 
denizde boğdu. 

Doğrusu, bunların 
hepsi de zalim idiler. 

Enfal /55 – Allah 
indinde bütün canlı 
mahlûkat içinde en kötü
olanlar, inkârcılıkta 
ısrar edenlerdir ki onlar 
imana gelmezler. 

Enfal /56 – Onlar 
kendileriyle anlaşma 
yaptığında hiç 
çekinmeden her 
defasında antlaşmayı 
bozan kimselerdir. 

Enfal /57 – Onları
savaşta ele geçirirsen, 
kendilerine öyle bir 
muamele yap ki 

onların 
arkasındaki bütün öbür 
düşmanlara da ibret 
olsun da, akıllarını 
başlarına alsınlar. 

Hz. Peygamber 
(a.s.) Benî Kurayza 
Yahudileri ile bir 
sözleşme yapmıştı. 
Müslümanlar aleyhinde
hiç kimseye destek 
vermemeyi kabul 
etmişlerdi. Buna 
rağmen Bedir savaşında
Mekke müşriklerine 
silah yardımı yaptılar. 
Başkanları Kâb b. Eşref
Mekke’ye gidip orada 
müşriklerle bir ittifak 
gerçekleştirdi. Benî 
Kaynuka Yahudileri de 
sözleşmeye rağmen, 
kendi bölgelerine gelen 
bazı müslüman 
kadınları rahatsız edip 
Hz. Peygamberce ikaz 
edildiklerinde küstahça 
cevap verdiler. Âyet bu 
ortamda indirildi. 
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Enfal /58 –
Seninle sözleşme yapan
bir millette sözleşmeye

aykırı bir hainlik
alameti tesbit edersen,

savaş açmadan önce
anlaşmanın artık

geçersiz kaldığını ilan
et ki bunu bilme

hususunda iki taraf da
eşit olsun. 

Çünkü Allah
hainleri asla sevmez. 

Bu âyet İslâmın
uluslararası ilişkilerde çok

önemli bir prensibini
vermektedir. Herhangi bir

tarafla anlaşma yapan
kimse, süre bitinceye kadar
anlaşmaya bağlı kalacaktır.

Eğer ahdi bozmak için
sebepler ortaya çıkmışsa,

anlaşma ancak karşı tarafa
haber verdikten sonra

bozulabilir. Halbuki
Cahiliye döneminde, karşı
tarafa haber vermeden tek
taraflı bozma olduğu gibi

20. asırda da bunun çok
örneği vardır. Mesela ikinci

dünya savaşında Almanya
bir açıklama yapmadan

Rusya’ya saldırmış. Aynı
şekilde İngiltere ve Rusya

İran’a karşı askeri harekâta
başlamışlardı. 

Enfal /59 – İnkâr
edenler, öne geçtiklerini

hiç zannetmesinler.
Onlar elimizden
kurtulamazlar. 

Enfal /60 –
Düşmanlara karşı

gücünüz yettiği kadar
kuvvet hazırlayın. 

Savaş atları
yetiştirin ki bu

hazırlıkla Allah’ın
düşmanlarını, sizin

düşmanlarınızı 

ve onların ötesinde
sizin bilemeyip de,

ancak Allah’ın bildiği
diğer düşmanları

korkutup yıldırasınız. 

Allah yolunda her
ne harcarsanız, onun

karşılığı size eksiksiz
ödenir, size asla

haksızlık yapılmaz.
[29,4; 24,57; 3,196-
197; 9,101; 2,261] 

Burada kuvvet
kavramı son derecede

kapsamlı bırakılmıştır.
Maksat, düşmana karşı

üstünlük vesilesi olacak
her türlü hazırlıktır.

Âyet, daha sonra,
Kur’ân’ın indiği

ortamda en önemli
savaş vasıtalarından
olan at yetiştirmeyi
misal vermektedir. 

Enfal /61 – Eğer
onlar barışa

yanaşırlarsa sen de
yanaş ve Allah’a güven.

Çünkü Allah semîdir,
alîmdir (herşeyi

hakkıyla işitir ve bilir).
[4,90; 47,35] 

ة ــب  ةاةنح ةى  النفــن  راى ـيح ــغةــك  م ـمف يةــ لةالحن مة ا عةــعةــعف هة م ـقة لنىـمة تحنىــحة   وف ل كة ذن
ل  ب  ان أف دةـــكف ﴾٥٣﴿ وا مةــيح ــغةــي  ۙ ـف ـنف اةــا ب ـر  مف ه  ة  ال  وةس  ة نح ۙالحن يم  لي يع   عة  ۛسمي

ةوة ينةـالح ۜ ـه ـل ـبفــنف قةـ م ذي ب ــكفمف ة ۛ انيةات  ـوا ب ـذح مف بح ه  مفنةاـكفـلةـاةهفـــفة  رة ه  ۙ رفـف  نة وف عة
ال ـ رةـــــغف وة اـــقف عةــلة ف  ان  اـنة ۛ  وةـرف  وف نة

يــل  وا  ظةاـن  اـكف لح ـــكم نةــمي مفـه ــــو ب ــن  ذ ــــب 
ة ۛش نح ة الـــاي ةـرح اابح   ع  دح ينة الحن  دةـــنفــوة وا فةكف الحةذي ر  ۛ مف لةـه ــفة ن ونة م  ي ؤف ﴾٥٤﴿

اهة ينة عة ة يةـاللحةذي مف ث مح ه  نف ونة عةـق ــنفـدف ۛت م  يــه  دةــهفــض   مف في
ة ــلح  مةـكم ة رح ﴾٥٥﴿

ةــفة مح ةـفةـقةـثفـا تةـا  مف  ف يـنح نف ه  مف مة دف ب ه  ب  فةۛشرح  رف الفحة ﴾٥٦﴿ ه  ةـلة ية مفــوة ونةـق ـتح
محة اي ةــافةـخةــا تةـوة م  ـقةنف ــم  نح يةانةةىوف خ  ﴾٥٧﴿ مف لةـفةـلفـخة ةـعةـه  ةـــية مف ـه ـلح ة كح و نةـــــذح ر 

لةوة  ﴾٥٨﴿ لةــب ـانفــفة ۜـلنى ۛسـمف عةــه ـيفـذف اي ااء  ة  وة نح ة اي ي الحن بح ـ لة اائ ــالف ح  ۟ــيـنيـخة نة
الع  واـــوة دح  ةــية ﴿٥٩﴾ ۛسبةنح ينة حف وا ۛسكف الحةذي ر  ةـبةـفة نح واۜ  اي ي ـق  مف  لة ز ونةـه  ج  عف

ة   وة م ـــق  نفــم  ة يفل   ت ـط  الف بةا نف   ر ـــوح ونةـب ـرف ه ـــخة اـه ــلة مفـت ـعفـطةـتةـاسف مف  مة
ةـــــ وة عة الحن  يــــخة ان مف   وةكم د  وح ۛـــه ــــو ن  نف  د ـــنة   م ــري ةــــهي  عةـــب   لةمف د  وح
مةـه ـم ـلةـعفـ ية اللحن  ۜ  وة ء  فيــنف ۛشـــوا  م ـق ـف ـنفــت  اـمف ل ـيــبيـۛس يـيف وـتة لةم  ۛـنة عف مف ه 

لفم  ة وا  ل لسح نةح  اينف  جة وة ﴾٦٠﴿ لة وةـي   الحن  ة اي ال نفكميـفــفح ونةـظفــت  مف  لةـت ــمف وة لةم 
تةـهةــحف لةــنةـا جفـفة ﴿٦١﴾ ةـــا  وة ۜ لةىــــلف عةـــوة كح ة الحن  نح الــه  ه ــ اي ةـوة يم ـيع  الفـميـسح لي عة
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Enfal /62- Enfal /
63 – Eğer birtakım 
hilelerle seni aldatmak 
isterlerse, hiç endişe 
etme. Allah sana yeter. 

O dur ki seni 
nusratıyla ve bir de 
müminlerle destekledi. 

Müminlerin 
kalplerini birbirine 
ısındırıp bir araya 
getirdi. 

Şayet sen dünyada
bulunan her şeyi sarf 
etseydin bile yine de 
onların kalplerini 
birleştiremezdin, fakat 
Allah onları birleştirdi. 
Çünkü O azizdir, 
hakîmdir (üstün kudret, 
tam hüküm ve hikmet 
sahibidir). [3, 103] 

Bu âyet-i kerime, 
aralarında düşmanlık 
olan, birbirlerinin 
kanlarını akıtan çeşitli 
kabilelerin, İslâm 
sayesinde 
kaynaşmalarına işaret 
etmektedir. Allah’ın bu 
lütfunun en bariz 
örneklerinden biri, 120 
yıl öncesinden beri 
sürekli olarak birbirini 
kırıp geçiren, hatta 
âyetin inişinden daha 
birkaç sene önce Bu’as 
savaşını yapan Evs ve 
Hazrec kabilelerinin 
birbirleriyle kardeş 
haline gelmesidir. 

Enfal /64 – Ey 
Peygamber! Allah sana 
ve seninle beraber olan 
müminlere yeter. 

Enfal /65 – Ey 
Peygamber! Müminleri 
savaşa teşvik et. 

Eğer sizden tam 
sabırlı yirmi kişi olursa,
ikiyüz kişiye galip gelir

ve eğer siz 
müminlerden yüz kişi 
olursa, kâfirlerden bin 
kişiyi mağlup eder; 

çünkü o kâfirler 
gerçeği ve âkıbeti 
anlamayan bir güruhtur.
{KM, Levililer 26,8} 

Enfal /66 – Ama 
şimdi Allah yükünüzü 
hafifletti, çünkü sizde 
savaşma konusunda bir 
zayıflık olduğunu 
müşahede etti. 

O halde sizden 
sabırlı yüz kişi, Allah’ın
izniyle onlardan iki yüz
kâfire üstün gelir 

ve eğer sizden bin 
kişi olursa, onlardan iki
bin kişiye galip gelir. 

Çünkü Allah 
sabredenlerle 
beraberdir. 
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Enfal /67 – Bir
Peygamberin, dünyada

zafer kazanıp küfrü
zelil kılmadıkça, 

esirler edinip onları
fidye karşılığında
serbest bırakması

uygun düşmez. 
Siz dünya metâını

istiyorsunuz. Allah ise
âhireti kazanmanızı

istiyor. 
Allah azizdir, hakîmdir

(üstün kudret, tam
hüküm ve hikmet
sahibidir).  [47,4] 

Bu âyet, Bedir
gazvesinde alınan

esirlerden fidye alınıp
salıverilmelerinden

sonra, indirildi. Âyet-i
kerime yapılan işin

hatalı olduğunu
bildirerek başlıyor.

Hemen arkasından 69.
âyet o uygulamayı
kabul edip, bundan

dolayı gönülleri
ferahlatarak şüpheye

yer bırakmıyor. Hatta
hatalı olduğu bildirilen

bu uygulama, bundan
böyle, benzeri

durumlarda bir kural
haline getiriliyor.

Kur’ân Hz. Peygamber
(a.s.)’ın sözü olsaydı,
bu sözün baş tarafını
söyleyen biri olarak,
sonunu da söylemesi
tasavvur edilemezdi.
Zira aynı anda iki zıt
rûhî durum mümkün

değildir. Sonki ruh hali
galip geldiği takdirde,

zaten hatalı olan
öncekini silmiş olması

gerekirdi. Artık
kendisini küçük

düşürecek olan o
isabetsizliği

zikretmezdi. Psikoloji
bilginleri, burada iki

ayrı şahsiyet
bulunduğunu ve sözün

şöyle diyen bir hâkim’e
ait olduğunu söylerler:
“Yaptığın iş pek doğru
değil, bununla beraber

seni affettim, bu
hususta sana izin

verdim, artık böyle
yapabilirsin.” 

Enfal /68 – Eğer
yanılma neticesi verilen

hükümlerden ötürü
azap etmeyeceğine dair

Allah’ın Levh-i
Mahfuzda yazdığı daha

önceki bir hüküm
olmasaydı, aldığınız
fidyeden dolayı size

büyük bir azap
dokunurdu. {KM, Tesniye

20,10-14; 13,13-18} 

Enfal /69 – (Ama
bundan böyle fidyeyi ve

ganimeti size mübah
kıldım) artık aldığınız

ganimetleri helâl ve hoş
olarak yeyin. Allah’a

karşı gelmekten
sakının. Gerçekten

Allah gafurdur,
rahîmdir (affı,

merhamet ve ihsanı
boldur).

 ي ري
ا دة ع وكة فة يد  ةـوا النف يةخف بةكةـحة ا نح ۜ سف ـةــــــه    الحن  ةذييوة الح يح دة كةــــــي  ال اينف وة

اللحةۛف نة وة ۜ لةوف بةيف مف ۛت ق ل وب ه  قف ا النففة ض  ف ي مة ةرف الف ﴾٦٢﴿ هيـنةـب  ر  ۙ صف ينة ني م  ؤف ب الفم  وة
ة اا اللح ةـل و ب ـۛت بةيفنة ق ـففـمة نح لنك  مف  وة ة ه  ة  الالحن ۜ  ــه ــنةـــيفـــۛف بةـــلح ةمف نح ه ـــــاي مي يعاىـجة

ا يح  اـية اـال ةب يح  هة ب كة النح سف مة الحن  حة ة ن ــــوة نةـــــكة م ــعةـــبةـــاتح ﴾٦٣﴿ يز  زي يم  عة كي حة
اا يح  ية اـــال ةـال هة ض  الف ب يح ــنح رح  ؤف م ـحة ۜـق ـلةى الفـينة عةـنيـم  تةال  ﴾٦٤﴿ ۟ـيــنيــؤف م ـم ـالف نة

نـف وـ ۛصاب ر ونةـشفـ ع مفكمم  اـغفـنة ية ر  ة ل ب وا  م  ك نفـئ نف يـة اي ۛ  وة تةيفن  نف نفكميـة اي
ا ة م  اـل ـغفـية ة ـــــــئ ينة  ــــم  افاــوا اللفـب  ةذي وا  ب اةكفنة الح ر  ة فة م ـنح مف  قةوف ه  مفكمــنفــم 

نة خةـاللف ةـــن عةـعة الحن ۛف ـفح ك مف وة يـك مف ۛضعفـنـف ة في ۜفال مة النح ا ﴾٦٥﴿ ه ونةـقةــففـية  لة
نـفكميـة ائةة   مفكمنف  م  ة  يةـاب ـۛص  م  ةـل ـغفـرة ائ نف يةـيفـتةـب وا  م  اي ۛ  وة نفكمـــن  فةا نف

﴾٦٦﴿ ك مفـم  يفن ف ـاللف نـف اوا اللففة ل ب  ن  ـ ب  يةغف ۜا ذف ا ب ـــعة الــــ مة الحن  وة  الحن  ة يــصح نةـري
ى  حةــونة  لـةكميح  النف يـةــب ـنةــــانة ل ـكف رن ا السف ۜ ف ي نةـخ ــثفـي  تحنىــه  ض  ةرف الف ا مة

ن خ ــــري يــــــــ   ي الحن اۗ  وة ــيةـــدح  نفـرة ۛض الــــعة ۜ   وة ـــــــد  الف الحن رة ةة ونة د ـري يــت 
ةـــــمةــــقة لةــبةـــــ ۛس الحن نة ـب   م  تةاـكنلة  وفـلة مفكمــسح ﴾٦٧﴿ يــعة م ـيـكيـز حةـزي

ا غةـوا  م ـل ـــكمــفة ة مفـت ـمفـن ـمح ﴾٦٨﴿ اـــيــفي م ـيــظيــذةا ب   عةــــمف عةـــذف ت ــخة ا الـمة
﴾٦٩﴿ ةـبىـــــيح ـــــلة لى  طةــــحة اتح ۜ  واـق ـــــــــا   وة ة ة  الحن نح ة اي حيـف ـــــ غة الحن ۟ــــيـور  رة م 
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Enfal /70 – Ey 
Peygamber! 
Ellerinizdeki esirlere de
ki 

“Eğer Allah sizin 
kalplerinizde hayır yani
iyi niyet, iman ve ihlas 
istidadı bulursa, 

sizden alınan 
fidyelerden daha 
hayırlısını size verir ve 
günahlarınızı bağışlar. 

Çünkü Allah 
gafurdur, rahîmdir (affı,
merhamet ve ihsanı 
boldur). 

Peygamberimizin 
amcası Abbas, Bedir 
savaşında esir edilmiş, 
hürriyetine kavuşmak 
için hem kendisinin, 
hem de yeğenleri Akîl 
ile Nevfel’in fidyelerini
vermesi istenmişti. O 
da imkânı olmadığını 
ifade etmişti. Oysa 
Mekke ordusunun 
iaşesini üstüne alan on 
Kureyşli zenginden biri
idi ve harcama sırası 
kendisine gelmeden 
savaş sonuçlanmıştı. 
Peygamberimiz bu 
maksatla harcayacağı 
parayı kendisine 
bırakmayacağını ifade 
etti. O: “Geri kalan 
ömrüm boyunca 
Kureyşin eline mi 
bakayım?” diye 
acındırmak isteyince 
Peygamberimiz: 
“Savaşa çıkarken 
hanımın Ümmü’l-
Fadl’a teslim ettiğin 
altınlar var” deyince 
“Hiç kimsenin 
bilmediği bu olay 
karşısında, mûcizeyi ve 
Peygamberimizin 
risaletini içinden kabul 
etmişti. 

Sonra serveti iyice
artmış olan Hz. Abbas 
(r.a) şöyle demiştir: 
Allah’ın, alınandan 
daha fazlasını verme 
vaadi gerçekleşti. 
Umarım affı da 
gerçekleşir.” 

Enfal /71 – Eğer 
sana hıyanet etmek 
isterlerse unutmasınlar 
ki 

daha önce de onlar
Allah’a hıyanet 
etmişlerdi de, Allah 
onlara karşı sana imkân
ve kudret vermişti, 

onları senin eline 
düşürmüştü. Allah 
alîmdir, hakîmdir (her 
şeyi hakkıyla bilir, tam 
hüküm ve hikmet 
sahibidir). 
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Enfal /72 – İman
edip Allah yolunda

hicret edenler,
mallarıyla ve canlarıyla

Allah yolunda cihad
edenlerle onları

barındıran ve onlara
yardım eden Ensar var

ya, işte bunlar
birbirlerinin velileridir
(malda da birbirlerinin

varisidirler). 
İman edip de hicret

etmeyenlere gelince,
onlar hicret etmedikçe,

sizin için mirasda
onlara hiçbir velayet

yoktur. 
Bununla beraber eğer
din hususunda sizden

yardım isterlerse 
    sizinle aralarında

sözleşme bulunan bir
topluluk aleyhine

olmamak şartıyla, 
 onlara yardım etmeniz

gerekir. Allah bütün
yaptıklarınızı

görmektedir. [9,100-117;
59,8-9] 

Müminlerin Medine’ye
622’de hicret etmelerinin

hemen akabinde,
Muhacirlerle Ensar

arasında Hz. Peygamber
(a.s.) kardeşleştirme

(muahat)
gerçekleştirmişti.
Birbirlerine varis
oluyorlardı. Bazı

tefsirlere göre, daha sonra
indirilen 75. âyet bu

kardeşliğin, mirasla ilgili
hükümlerini kaldırarak

bundan böyle müminler
arasında mirasın, yalnız

akrabalar arasında geçerli
olacağını bildirmektedir. 

Enfal /73 – Dini
inkâr edenler de

birbirlerinin velileridir.
Eğer siz bunu
yapmazsanız,

birbirinize yardımcı
olmazsanız, 

dünyada bir fitne kopar,
müthiş bir bozukluk, bir

fesat ortaya çıkar. 

Enfal /74 – İman
edip hicret edenler,

Allah yolunda cihad
edenlerle onlara kucak

açıp yardım eden Ensar
var ya, İşte bunlardır

gerçek müminler.
Bunlara bir mağfiret,
pek değerli bir nasip

vardır. 

Enfal /75 –
Bunlardan sonra iman

edip hicret edenler,
sizinle beraber cihad

edenler var ya! İşte
onlar da sizdendir. 

Allah’ın hükmüne
göre, akrabalık

yönünden yakınlıkları
olanlar, birbirlerine
varis olmaya daha

münasip ve lâyıktırlar.
Muhakkak ki Allah her

şeyi hakkıyla bilir.
[9,100; 33,6; 59,10] 

ةـال يف يـنف  فايـمةـل  لفـيح  ق ـب ــنح ةسفـمف  م كمدي يــال نف يةــنة الف اۙى  اي لةم ــعفــرن ا اا اليح هة ية
ي ت ك مف ق ل وب ك مف في راى ي ؤف يف ذة خة اا ا خ  ة مح راى م  يف نـف خة لةكمم  رف ف  يةغف ۜكممف وة مف الحن 

نف ي  اي يــوة واــان ـدف  خةـقةــكة  فةـتةــانةـيةــوا خ  د ـري ﴾٧٠﴿ الحن  م ـيــحي و ر  رةـف ـــ غةوة
ة نح اي ﴾٧١﴿ ة ۜ  ـنفـنة  م كفـاة مفــل   فةـبفــــنف  قةـــ  م الحن مف م ـيـكيـــم  حةـيـليـــعة الحن وةه 

ا هة اـجة وة جة وا  وة وا  ب  ر  د  ال ـهة وة النفـاةمف مف وة مفـه  ه  يف س  يل    في ۛسبي ينة انمة ةذي ن واـالح
ة نةـذي يــوة الح ا وة اـۛصــنة انوة وف اوا ا وللن اــمف الوف ل ـه ـض ــعفـ بةئ كة ــر  ۜــعفــبةاء  ـية ض  الحن 

لة وا  مةــا ج ـهةـمف ي ـوة نفـمف  م كملة اـر  مف  م  يةت ه  لة ء  نف وة ۛشيف الحة يــوة واـن ـنة انمةـذي
اـي  واۛ  وةــج  هة و ن   اي ر  تةنفۛصر  ر  يـمف ف كماسف ك م  النحةصف لةيـف ين  فةعة الدحي تحنىـحة

﴾٧٢﴿ ة لح لنى اي نـةــقة عة م  بةيف ۜكموف يثةاق  مف مي نةه  بةيف ل ونة بةالحن وة  مف وة مة ا تةعف ير ـ ب مة صي
وا بةكف ر  ل ـه ـض ـعفـفة بةـمف الوف ااء  تةـعفـية ة لح ۜ اي تفكمل وه  تـةـعةـففـض  نةة ـنف ف  ينة ةذي الح وة

ينةوة ن وان الحةذي ا امة هة ر ووة ا اجة جة د وة ي واهة يل  في ۛسبي ﴾٧٣﴿ ض  ف ي ةرف ۜكف  د فةۛساوة الف ير  بي
ة الح نةـوة ا وة وف اـۛصـذي ينة انوة اوا ا وللن ىــونة حةـن ـؤف م ـم ــم  الفــه كة  ـئ ــر  مفـه ــاۜ لةقح الحن 

ة الح ينة انمةــوة هةـنف بةــوا م ـن ـــذي د   وة واــاجةـعف ر  ﴾٧٤﴿ ق  ـف ـغفـمة ر  زف ة   وة يــكفرة م ـري
عة نـفكممة ائ كة  م  ام  كممف  فةا ول لن حة ةرف ا ول ل وا  الف ۜ  وة ه مفمف ض  بةعف اهة جة واــــوة د 

﴾٧٥﴿ لن يـــعفــــبةــب  ىــالوف ۜ اب ــتةـــــكن ض  في ة  الحن  نح ة اي عةـۛش لح ــك ـب  الحن ء  يــيف م ـلي
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09-TÖVBE SÜRESİ

Hicri 9. yılda 
Medine’de nâzil olmuş 
olup 129 âyettir. Tövbe 
ismi, sûrenin ihtiva ettiği
konulardan birinden 
gelmektedir. Sûrenin 
meşhur olan ikinci ismi 
Berâe ise, sûrenin ilk 
kelimesidir. “İlişiği 
kesmek, ihtâr, 
ültimatom” anlamlarına 
gelir. Tövbe sûresi konu 
itibariyle, bir önceki 
Enfal sûresinin devamı 
gibidir. Başında besmele
yazılı olmayan tek 
sûredir. Sebebi, Hz. 
Peygamber (a.s.)’ın 
böyle yapmış olmasıdır. 
Sûre başlarında 
besmelenin hükmü 
konusunda beş farklı 
görüşe sahip olan 
müslümanların, yalnız 
burada besmelenin 
yazılamayacağında 
ittifak etmeleri, Kur’ân 
metninin en ufak bir 
değişikliğe mâruz 
kalmadığının 
delillerinden biridir. 

Bu sûrenin en 
önemli konuları, 
müşrikler ve Ehl-i kitaba
uygulanacak hükümler 
ile Hz. Peygamber 
(a.s.)’ın Bizans ordusuna
karşı çıktığı Tebük seferi
esnasında 
müslümanların halet-i 
rûhiyelerini ortaya 
koymaktır. 

Müslüman 
tarafında “beşinci kol” 
şeklinde çalışan ve 
müşriklerden daha 
tehlikeli olan 
münafıklardan, onların, 
İslâm birliğini 
parçalamak için Mescid-
i Dırar’ı kurmalarından 
bahseder. Sûrenin 
sonunda müminlerin 
haiz olmaları gereken 
bazı vasıflar, cihada 
teşvik, Allah’ın, resul 
göndermek sûretiyle 
insanlara gösterdiği lütfu
ifade eder. 

Tövbe /1 – Allah ve 
Resulünden, kendileriyle 
anlaşma yaptığınız 
müşriklere son ihtar! 
Hicretin 9. yılında Hz. 
Peygamber (a.s.) 
müslümanları Hz. Ebû Bekr 
(r.a)’ın emirliği altında hacca
göndermişti. O esnada bu 
âyet indirilince Hz. 
Peygamber bu buyruğu 
hacda toplanan insanlara 
tebliğ etmek için Hz. Ali 
(r.a)’ı, görevlendirdi. 
Bayramın birinci günü 
Akabe cemresi yanında 
hacılara hitab edip sûrenin 
başından 30 kadar âyeti 
tebliğ ederek özellikle şu 
dört şeyi vurguladı: 1. Bu 
yıldan sonra Kâbeye hiç bir 
müşrik giremeyecek. 2. Hiç 
kimse çıplak olarak Kâbe’yi 
ziyaret etmeyecek. 3. 
Müminlerden başkası 
cennete giremeyecek. 4. 
Müşrik kabîleler tarafından 
bozulmamış sözleşmeler, 
anlaşma süresinin sonuna 
kadar yürürlükte kalacak. 
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Tövbe /2 – Bu
günden itibaren

yeryüzünde dört ay
istediğiniz gibi dolaşın

ve şunu bilin ki siz
Allah’ın elinden hiçbir

şekilde kaçıp
kurtulamazsınız ve

Allah kâfirleri rüsvay
edecektir. [6,134] 

بزح

﴾٢﴿
Tövbe /3 – Haccın

en büyük günü, Allah ve
Resulünden insanlara

şunu ilan edin ki: “Allah
da, Resulü de

müşriklerden beridir.
Şayet şirkten tövbe edip
tevhide yönelirseniz bu

elbette sizin için daha
hayırlı olur. İyi biliniz ki

siz Allah’ın elinden
kurtulamazsınız.

Kâfirleri pek acı bir
azapla müjdele. [2,196]

      Tövbe /4 – Ancak
kendileriyle anlaşma
yapmanızdan sonra,

şartları hiç bir şey
eksiltmeksizin tamamen

yerine getiren ve sizin
aleyhinizde hiçbir

kimseye destek
vermeyen müşrikler, bu
hükmün dışındadırlar. 

         Bunlarla
sözleşmenin müddeti

tamamlanıncaya kadar
antlaşma şartlarına riayet

edin. Allah, Kendisine
karşı gelmekten,

özellikle ahdi bozmaktan
sakınanları sever. 

      Tövbe /5 – O halde,
hürmetli aylar çıkınca
artık öbür müşrikleri

nerede bulursanız
öldürün, onları yakalayıp

esir edin, onların
geçebileceği bütün geçit

başlarını tutun. 
         Eğer tövbe eder,

namaz kılar, zekât
verirlerse onları serbest

bırakın. Çünkü Allah
gafurdur, rahîmdir (affı

ve merhameti boldur). [2,
191; 9, 29-73; 66,9; 69,9]

          Tövbe /6 – Eğer
müşriklerden biri senden

sığınma hakkı isteyip
yanına gelmek isterse,

sen ona güvence ver, ta
ki Allah’ın kelamını

dinlesin, düşünsün. Sonra
şayet müslümanlığı
benimsemezse onu,

kendisini güvenlikte
hissedeceği yere

(vatanına) ulaştır. 
    Öyle! (Bu sığınma ve

gönderme işlemini
yapmalı), zira onlar

İslâm’ın gerçek
mahiyetini bilmeyen bir

topluluktur. 

بةة                  ةوف ة  التح ورة                        س   
و ل  وة الحن  س  لةــــرة ا اي ة ىـهي يـالح كيـم ـالف نةـمف  م ــت  دفـهة اـعة نةـذي ر  ۜـشف ينة ة  م ــبة ااءة نةـرة

وا ف يـفة يح  ض  سي ةرف بة الف ر  ـالرف ه  ةة الشف ر عة يف ك مف غة اوا النـحة لةم  اعف ز ي وة ج  م عف ﴾١﴿

ال ذةان  م  س  الحن نة ــوة رة اـول ـوة لةهي ىـ اي ﴾٢﴿ ۙ ة الحن  ة   وة ال نح ز يـ م الحن ينةـالف خف ري كةاف 
جح  مة الفحة ة يةوف  الف

 بةر كذ
ة ة النح نة الحن يء  م  ۙ  بةراي ينة كي ر  شف ۜالفم  ول ه  س  رة النحةاس  فةا نفوة

لةـيفـخة نف تةكمر  اي ۛ وة ةـمف لح ة مفـت ـيفـوة اوا النـح لةم  ز يكمفةاعف ج  ر  م عف يف مف غة وةـت مف فةـت بف ه 
اهة ينة عة ة الحةذي لح ت ـاي نةـدف مف م  ﴾٣﴿ ۜ ينة الحن  الحةذي ر  بةشح  واكف وة ر  ۙ فة يم  ذةاب  اللي ب عة

ة وك مف لةمف ث مح ـاى يةنفق ص  لةمف ۛشيف وا وة ر  ك مف ي ظةاه  لةيـف داى عة اوا   الحة فةاةت مح  ينة كي ر  شف الفم 
ذةا انف لةخةـۛسـفةا  ﴾٤﴿ لة مفـاي ه  ه ـعة يف دة لنىـهف ۜ ـم  مف اي مف ت ه  ة ةدح نح ة اي بح  الحن ينة ي ح  ةقي تح الفم 

م  فةاقفــالف ر  ينةـت ل وا الفـح  كي ر  شف يفث  م  ت  حة دف جة مفـوة خ ذ وه  مف وة وه  م  ة ر  الف ه  شف
اقف وا لةـع ـــوة ةـكم مفــه ــد  ۛصـمة لح ۛ  فةــرف القةـاب ـا نف تةـد  واـوا  وة ام  ا مفــر وه ـص ـــحف وة
ة كن يــۛس لح واـــخةـــوةة فةـــالزح ۜ  ايــه ــلةــبي ة مف ة نح ور ـ غةالحن يم  ف  حي رة ةــال اـــتة ان لنوةة وةــصح و 

مة عة كةلة مة تحنى يةسف ه  حة رف كة فةاةج  ارة تةجة ينة اسف كي ر  شف نة الفم  د  م  نف الحة اي وة ﴾٥﴿
﴾٦﴿ ة البفــ ث الحن  ةــكة  ب ــل  ه ۜ  ذنــنةـأف مةــه  مةــغفــل ــمح يةــمف قةــه ـــاة نح ۟ــلةـــعفــــوف م   لة ونة م 
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Tövbe /7 – O 
müşriklerin Allah 
yanında, Resulü 
yanında nasıl olup da 
bir ahitleri olabilir ki! 
(olamaz, zira onlar 
daima hainlik edip 
verdikleri sözden 
dönerler). 

Mescid-i Haram’ın
yanında anlaşma 
yaptıklarınız bundan 
müstesna olup, onlar 
size karşı dürüst 
davrandıkça siz de 
onlara dürüst davranın. 

Allah, Kendisine 
karşı gelmekten, 
özellikle ahdi 
bozmaktan sakınanları 
sever. 

Tövbe /8 – Evet, 
onların nasıl ahitleri 
olabilir ki, eğer size 
galip gelecek olurlarsa 
sizin hakkınızda ne 
ahit, ne yemin, ne 
hukuk, hiç bir şey 
gözetmezler. 

Ağızlarıyla güya 
sizin gönlünüzü alırlar, 
kalpleri ise nefret 
duyup kaçınır. Çünkü 
onların ekserisi Allah’ın
yolundan çıkmış 
fâsıklardır. 

Tövbe /9 – Onlar 
Allah’ın âyetlerini az 
bir dünya menfaati 
karşılığında sattılar da 
Allah’ın yolundan 
insanları alıkoydular. 
Gerçekten onlar ne fena
iş yapıyorlar! 

Tövbe /10 – 
Müminler hakkında ne 
ahit, ne yemin, ne 
hukuk, hiçbir şey 
gözetmezler. 

Bunlar öyle 
saldırgan kimselerdir! 

Tövbe /11 – 
Bununla beraber 
kâfirlikten vazgeçip 
tövbe eder, namaz kılar,
zekât verirlerse artık 
sizin din kardeşleriniz 
olurlar. 

Bilip anlayacak 
kimseler için Biz 
âyetlerimizi iyice 
açıklarız. 
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Tövbe /12 – Eğer
anlaşmadan sonra

yeminlerini bozarlar,
bir de dininize hücum

ederlerse, artık kâfir
güruhunun o öncüleri

ile savaşın. 

Çünkü onların
gerçekte artık yeminleri
ve ahitleri kalmamıştır.
Umulur ki, hiç değilse
bu durumda, inkâr ve

tecavüzlerinden
vazgeçerler. 

Onların yeminleri
yoktur, zira onlar

yeminlerine riayet
etmezler, aykırı

davranmakta mahzur
görmezler. 

Demek ki savaşta
hedefiniz, işkence ve

eziyet edenlerin
mesleğini tutup da eza

ve cefada bulunmak
değil, ısrarla

sürdürdükleri küfür
hallerinden onları

vazgeçirmek olmalıdır. 

Tövbe /13 –
Ahitlerini ve

yeminlerini bozup 

Peygamberi
vatanından sürmeye

teşebbüs eden bir
toplulukla

savaşmayacak mısınız
ki, 

aslında savaşı size
karşı ilk başlatanlar da

onlar olmuşlardı. 

Ne o, yoksa
onlardan korkuyor

musunuz? 

Ama eğer mümin
iseniz, asıl Allah’tan
çekinmeniz gerekir.
[60,1; 8,30; 17,76] 

دةــــنفــوة ع   الحن دة  ــنفــد   ع ـــهفـــنة  عةـــيــر  كيـشفـــم ــلفــو ن   ل كميـة ۛفــــيفـــكف
ة ة  الح لح يـاي ت ـــاهةـنة  عةـــذي ۛــحةـــد   الفــج ـسفـمةــدة  الفـنفـــمف   ع ــدف ا م  رة س  اـو ل ــــرة هي

واــيــقيــتةــاسفـمف   فةكمــــلة ة ـه ـــــلة م  نح ۜ  اي ةمف بح ـــح ـــ ي  الحن ا اسفــفة ا م ـــتةـمة واـقة
وا  عةـــهةــــظفــــنف ية اي ۛف  وةـــيفــكف يةكميـفــلةــر  ب واـرف ق ــمف  لة ﴾٧﴿ ةـم ــالف ينةـقيــتح

ة لة ذ  مح ى وة لح و نةــةىۜ   ي ـــاي ا ه ـــاة ففــمف  ب كمـــرف ض  تةــه ــوة ىـأفبنــمف  وة مفكميــــــــفي
ا  ب ـتةـــايشف ا ت ـانيةـرة وف ﴾٨﴿ ال ـــــه ـــــل و ب ـــــق  ۛ   وة ه ــثةــــكذمف ۛــق ـــا س ــمف  فةــــر  ونة

وا عةــۛصــلى  فةـــيـليــقة ةــل ـيـبيـنف ۛســـدح  نح ۜ  اي ا كةـه ـــهي واـان ــمف ۛسااءة مة ناىـــمةـــ ثةالحن 
ق ـــلة ية ةــؤف م ــي م ـب ونة فيـرف ذ  مح لة ى وة لح اــن  اي لن ا ول م ــه  كةـئ ـةىۜ  وة ﴾٩﴿ ل ونةـمةــعفــية
الــاب ـنف تة ا ـــــفة وا ال وا وة ةـقةا م  ا  الــــــلنوةة وة ان تةـــصح ة  كنـو  وةةــزح ﴾١٠﴿ و نة تةد  عف الفم 

﴾١١﴿ ا ن ــا  خفــفة ن  يـمف ف كمـــوة ۜ وة ين  نيةـصح ـفةـالدحي م  يةـقةـا ت  ل ـل  الف و نةـوف لةم  عف
نف بة انةه مف م  ي دي ين ـعةــمف  وة طةــد  ه ـهفـد  عةـعفـاليفمة مفكمن وا في نف نـة اي اواكفوة ث 

ةــالئ  ةكمــةة الفـمح نح ۙ اي ر  ا ـه ـفف مف ـانة لةـمةـاليفمف  لة ةــعةــلة ه  ونةـه ـتةـنفـمف يةـه ـلح اواــت  اـقةـــفة ل 
ت  ا ت ــاللة ماى نـةـــل ونة  قةــقة اواكفوف مف ـا نةـمةــ  ال يفث  وا  ب ــ وة هةه  اج ـــا خفـــمح  رة ﴾١٢﴿

ة مف   الكمدة ؤ ن ــــمف   بةــــــوة ه  ۜ   ال تةـــــلة  مة وح ة ة  ۛوف ــــۛشـــــخفــــــرح مف نةه  ة س  و ل ــالرح
﴾١٣﴿ نةـــيــنيـــؤف م ــــمف   م ــت ـــنفــــــكموف ه   اي نف  ــۛشــــخفــــقح   ال نف  تةــــ الحةا لحن  ــفة
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Tövbe /14- Tövbe
/15 – Onlarla savaşın ki
Allah sizin ellerinizle 
onları cezalandırsın, 
onları rüsvay etsin, 
onlara karşı size yardım
edip 

zafer yolunu açsın,
müminlerin gönüllerini 
ferahlatsın, 
kalplerindeki kin ve 
öfkeyi gidersin. 

Allah Teâla 
dilediğine tövbe de 
nasib eder. Allah 
alîmdir, hakîmdir 
(herşeyi hakkıyla bilir, 
tam hüküm ve hikmet 
sahibidir). 

Nitekim küfrün 
önde gelenlerinden Ebû
Süfyan bin Harb, 
Safvan İbn Ümeyye, 
İkrime İbn Ebû Cehil, 
Süheyl İbn Amr gibi 
reisler, Mekke’nin 
fethinden sonra tövbe 
edip, İslâmı kabul 
etmişlerdir. 

Tövbe /16 – Yoksa
siz, Allah sizden 
mücahede edenlerle 
Allah’tan, Resulünden 
ve müminlerden 
başkasını sırdaş 
edinmeyenleri iyice 
ortaya çıkarmadan, 
kendi halinize 
bırakılacağınızı mı 
zannettiniz? 

Halbuki Allah 
bütün yaptıklarınızdan 
haberdardır. [29,2 - 3; 
3,142 - 179] 

Âyetteki “ve 
lemmâ ya’lem” 
tabirinden maksat: 
“Allah sizden 
mücahede edenler ve 
müminler dışında sırdaş
edinmeme imtihanını 
kazanacak halis 
müminleri ortaya 
çıkarmadan sizi kendi 
halinize bırakmaz.” 
demektir. 

Tövbe /17 – 
Müşrikler, kendilerinin 
kâfirliğine bizzat 
kendileri şahit iken, 
Allah’ın mescidlerini 
mâmur etmeleri kabil 
değildir. 

Çünkü onların 
bütün yaptıkları boşa 
gitmiştir ve onlar ateşte 
daimi kalacaklardır. 

Mâmur etmek: 
Bina etmek, bir de 
oralarda ibadete devam 
ederek şenlendirmek 
şeklinde olur. Bu âyette
mesacid, tekil mânada 
Mescid-i Haram diye 
tefsir edilir. Zira orası 
bütün mescitlerin 
kıblesidir, imamıdır. 
Ayrıca oranın her tarafı 
mesciddir; halbuki 
diğer mescitlerde bu 
özellik yoktur. 

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

9-Tevbe Süresi Yaprak 04B Cüz 10 Süre 09 Sayfa 188

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٩﴿ َبِة وَرةو التةوع سو ﴾٩﴿ 188

Burada nefyedilen
durum, müşriklerin

oraya girme
liyakatlerini

reddetmektir. Yoksa bu
işin fiilen varlığı ayrı

konudur. 

Tövbe /18 –
Allah’ın mescitlerini

ancak Allah’ı ve âhireti
tasdik eden, namazı

gereği gibi kılan, zekâtı
veren ve Allah’tan

başka kimseden
çekinmeyen müminler
bina edip şenlendirir. 

İşte onlar cennete
ve diğer ümitlerine

kavuşmayı umabilirler. 

Tövbe /19 – Siz
hacca gelenlere su

dağıtma ve Mescid-i
Haramı mâmur etme

işini, 

Allah’a ve âhiret
gününe iman edip Allah

yolunda cihad eden
müminin işi ile bir mi

tutuyorsunuz? 

Bunlar Allah
indinde eşit olmazlar.

Allah o zalimler
gürûhunu hidâyet

etmez, umduklarına
eriştirmez. 

Onlar ısrarla inkâr
ve zulümlerine devam

ederken Allah onları
zorla hidâyete erdirmez.

Keza onları, kötü
emellerine nail etmez. 

Tövbe /20 – İman
edip hicret edenler,

mallarıyla ve canlarıyla
Allah yolunda cihad

edenler var ya, işte
onlar Allah indinde

daha yüksek derecelere
sahiptirler ve işte

onlardır umduklarına
nail olanlar. 

ز  ه ـمف  وة ي كمدي يــاة يفـب  الحن م  ـه ــبف ذح ـعةـمف ي ـــه  رف ـخف يةنفص  مفكممف  وة ل وــات ـقة
ي  ـظةـيفــبف غةــذف ه ــوة ﴾١٤﴿ يةــه ـيفـلةــعة ۙــيـنيـــم  ؤفـــم  م  وفـــورة قة د ـف  ص ــشفـمف وة نة

ية لنى مة الحن و ب  ــت ـــوة ۜ  وة ـنف يةـعة م ـيــكيــم  حةـيـــليــعة  الحن ۛشااء  ۜـــه ــل و ب ـــق  مف
بفــالمف حة لةــكم رةــتفــمف  النف ت ـت ـس  ةــوا  وة اهةـي  الحةذيالحن لةم  ـعفـية اـمح واـــــنة جة د  ﴾١٥﴿

ةــمف   يةــــوة لة ذ وا   م ـتح س  الحن   نف  د  و ن   ـــــخ  رة لة لةـــــو ل ـ وة هي وة مفكمـنفــــــــم 
ينة كي ر  شف ا كةانة ل لفم  مة ﴾١٦﴿ لي ينة  وة ني م  ؤف ةىۜ  وةـالفم  االحن يجة ير  ب مة بي ۟  خة ل ونة مة تةعف

دةـمة ينةالحن  ۛساج  دي اى ۛشاه  لن نف عة مف ب الفـف ـال ه  ائ كةكمـس  ۜ ا وللن ر  فف واـية النف ر  م  عف
ا نحةمة ر  اي م  دة يةعف ۛساج  مة ﴾١٧﴿ ال ـب ـحة مة ف يـطةتف العف ۛ وة مف ةار  ه  ونةـه مف خة النح ال د 

الف ب الحن  م ـيةـوة نخ  وف القةـالف تةـر  وة ان لنوةة وة ة ة ىـامة الصح وةةـكن الزح نةــــــــمة نف انــــــــمة الحن 
ة نة الفـ فةالحن ك ون وا م  ائ كة النف يـة لن ى ا ول ا سن ينةـهفـم ــعة تةدي لة ةــخفـــــمف يةــــوة لح ۛش   اي

لفت ـالجة ايةـعة قة ةةـمف س  ارة مة ع  ااجح  وة د  ةة الفحة ج  سف ام ـالف الفمة رة  حة
نةـنف انمةـمةكف ﴾١٨﴿

جةـــخ  ۜيل  ـبيـۛس يـدة فيــهة اـر  وة ية الحن  دةــنفـو ن نة ع ــتةـسفـــلة الفب الحن  نـــيةــ وة وف م  الف
ة ينة انمةـاللح اجةـن ـذي هة واـوا وة ر  ﴾١٩﴿ ۜ يــهفـية  لةالحن  وةالحن  مة الـقةـالف د  ةاـوف نةۢـيـميـل  ظح

ۙ  العفـــه ـــس ـــف ـــمف   وة النفـه ـــــوة ال ـــمف اةــب  م ــــظةـــمف يل   ي ۛسبي وا في د  اهة جة الحن وة
﴾٢٠﴿ ـــدة ــــنف ـــــــةى   ع  ۜ   دة رة جة اا   الحن  ــــفة ـــــــــم    الف ـاــــئ ـكة   ه  ا ول لن و نة ئ ــــــز  وة
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Tövbe /21 – 
Onların Rabbi 
kendilerinin, katından 
bir rahmete, bir rıdvana
ve içinde daimi 
nimetler bulunan 
cennetlere gireceklerini 
müjdeler. 

Tövbe /22 – Onlar
o cennetlerde 
ebediyyen 
kalacaklardır. 

Muhakkak ki en 
büyük mükâfat Allah’ın
yanındadır. 

Tövbe /23 – Ey 
iman edenler! Eğer 
küfrü imana tercih 
ediyorlarsa babalarınızı 
ve kardeşlerinizi bile 
veli edinmeyin. 

İçinizden onları 
dost edinenler, 
zalimlerin ta 
kendileridir. [58, 22] 

Veli: hâmi, 
koruyucu, birinin 
işlerini deruhde eden 
kimse, yönetici, destek 
veren yardımcı, dost 
anlamlarına gelir. 

Tövbe /24 – De 
ki: “Eğer babalarınız, 
oğullarınız,  
kardeşleriniz, eşleriniz, 
hısım ve akrabanız, ter 
dökerek kazandığınız 
mallar, kesada 
uğramasından endişe 
ettiğiniz ticaret, 
hoşunuza giden 
konaklar, size Allah’tan
ve Resûlünden ve 
O’nun yolunda cihad 
etmekten daha sevimli 
ve önemli ise... 

o halde Allah 
emrini gönderinceye 
kadar bekleyin! 

Allah öyle fâsıklar
güruhunu hidâyet 
etmez, umduklarına 
eriştirmez. {KM, Matta
10,37; Luka 14,26} 

Gerçek müslüman 
servet, ticaret, mal, 
mülk sahibi olabilir. 
Güzel konaklarda 
oturabilir. Fakat bunları
hiçbir zaman kalbine 
yerleştirmez. Hele hele 
Allah’tan, Allah 
yolundan ve O’nun 
yolunda cihad etmekten
daha önemli hale 
getirmez. 

Bununla beraber 
Ebussuûd Efendinin 
dediği gibi bu âyette 
öyle bir tehdit vardır ki:
Allah’ın hususi lutfuna 
mazhar olmayan hiç 
kimse bundan 
kurtulamaz.
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Tövbe /25 – Şu
kesindir ki Allah size

birçok savaş yerlerinde
yardım etti, Huneyn
günü de... O gün ki

sayıca çokluğunuz sizi
böbürlendirmiş ama bu,

size fayda etmemişti. 

Olanca genişliğine
rağmen, dünya başınıza

dar gelmişti. 

Sonra da bozguna
uğrayarak düşmana

arka çevirip kaçmaya
başlamıştınız. 

Tövbe /26 – Sonra
Allah, Resulünün ve

müminlerin üzerlerine
sekinetini, güven veren

rahmetini indirmiş,
sizin göremediğiniz

ordular göndermişti de
Kendisini tanımayan o

kâfirleri azaba
uğratmıştı. 

İşte kâfirlerin
cezası budur! [2,248] 

بح  مفـرة مةـب  ه  حف ر ضفـنفـــة  م ـرة اــه   وة جة وة ةــن   وة مف   فيــــات  لةـنح اــيـه  هة مف ر  ه  ي بةشح 
ا ينة  فيـل  خة اــــدي ةـــــا البةـيهة نح ة داىۜ اي ا ـنفـع  الحن ر ــالجف دة ه  ﴾٢١﴿ يم  م ــــــنة ۙـيـــقيـــعي م 

اا ن  ية ينة انمة ةذي االح ااءةـاليح هة بة اوا ان ذ  تةتحةخ  ا نة اي مف  وةكموا لة وة مفكمــخف ﴾٢٢﴿ يم ـعة ظي
رة  عةكمــبح وا الفــحةـــتةــاسف ي لةىــفف ي مةـمةــا لف ۜ  وة ة تةوةــنف  يةـــان  مفـه ــلح ل  ن ــالوف ااءة اي ية

نف ـــق  ااؤ ل ــكفلف اي بة مفكمانة ان ﴾٢٣﴿ اــمف فةكمنـفـم  ةاــم  الـــكة ه ـئ ــا وللن ونةــل  ظح م 
ا ن ـــخف اي وة اج  زف ال مف  وةكمـــوة عةكمــوة ت ـيـشيـمف  وة مفكمــرة اا ؤ ل ــــبف ال وة مفكمنة

وــــت ــــرة ففـــتةـــاقف نة   ـــۛشـــخفـــــة   تة رة اـجةــــا  وة ت ـهة م  ا دة اـۛســكفوف هة المف ال  ـــــوة وة
ۛضــتة نـةـرف ااــوف لةــ الحة هة ة اي هيــــو  ل ـس  رة    وةالحن  نةــمف م كميـفـــبح مة ن كنۛسا ــوة

ة رةــتةـــفة وا حةــــبح ۜ وةــــاة مفــ ب الحن  ت ية أفـــتحنى يةـــص  هي الحن ر  ج  ي ۛسبيـــوة ا د  في ل هيــيـهة
الحن م  كمرة ــۛصــدف نةـقةــلة ﴾٢٤﴿ ي الفــهفـــــلة ية مة  الفـــقةــــد  ا س ـــوف ۟ـــيـــقيـــــفة نة

يةـيـثيـــكف ۙ  وة ة  ۙ ايـيفـنةـمة ح  وفــرة بةتـفـال عف ذف ن  ـ كمجة رة ت ـثف مفكممف كة اط ـــمة يـفي نةـــوة
ض كمــــيفـلةـــتف  عةــــا قةـۛض اى  وةــــيفــــمف  ۛشكمنـفـــعة ةرف م  الف ن ــغفــمف ت ــلةـفة

ة النفـث  لة ـمح يــــ ۛسالحن زة ه ــتةــــنةـــــكي ﴾٢٥﴿ اـــب  ح  مة ةــبةتف ث ــرة ة مح لح ت مف م ــوة ب ـيف ۛــدف ينة ري
عة النفـــؤف م ــم ـــالف لةىــوة ينة  وة وف ــمف تةــن وداى لةـــزة لة ج ــــني ارة هة س  لنىــعة هيـــو ل ــرة

﴾٢٦﴿ عة ةـــوة ة ۛب الح يـذح واۜ  وة ذن ل كفنة ـذي ر  الفـــــكة  جةــــفة ااء  يــــا ف ــكفـــزة نةـــري
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Tövbe /27 – Sonra
Allah, bu savaşın 
peşinden, onlardan 
dilediği kimseleri 
küfürden dönüş 
yapmaya muvaffak 
eder. Zira Allah 
gafurdur, rahîmdir (affı 
ve merhameti boldur). 

Tövbe /28 – Ey 
iman edenler! 
Müşrikler bir pislikten 
ibarettir. Onun için, bu 
yıldan sonra Mescid-i 
Harama yaklaşmasınlar.

Eğer yoksulluktan 
endişe ederseniz, Allah 
dilerse, sizi lütfundan 
zenginleştirir. Çünkü 
Allah alîmdir, hakîmdir
(her şeyi bilir, tam 
hüküm ve hikmet 
sahibidir). 

Müşrikler bedenleri 
itibariyle, maddî varlıklar 
yönünden değil, batıl 
inançları, ahlâkî telakki ve 
davranışları bakımından 
necis sayılmaktadırlar. 
Mescid-i Harama girmeleri 
bundan dolayı 
yasaklanmıştır. 

Tövbe /29 – 
Kendilerine kitap 
verilenlerden oldukları 
halde, Allah’a da, âhiret
gününe de iman 
etmeyen, 

Allah’ın ve 
Resulünün haram 
kıldığını haram 
tanımayan, hak dinini 
din olarak 
benimsemeyen 
kimselerle zelil bir 
vaziyette tam bir itaatle,
cizye verinceye kadar 
savaşın. 

Dinu’l-hakk izafeti 
“Hak dini” demek olup 
“hak din” den daha 
kuvvetlidir. İslâmın hakka 
teslimiyet esasına 
dayandığını Allah’ın 
hakkını, bütün hakların 
temeli saydığını, hakların 
kutsallığını ifade eder. 
(Geniş bilgi için: M. H. 
Yazır’ın “Hak Dini” 
tefsirine bkz.) 

Bu âyet, Ehl-i kitabın 
Allah’a ve âhirete 
gereğince iman 
etmediklerini, gerçek dini 
kabul etmediklerini 
bildiriyor: Çünkü onlar 
Allah’ı kemal sıfatlarıyla 
muttasıf ve eksiklerden 
münezzeh olarak 
tanımıyorlar, âhiretin 
gerçek mahiyetini 
anlayamıyorlardı. 

Bunlarla savaşmak 
için, evvela onların 
saldırmaları şarttır (2, 190). 
Hz. Peygamber (a.s.) 
müşrik araplarla ancak 
İslâmı imha etmek için 
silaha sarıldıklarında 
harbetti. Hıristiyanlar da 
Müslümanları ortadan 
kaldırmak için, İslâm 
devletine karşı kuvvet 
hazırlayıp hücum ettikleri 
zaman onlara karşı 
hazırlandı ve karşı tarafın 
saldırmaya hazır 
olmamasını fırsat bilerek 
baskın yapmadı. Aksine, 
harbetmeden geri döndü. 
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Cihadın gayesi gayri
müslimleri kuvvet

kullanarak İslâma sokmak
değil, İslâma karşı çıkan

kuvvet kalmamasını
sağlamaktır. Cizye, İslâm
devletinin, gayri müslim
vatandaşlarından aldığı

cüz’î bir vergidir.
Müslümanların verdiği
zekât nisbetinden fazla

değildir. Devletin sunduğu
hizmetler karşılığı olarak

alınır. 

Tövbe /30 –
Yahudiler: “Üzeyir
Allah’ın oğludur”

dediler. Hıristiyanlar da
“Mesih, Allah’ın

oğludur” dediler. 

Bu onların ağızlarında
geveledikleri sözlerden

ibarettir. 

Onlar, sözlerini
daha önce geçmiş

kâfirlerin sözlerine
benzetiyorlar. Hay

Allah kahredesiler!
Nasıl da haktan batıla

döndürülüyorlar? 

“Allah’ın
evlatları” tabiri Kitab-ı

Mukaddes’te
“mü’minler” hakkında
kullanılır: Tekvin 6,2; Çıkış

4,22; Tesniye 14,1. Matta 26, 63;
Luka 3,38. Hz. Îsâ hakkında:

Matta 16,16. 

Üzeyr, muhtemelen
İsrailoğullarının

peygamberlerinden
Ezra’dır. M.Ö. 5. asırda

yaşamış olup, mevcut
şekliyle Tevrat metni

onun tarafından tesbit
edilmiştir. Yahudiler,

Allah’ın kırk gün
boyunca Tevratı ona

ilham edip yazdırdığına
inanırlar. Yahudiliğin

dinî, millî ve siyasî
tarihinde böyle merkezî

bir rolü olan bu zâtın çok
yüceltildiği ve Yemen’de

yaşayan Sadûkiyye
Yahudilerinin ona

“Allah’ın oğlu” dedikleri
bilinmektedir. Kur’ân

bunu Yahudilerin hepsine
mal etmemektedir. Âyetin

son kısmı bu semavî
dinlerin, eski Mısır,

Yunan, Roma, Pers ve
Hindistan gibi yerlerde

vaktiyle yaşamış şirk
inançlarından

etkilendiklerini ifade
ediyor. 

Tövbe /31 –
Yahudiler hahamlarını,

Hıristiyanlar rahiplerini
ve Meryemin oğlu

Mesihi Allah’tan başka
Rab edindiler. 

Halbuki onlara bir tek
İlâha ibadet etmeleri

emr olunmuştu. Ondan
başka İlah yoktur. 

O, onların ortak
koştukları şirkten

münezzehtir. 

Rab edinme, onlara
secde etme mânasında
değil, din adamlarının
haram ve helâl kılma

yetkilerine inanmaları,
onları hatasız kabul

etmeleri anlamındadır. 

ۜ ـۛشاــــــنف يةـــــلنى مةـــكة عةــــد  ذن ل ـــعفــــنف بةـــــم   الحن  ة يةــــث  الحن وة اء  و ب ـت ـــمح
ا ةـــااليح ـــية ا الح يــهة ةـــــنة انمةـذي نح اوا اي ا الفـــــن  ونةــكم ر ـــشفـــم ـــمة ﴾٢٧﴿ وـغة يم  رة ر  ف  حي

ب ـقفـية لةــفة دة الفـسفـمةـوا الفـرة ا م ــج  دة عة امة  بةعف رة مف  هنـحة اۛ وة ـه  اينفذة س ــجةـــنة
ا  ــضفـنف فةــ  م الحن م  كمــيـنيـغفــوف ۛف  ي ــۛســـةى فةـــــــلةـــيفـــعة نفل هي اي مفــــت ــــففــــخ 

ةــــــت  اـقة نة لةـــــــذي يـل وا الح ﴾٢٨﴿ ة   ـۛشا ۜ    اي نح ة اءة م ـــيـكيــــم    حةــيــليــــــعة الحن
لة  ب ب الحن  ن خ ـيةـــا لفــ  وة و نةـــــرح  م ــــحةـــــر     وة لة  ي ـــــــوف م    الف ن و نةـــؤف م ـــي 
و ل  رة    وةالحن  لة يةـس  قح   م ــــــنة الفـــي ن ونة   ديـــدي يــــه    وة نةـــــحة ا حة ة مةــــــــمة رح

د ـــنف  يةــزف يةةة  عةــــــج ــط وا  الفـعفــتحنى  ي ـــتةا ۛب   حةــك ــوا  الفـــا ون ت  ة ذي ينةـالح
يفــو د   ع ـه ـــيةــت  الفــــا لةــوة قة الحن ن   ــر   ابفــزة ﴾٢٩﴿ وــــــا غ ـمف  ۛصـــــــوة ه  ۟ ر  نة

ةـال ى الفــۛصــــــنح ۜن   ـــــيح  ابفــسيـــمةـــــــارة مفــوف ل ــ  ذن ل كة  قةالحن  ه  ت ــا لةـــوة قة
ةـــؤ ن نة  قةــــۛضا ه ـــي  لة الح يــوف وا  م كفنة ـذي ر  ۜـــــــبفــــنف قةــــفة ل  ا ه ــاة ففــب  ۛـه ــوة مف

ة اوا  الحفــخةــاي تح مفــــبةا رة ه ــذ  ﴾٣٠﴿ و نةــكمــــفة ؤف ــــــى  ي ـ النحن الحن  م  ـــه ــلةـــــا تةـقة
الف الحن   ن  و نف د ــــــــا م ـىـا بــال رف بة نةـيحة ابفـسيـمةــ وة مفـــه ـــــــــــا نةــبةــــــــــهف ر  وة

ة  ل  لح اواــــب ــــعفــــيةــــــاي ا ح ــــ  اي لند  ۛـــهاى   وة داى اـــــــــرف  يةـــــــمة ۛ  وة مة اواــــــا  ا  م ـمة ر 
لن ﴿٣١﴾ ا اي ة ه ـلة لح ۜ ـهة   اي ا نةـبفــــس   وة ا   ي ـــــــــه    عةـــــــحة ة و نةــكمر   ــــــشفــــــــــــمح
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Tövbe /32 – Onlar
Allah’ın nûrunu 
ağızlarıyla üfleyip 
söndürmek isterler. 

Allah ise, nûrunu 
tam parlatmaktan başka
bir şeye razı olmaz. 

Kâfirler isterse 
hoşlanmasınlar! [8,8] 

Allah’ın nûrundan 
maksat, İslâm veya 
Kur’ân-ı Kerimdir. 

بزح

﴾٣﴿
Tövbe /33 – O’dur

ki Resulünü, bütün 
dinlere üstün kılmak 
için hidâyetle ve hak 
dini ile gönderdi. 

Müşrikler isterse 
hoşlanmasınlar! 
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Tövbe /34 – Ey
iman edenler! Doğrusu

hahamların ve
rahiplerin çoğu halkın

mallarını haksız
yollardan yerler ve

insanları Allah’ın
yolundan

uzaklaştırırlar. 

Altını, gümüşü
yığıp Allah yolunda

harcamayanlar var ya,
işte onları acı bir azabın

beklediğini müjdele! 

Tövbe /35 –
Yığılan bu altın ve
gümüş cehennem

ateşinde kızdırılarak,
bunlarla onların alınları,

yanları ve sırtları
dağlanacağı gün onlara:

“İşte! denilecek,
sizin nefisleriniz için

yığıp hazineye
tıktıklarınız! Haydi

tadın bakalım o
tıktığınız şeyleri!”

[44,48-49] 

Tövbe /36 –
Doğrusu, Allah’ın

gökleri ve yeri yarattığı
günkü kesin hükmünde,

ayların sayısı on iki ay
olup bunlardan dördü

hürmetlidir. 

İşte doğru hesap
budur. 

O halde bilhassa
bunlarda, nefislerinize

zulmetmeyin ve
müşrikler nasıl sizinle

topyekün savaşıyorlarsa
siz de onlarla topyekün

savaşın ve bilin ki
Allah, ilahî sınırlara

saygılı olup
fenalıklardan

sakınanlarla beraberdir.
[22,25; 2,191-194] 

ا ه ـاة ففـــب  ىـبة أفـية مف  وةـه ـوة ا   ن ـــــف ـــــطفــــــــــنف  ي  و نة ال د ــري يــــــــي  الحن  و رة ـــؤ ن
﴾٣٢﴿ ا النف ي  الحن  ة لح ة  ن ــــــــت ـــــ اي ه  وة لة وــــمح هة  الفــــــكفوف ــــــــرة و نةـــــــا  ف ــكةــــــر  ر 

قح  ل ـالف ن ـي وة دي رة ه  عةـظفـي ــحة لةىـه  وة ـة ه  ۛس ي الذييالح س  لةـــرف ىــه ــلف ب ا ه ـــلة وـرة دن
اا ةــــيح  ال ية ا الح يــهة اـــنة انمةـذي واــن  ﴾٣٣﴿ ين   الدحي

لةــكم ۙ   وة ر ــكف وفــلح هي شف هة الفم   ر 
ونةــكم

نحةاس ــوة الة الـــونة  المفـل ـــكمأف ـيةــلة ة  نح بة نةــيرىا م ـثيــكفاي ةحف الـالف ن  اـبةــهف رح ــار  وة
ۜ ة الحن  يـــوة الح و نةكذنة يـةــــذي ن ز  ل ـيــبيــنف ۛســـونة  عة دح ـــص ـــل  وة يةـا ط ـبةــالفــب 

ل ـيـــبيـــــي ۛســفي ة هةــال ةـــــف ــــۛب  وة الفــــــذح و نةــــف ــــــنفــــــةة   وة لة  ي ـــضح اـــق  هة
مة ي ـــية ى عةــحفــوف ا فيــيفـلةــمن يـهة ﴾٣٤﴿ ۙ يم ۙـذةاب  الليــعةــمف ب ــرف ه ــشح ــــبةـــفة  الحن 

مفــه ـــو ب ـــن ـــوة ج  ةــــــهةـــــا ر  جةـــنة ى ب ــكذـــت ــــمة   فةـــنح ا  ج ــــون مفـــه ــــبةا ه ـــهة
ة واـــذ  و ق ـــمف   فةكمس ـــف ـــنف ل  و ر  ه ــــوة ظ  ۜ  هنـــه  ا ـــمف ا مة مفـــــزف ت ـــــنةـــكفذة
ة ع  نح ة ةة الــــــــاي دةــنفـــــو ر  ع ــه ــــشح ــــدح ﴾٣٥﴿ ز  و نةــــــــن كذمف تـةـــــت ـــنفــــكم اــمة

مة خةــية الحن  ةـلةقة الــوف ات ــمنـسح وة اب ـتةـــكن يــراى  فيــهفــرة ۛشــۛشـــنةا عةـــاثف  الحن 
ين  واــل ــظفــلة تةــم   فةـيح ــقةـالف الدحي م  ۛض م  ةرف الف بةــنفــوة اا الرف ل كةــة  ح ــعةــهة م ۜ  ذن ر 

اــيـــر  كيـــشفــم ـــالف ةــنة كة اـــكفةى ــا فح مة ة النفـه ـيــفي ل واـــــا ت ــمف وة قةكمــۛســـــف ـــنح
﴾٣٦﴿ ا ت ــــي  اكمــــل و نةــقة ةــمف كة اعفـــا فح ةـةىۜ  وة اوا النح ة لةم  ةــم ـــعة الفــــ مةالحن نةــيـقيـــتح
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Tövbe /37 – 
Hürmetli ayların 
yerlerini değiştirip 
ertelemek, sadece 
kâfirlikte ileri gitmektir.

Öyle yapmakla, 
kâfirler büsbütün 
şaşırtılırlar. 

Allah’ın hürmetli 
kıldığı sayıya denk 
getirmek üzere onu bir 
yıl helâl, bir yıl 
hürmetli sayarlar ve 
böylece Allah’ın haram 
kıldığını helâl kabul 
ederler. 

Kötü işleri 
kendilerine süslenip 
güzel gösterildi. 

Allah kâfirler 
güruhunu hidâyet 
etmez, umduklarına 
eriştirmez. 

Nesî 
uygulamasının gayesi, 
peş peşe gelen hürmetli 
aylar arasına boşluk 
koymak ve hac 
mevsimini devamlı 
sûrette aynı zamana 
denk getirmekti. Zira 
bu aylardaki savaş ve 
yağma yasağı ve ibadet 
uygulanması 
kendilerine ağır 
geliyordu. Ay yılı ile 
Güneş yılını denk 
getirmek için, yıla bir 
ay daha ekliyorlardı. 
Böylece hac 33 yıl 
boyunca gerçek 
tarihinin dışında 
yapılıyor, ancak 34. 
yılda gerçek 
Zilhıcce’de ifa 
edilebiliyordu. Hz. 
Peygamber (a.s.)’ın 
veda haccı, gerçek hac 
mevsimine denk 
gelmişti. Hicri 9. 
yıldaki veda haccından 
beri hac günleri gerçek 
tarihinde yapılmaktadır.
Oysa nesî uygulaması, 
ibadetleri farklı 
mevsimlerde 
uygulatmayı dileyen, 
ilahî hikmete aykırı idi. 

Kâfir, iradesini 
hep küfür yolunda ısrar 
etmeye sarfederse, 
Allah zorla onu 
hidâyete erdirmez. 
Bundan, şu mâna da 
kasdedilebilir: “Allah o 
kâfirleri, emellerine 
nail etmez, onlara 
muvaffakıyet yollarını 
göstermez.” 

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

9-Tevbe Süresi Yaprak 06B Cüz 10 Süre 09 Sayfa 192

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٩﴿ َبِة وَرةو التةوع سو ﴾٩﴿ 192

Tövbe /38 – Ey
iman edenler! Size ne

oldu ki “Allah yolunda
seferber olunuz!” emri

verilince bulunduğunuz
yere yığılıp kaldınız? 

Yoksa âhiretten
vazgeçip dünya
hayatına mı razı

oldunuz? 

Ama iyi bilin ki
dünya hayatının zevki,
âhiretin yanında pek az

bir şeydir! 

Tövbe /39 – Eğer
topyekün seferber

olmazsanız, 

Allah sizi acı bir
azaba uğratır ve sizin

yerinize başka bir
topluluk getirir de siz

savaşa çıkmamakla
Onun dinine zerrece
zarar veremezsiniz.

Çünkü Allah her şeye
kadirdir. [47,38] 

Tövbe /40 – Eğer
Siz Peygambere

yardımcı olmazsanız, 

Allah vaktiyle ona
yardım ettiği gibi yine

yardım eder. 

Hani kâfirler onu
Mekke’den

çıkardıklarında, iki
kişiden biri olarak

mağarada iken
arkadaşına: “Sen hiç
tasalanma, zira Allah

bizimle beraberdir”
diyordu. 

Derken Allah onun
üzerine sekinetini,

huzur ve güven
duygusunu indirdi ve

onu, görmediğiniz
ordularla destekledi.

Kâfirlerin dâvasını
alçalttı. 

Allah’ın dini ise
zaten yücedir. Çünkü

Allah azîzdir, hakîmdir
(mutlak galiptir, tam

hüküm ve hikmet
sahibidir). 

Hz. Peygamber
(a.s.m)’ın Hz. Ebû

Bekir (r.a) ile hicret
ettiği sırada, Mekke’nin

güneyindeki Sevr
mağarasında üç gün

kalmalarına işarettir. 

ينة ه ــــۛضلح  ب ــــي  ةذي واكف الح ر  فة ة نح يء  ز ـــاي ا النحةساي ر كمـــــالف ة   ف ي دة اــية مة فف
ا  ط ــي ــــل  ا ع ــــوة ة ةةـــــؤ ن دح اىــــا مـه   عةـــو نةـــرح  م ـــحةـــاى  وة ي ـامــه   عةـــلح و نةـــح ــي 
اـــــه ـــنة لةـــــز  يح  وء ـــمف س  ة مةـــــــــا حةــمة ة مة ــــــا حةـلح وا مةـــح ــــي ـــ فةالحن  رح ۜرح الحن 

﴾٣٧﴿ ال ــالعف ۜـه ــمة ي الفــــــهفــــــ لة  ية الحن وة  مف مة  الفــــــقةـــــــد  يــــــا ف ـكفـــــوف ۟ـــري نة
و اــــف ـــــم   انفكمـــلةلة ـيــقي ر  ا ةــــا اليح ـــية ا الح ينة انمةـهة ذةامفكمــــا لةـــوا مةـن ـــــذي  اي

ۜ   ال ةرف ض  مفــــــــت ــــيــــــضي رة الف ةالحن ل  ـيــبيــ ۛسيـفي ىــلة مف  ايــــــت ـــــلفـــــــا  قةــ  اثح
و ة    الـــحةــاع   الفـتةــــمة نفــين يةاــــدح  نفـوة  الـينــحةـــلف ب ا نخ  نةـــيةا م ـــدح  ۛ  فةــالف ة  اــرة مة
ة تة لح وا  ي ــف ــنفـــاي مفكمــــــذح  بفــــعةـــر  ﴾٣٨﴿ ن خ يـــــف  ة قةـــــــ الف لح ة   اي ل ــيـليــــــرة
و ه ــــض ــمف  وة لة تةكم رة ـــيفـــــغة رح  ا باىــعة ية ال ذة يماى  وة وف ماىــــلف قة د ـبفــــتةــسفـــلي

ة تة لح وه   فةـص ــنفــاي دفــقةـــر  ﴾٣٩﴿ ء  قةــلح  ۛشــك  لنىـ عةالحن وةـاىۜ  ـــــــيفــــــۛش ير ــيف دي
واكف ر  فة ه ـــــــۛصـــــــنة ذف  ال خف الحن  رة ةه ــــــــــــــــرة جةــــــــــــــــــ اي يـــــــــ     الح نةــذي

هي  لةــب ـــــۛصا ح ــــ  ل ول ـق ـــية ذف ه ــيفــنةـــية اثفــان ــثة ا ف ــــن   اي ذفار  ـغةــــالف يـــمة اي
ه ـــيفـــلةــه   عةــتةــنةــيــكيــۛس ةـــتة نح نف اي زة ة حف الحن لة  زةــــــــاةنفـــــــفة نةاۛ  ـــــــعةــــــــــ مةالحن

ينة ـل مةـكة ةذي لنۜىكفةة الح فف وا السح  ر  فة ة اليح ه  ب ــوة جةـمف تةـود  لةـن ــج ــدة ا وة وف هة لةـرة عة
﴾٤٠﴿ يــ عةالحن اۜ  وةـيةـــــــــلفـــــــــــــع ــــــــــية الفــــ ه الحن   ة ـمةـل ــكفوة  م ــيـكيــز  حةــزي
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Tövbe /41 – Ey 
müminler! Sizler gerek 
hafif, gerek ağırlıklı 
olarak hep birlikte 
seferber olunuz, 

Allah yolunda 
mallarınızla ve 
canlarınızla cihad 
ediniz. 

Eğer anlıyorsanız, 
sizin için hayırlı olan 
budur. 

Hifafen ve sikalen:
Hangi halde olursanız 
olunuz: Kolaylık veya 
güçlük, sağlık veya 
hastalık; zenginlik veya
fakirlik, çoluk çocuğun 
azlığı veya çokluğu, 
piyade veya süvari, 
genç veya ihtiyar 
mânalarına gelir. 

Tövbe /42 – Eğer 
dâvet olundukları 
seferde peşin bir 
ganimet bulunsa ve orta
yollu bir mesafe 
olsaydı, mutlaka senin 
peşinden gelirlerdi; 
fakat meşakkatli yol 
onlara pek uzak geldi. 

Bununla beraber 
“Eğer gücümüz 
yetseydi muhakkak 
sizinle beraber sefere 
çıkardık” diye yemin 
edeceklerdir. 

Onlar bu 
yalanlarıyla kendilerini 
mahvediyorlar. Çünkü 
Allah onların yalancı 
olduklarını kesinlikle 
bilmektedir. 

Tebük seferi, hicri 
9. yılda, çok güçlü olan 
Bizans İmparatorluğuna
karşı olacaktı. Yolculuk
çok uzun, mevsim 
kavurucu yaz 
sıcaklarının olduğu 
mevsim idi. Bu durum, 
münâfıklığın ortaya 
çıkmasına vesile oldu. 

Tövbe /43 – Hay 
Allah seni affedesice! 
Niçin sence doğru 
söyleyenler iyice belli 
oluncaya 

ve yalancılar da 
meydana çıkıncaya 
kadar beklemeyip 

izin isteyen o 
münafıklara izin 
verdin? 
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Tövbe /44 –
Allah’ı ve âhireti tasdik

edenler, mallarıyla ve
canlarıyla cihada

katılmama hususunda
senden izin istemezler.

Allah, o takvâ ehlini
pek iyi bilir. 

Tövbe /45 –
Senden katılmamak için

izin isteyenler sadece
Allah’ı ve âhireti tasdik

etmeyenler, kalpleri
şüphe ile çalkalanıp

şüpheleri içinde
bocalayıp duranlardır. 

Tövbe /46 – Eğer
onlar gerçekten sefere

çıkmak isteselerdi,
elbette onun için

hazırlık yaparlardı. 

Fakat Allah
onların davranışlarını

hoş görmeyip
kendilerini engelledi ve

kendilerine: “Oturun,
oturanlarla beraber!”

dedi. 

Tövbe /47 – Şayet
sizinle çıkmış olsalardı,
bozgunculuk etmekten

başka bir faydaları
olmazdı. 

Fesat ve fenalığı
artırmaktan başka bir iş

yapmazlardı. 

Sizi fitneye
düşürmek arzusuyla

aranıza sokulup
entrikalar çevirirlerdi. 

Aranızda onlara
kulak verenler de

vardır. Allah o zalimleri
pek iyi bilir. 

وة ال ـب  مفكممف  وة النفف س كماة مف نف وا خ ــف ـــاي افــر  ث ـفة جةــاى وة ا لى  وة واــا ه ـقة د 
﴾٤١﴿ ۜل  ـيــبيـي ۛســفي نف كمــر   لةــيفــمف خةكمــذن ل  الحن  و نةـمف  تةـت ـنفـكممف اي لةم  عف

ي رة ضاى قةري داى  لةـعة راى قةا ص  ۛسفة لن باى وة بةع وكة  وة ـة تفـع ــنف بةكنتح دة انةـكفلةوف 
و نةـحفـيةـوة ۛس تةــ لة  ب الحن  ل ف  اسف جفــخةـــلةنةا ـعفـطةـو  نةاـــرة ةــشح ـم  الــه ــيفــلةـــعة ۜــقح ة 

ةم   ـلةـعفــية الحن وة نح ۟ــاذ  ب ـــكةــمف لةــه ــاي و نة ۛ  ي كمعةــمة ۛـه ـۛســف ــونة النفـكمـل ــهفـــمف مف
اــــعة ۛ ل ـنفـــــ عةالحن  فة ةـــبةـــتةــــتحنى يةـــمف حةــه ـــۛت لةــــمة الذ  نفـــــكة كةـنة لةــيح ﴾٤٢﴿

ية ةــتةأفذ  ن ـسفـلة يــكة الح نةـذي ﴾٤٣﴿ ة ينة ۛصــالح ينة ذ  اـكفـمة الفـلةــعفـوا  وة تةـــق  دةــذي بي
مفـــه ـــوة ال ــــاة مفــــد  وا  ب ــــا ه ـجةـــالنف ي  الف ب الحن نة  وـن ـــم  ؤفــي  م ـــيةــ وة نخ  وف ر ــالف

ا نحةمة تةاي ةـأفذ  ن ـ يةسف يـكة الح نة لةـذي ﴾٤٤﴿  ۜ مف ه  النفف س  ينةـم ـا لفـم   ب ـيـليـ عةالحن وةوة ةقي تح
ارف تة مفــــــه ـــــل و ب ــــــتف  ق ــــــا بةــوة نخ ـــيةـــ وة الف  ب الحن و نة ـن ــؤف م ـي  ر ــــوف م   الف
ا د ـــوة لة و  جةــــــخ ـــالفوا  وف ال رة ر  ﴾٤٥﴿ ي  رةـه ـــفة ة د ـتةــــمف يةـه ــب ــيف مف  في و نة رة دح
ةـثةـــمف فةـه ــــا ثةـعةـب ــــانف مفــه ــطةـبح ة عة لنــــه  ع ــوا لة دح ــــلة ة ةى  وة هةكفنف كنــدح الحن  ر 

خةـلة ج ـوف اـفي واـرة ا يـك مف مة وك مف د  زة ﴾٤٦﴿ قي اع ـالف عةــوا مة د ـع ــلة اقفـيــوة ينةـقة دي
ۛـنةــتفــف ــم  الفكمــــو نةـغ ـــبفـية ةة ة خة ل الوف ۛضـبةــايلح لة وا  خ ـــالى  وة مفكملة لةـــــع 

﴾٤٧﴿ ا ع ـــمف ۛسكمـــيـــوة في ة ۜ  ـه ـــــونة لةــــمح يم   ــعة الحن وة مف ةا ل ــالـب لي نةــيـميـــظح
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Tövbe /48 – 
Gerçekten bunlar daha 
önce de fitne çıkarmak 
istemişler ve işleri 
tersyüz ederek seni 
yanıltmaya 
çalışmışlardı. 

Nihayet, onlar 
hoşlanmasa da hakikat 
ortaya çıkmış ve 
Allah’ın emri galebe 
çalmıştı. 

Tövbe /49 – 
İçlerinden bazıları: 
“Bana izin ver, beni 
fitneye ve isyana 
düşürme, başımı derde 
sokma!” der. 

Bilmiş ol ki, 
fitneye zaten kendileri 
düşmüşlerdir. 
Cehennem elbette 
kâfirleri her taraftan 
kuşatacaktır. 

Tövbe /50 – Sana 
bir iyilik gelirse onlar 
üzülürler ve eğer başına
bir musîbet gelirse 
içlerinden, “Neyse ki 
biz daha önce 
tedbirimizi almıştık. 
Sorununuzu nasıl 
çözerseniz çözünüz!” 
deyip senin başına 
gelen felaketten dolayı 
keyifli keyifli arkalarını
döner giderler. 

Tövbe /51 – De 
ki: “Allah bizim 
hakkımızda ne takdir 
etmiş, ne yazmışsa 
başımıza ancak o gelir. 

Mevlamız, 
sahibimiz O’dur. 

Onun için 
müminler yalnız 
Allah’a dayanıp 
güvensinler.” 

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

9-Tevbe Süresi Yaprak 07B Cüz 10 Süre 09 Sayfa 194

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٩﴿ َبِة وَرةو التةوع سو ﴾٩﴿ 194

Tövbe /52 –
Münafıklara de ki:

“Bizim hakkımızda
bekleyip gözlediğiniz,
iki güzel şeyden, yani

zafer veya şehid
olmaktan başka bir şey

midir? 

Biz ise Allah’ın,
ya kendi tarafından

veya bizim ellerimizle
sizi azaba uğratmasını

bekliyoruz. 

Bekleyin bakalım,
biz de bekliyoruz! 

Tövbe /53 – De ki:
“Allah yolunda, ister
gönül rızasıyla verin,

ister gönülsüz infak
edin, verdikleriniz

sizden hiçbir zaman
kabul edilmeyecektir. 

Çünkü siz, hak
yoldan çıkmış fâsıklar

güruhusunuz.” 

Bu âyet,
nifaklarını gizlemek

için bazı maddî
katkılarda bulunmak

isteyen münâfıklara sert
bir uyarıdır. 

Tövbe /54 – Bu
teberrûlarının kabul

edilmemesinin tek
sebebi şudur: 

Çünkü onlar
Allah’a ve Resulüne

karşı inkâr ve
nankörlük içindedirler. 

Namaza ancak
üşene üşene gelirler. 

Yardımda
bulunurken de istemeye

istemeye, gönülsüz
verirler. 

ةـــــوة قة و رةــــكة الف م ـوا  لةـب ـلح ا الفــغةــــتةــــابفد  ــقةــــلة ل ــبفــنف  قةـــ م ةة ـــنةـــتفـــف ــو 
﴾٤٨﴿ اــتحنـــــحة ونةـــــار  ه ــمف كةـــــوة ه  الحن ر  ــــرة المفـــهةــــقح  وة ظةـــحةـاءة الفــى جة

لة تةـنف لي ذةــــول  ائفـق ـــنف يةـــمة ۜي اللة ف ـــت ـــففـــي  وة ة ــنةــتفـــف ـــي الفــنحي م  مفـه ـنفــوة
اينف ﴾٤٩﴿ ة جةـط ـــقةـــۛس ةـــهةـــــواۜ وة اي نح يـــا ف ـكةـــــة  ب ا لفـــطةــيــحيـم ـــمة لةــنح نةــري

نف ت ـؤف ه ــس ـــتة  ة ـنةــۛســـحة اي ۛ  وة واـول ـق ـــة  يةــبةــيــصيـكة  م ـبفـص ـــمف كةــبفــص ــت 
ةــــتةـــــ وة يةل   ــبفــ قة نفـــم  ا  وةــوة لح ح ــــمف  فةــــه  وف ونةــر  اـــ الخةدفـــقة اـرة نةـــالمف اـذف نة

اـبةـيـصيــي  نفـلة لفـق  ة مةـنة لح عةـيــوف لنــوة مةــاۛ ه ـنةـ لةالحن  ۛبــــتةـــكف اـا اي لةىـــنةاۛ وة ﴾٥٠﴿

ةــتة لفــــ هةلفــق  اــــنة ب  وـص ـــــرة بح ة لح اا اي نة ﴾٥١﴿ ةــتةــيةــلفــ فةالحن  كح ونةـن ــؤف م ـم ـــل  الفــوة
ۜ ــيفـيةـنةـسفـح ــالف ن  نةـــ وة نةن  ةــتةـحف ك م ــبةـيــصيــي  مف النفكمـــص  ب ــرة بح ى دةـايحف

ا الوف ب  د ـنفـــــــع  ةـــــتةــــــنةا  فةــــــــدي يـــيف اةــــهي اــــــــرة بح واـص  نفـــــذةا ب  م ــعةـــــ  ب الحن 
وا طةـــف ـــ النفلفـــق  عاى الوف ـــق  هاىــــكفوف رف ﴾٥٢﴿ ةا مة نح نة وـص ـــرة بح ــتةـــــمف م كمعةــاي

﴾٥٣﴿ ةكمنـفـــبحةلة م ــقةـتةـنف ي ـلة نح ۜ  اي نةـــيـقيـــــا س ـوف ماى فةــمف قةــت ـنفـــكممف كمـــــمف
اــه ــا ت ـقةــفةــمف نةــه ــنفــلة م ـبةــقفــــالنف ت  ة لح ة ال مف اي واكفمف ـه ـــنح ر  فة ا مة مة مفـه ـعةـنةــوة

ةـو نة الـــأف ت ـــــية ة  وة ه ــــــــــــصح لح مفـــــــلنوةة   اي ب ب الحن  س ـــــــ وة لة هي  ــــــــــــو  ل ـــــرة وة
﴾٥٤﴿ لة ي ـۛســــــــكم ةـق ــــــف ــــنفــــــــــا لنى   وة لح ونةـــار  ه ـــكفمف  ـــــــــ وة ه ونة   اي
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Tövbe /55 – 
Onların ne mallarının 
ne de çocuklarının 
çokluğu seni 
imrendirmesin. 

O hiç de önemli 
değil! Çünkü Allah 
bunlar sebebiyle dünya 
hayatında onlara sıkıntı 
çektirmeyi 

ve canlarının kâfir 
olarak çıkmasını 
dilemektedir. [20,131; 
23 - 55-56] 

Nifaklarının 
şiddeti, kalplerinde 
samimî imana yer 
bırakmamaktadır. 
Kendileri bunu 
istedikleri için, Allah da
böyle dilemiştir. 

Tövbe /56 – O 
münafıklar yanınızda 
Allah’a yemin ederek 
sizden olduklarını ileri 
sürerler. 

Aslında onlar 
sizden değildirler. 

Doğrusu onlar 
kâfirlerin mâruz 
kaldıkları durumdan 
endişe etmeleri 
sebebiyle ödleri kopan 
bir topluluktur. 

Tövbe /57 – Şayet
sığınacakları bir yer, 
yahut barınabilecekleri 
mağaralar, hatta 
başlarını 
sokabilecekleri bir delik
bulsalardı derhal o 
tarafa seğirtirlerdi. 

Tövbe /58 – 
Onlardan bazıları da 
senin zekât ve 
sadakaları taksim 
edişine dil uzatırlar. 

Bu mallardan 
kendilerine pay 
verilirse memnun 
olurlar, verilmeyince 
hemen kızıp 
öfkelenirler. 

Zekât uygulaması 
sonucunda 
müslümanlar 
mallarından % 2,5 ~ % 
20 nisbetinde 
Beytülmale veriyorlar. 
Bu da büyük bir yekün 
teşkil ediyordu. 
Münafıklar aç 
gözlülükle, bu serveti 
Hz. Peygamberin 
şahsınınmış gibi 
düşünüyor, kendilerine 
düşen paydan çok 
fazlasını bekliyorlardı. 
Zekâtı akrabasına bile 
yasaklayan, bu konuda 
çok hassas ve dikkatli 
davranan Hz. 
Peygamber (a.s.m) 
onların bu aşırı 
isteklerini yerine 
getiremeyince dedikodu
çıkarıyorlardı. 
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Tövbe /59 – Eğer
onlar Allah’ın ve

Resûlünün kendilerine
verdiklerine razı olsalar
ve: “Allah’ın lütfu bize

yeter. Allah bize
lütfundan yine verir,

Resûlü de. Bizim
isteğimiz sadece

Allah’ın rızasıdır!”
deselerdi, kendileri için
elbette daha iyi olurdu. 

Tövbe /60 –
Zekâtlar sadece

fakirlere, düşkünlere,
zekât toplayan

görevlilere, kalpleri
İslâma ısındırılacak
olanlara, esirlik ve

kölelikten kurtulmak
isteyenlere, borçlulara, 

Allah yoluna ve
bir de muhtaç kalmış

yolcu ve gariplere
mahsustur. 

Allah tarafından
kesin olarak böyle farz

buyuruldu. Allah
alîmdir, hakîmdir (her
şeyi bilir, tam hüküm
ve hikmet sahibidir).

[2,177.215] 

Zekât fonu bu
sekiz sınıfa dağıtılır.
Hz. Peygamberin ve

yakın akrabaları
Hâşimoğullarının zekât

almaları haramdır.
Zekât ahkâmının

ayrıntıları fıkıh
kitaplarında yer alır.

Hz. Ömer       (r. a)’ın
nasdaki delâleti

farkedip bildirmesi
üzerine Hz. Ebû Bekir

(r. a)’ın halifeliği
sırasında, İslâma

ısındırılacak olanların
hisselerinin düştüğü

hususunda ashab ittifak
etti. Hanefî, Malikî ve
Şafiî mezhepleri de bu

icmaı aldılar.
Müslümanların güçsüz

olması halinde bu
hissenin yine

işletileceğini bu
mezhep fakihleri
bildirirler.“Allah
yoluna” kısmına,

sadece savaş giderleri
değil, Allah’ın dinini

yaymak için yapılan her
türlü faaliyet dahildir. 

Tövbe /61 –
Onlardan bazıları

Peygamberi incitmek
için “O herkese kulak

veren safın biridir”
derler. De ki: 

“Evet öyledir, ama
hep hakkınızdaki iyi
sözlere kulak veren

biridir, 

 Allah’a inanır,
müminlere güvenir. 

İman edenleriniz
için bir rahmettir O!” 

İşte böylesi bir
Allah Resulünü

incitenler yok mu? En
acı azap onlara

olacaktır. 

ا الـه ـوة ال ـالمف لة لة مف وة ةـد  ه  وف نح ۜ  اي ا ي ـمف يد ـمة مفـذح  بةـعةـي ـل   الحن  ري ه  بفكةـلة ت ـفة ج  عف
تةــنف دح ــة  ال وـينــحةــــالف ر ونةـــاف ـمف كةــمف  وة ه ــه ـس ــف ــقة النفــزف هةـــيةا  وة ا ف يــب  هة
ة ب الحن  نة وـف ـل ـحفــوة ية نح نـفـمف لةـه ـاي مف م  ا ه  مة ۜ وة ك مف نـف لنكمم  ةــكنــمف  وة مفــه ــنح ﴾٥٥﴿

ونة مةـ يةوفـلة د  ـاى  الوف مةـلفـج  ات   الوف م ــجة ارة ة خةـــغة لىـــدح ﴾٥٦﴿ م  يةـــقة ق ـففــوف ونةــرة
يـ ف كة ز ــــم ــلفـنف يةــــمف مةـه ـنفــم  وة ﴾٥٧﴿ ةــلة لةــوة لح ا اي نة وـح ـمةـجفــمف يةــه  ه  وةـيفــوف

ا ــنفـط وا م ــا نف ا عفـــفة واهة ض  نف لة  رة اي ا م ـطةـعفـــمف ي ــوة ذةاــنفــوف اا اي هة ة ۛـقة دةـالصح ات 
ةوفـلة وة وامف ـــه ــ النح ض  ا رة ه ــل  وــس  رة   وةالحن  م ـــيه ــا ان تنـ مة ﴾٥٨﴿ ط و نة خة مف يةسف ه 
ل ـنف فةـ م الحن  نةاـــــيـــــؤف تيـــي ـــــ  ۛسلحن  س ـضف رة اـل  وـهي  وة ة نح ۙ  اي ا اــه  قة ب ـوا حةـال ــوة نةاـسف

ة ا الــــاي نح ةـمة ااء ـــقةـــــف ـــــــلفـــا ت   ل ـدة قةــــصح ـرة ﴾٥٩﴿ ا غ الحن   ىـاي لة ۟ـب ـــــــ رة و نة
الف ا م ــوة الفـيفـلةــنة عةـيـليــعة ا  وة ةــم ـهة ف يمف  وة ـه ــل و ب ــة   ق ـفةــؤة لح ي ۛسا كي ا لفمة ن ـوة

في يـوة ابف  الحن ل  ـي ۛسبي بيـال ن ــــوة ة ۜ فةـسح يــــيل  ةىـۛضـري قةــال الفــرح  ار  ميــا ب  وة ينةـغة
ةـــه ــنفــوة م  يـم  الح نةـــذي ﴾٦٠﴿ ۜ نةـــــم  يــــعة الحن وة        الحن  م ــــــــيـــكيـــــــم  حةــــلي

ۜ   ق ــــــــو نة   ه ـــو ل ـق ـــــوة ية ر ــــيفـــن   خة ذ  لف ا ـــــوة ا  ذ  ن  ةــو نة ال ؤف ذ ــي  ةــب ـــنح يح
ي  حفـيـنيـؤف م ـم ــن  ل لفــؤف م ــوة رة ةـمةــنة وة يــة  ل لح ن واــنة انمةـذي ب الحن ن  ــم  ؤفـمف ي كمـلة

ةكمنـفـــم  ﴿٦١﴾ الح ۜ وة ينة ي ـمف س  ؤف ذ ــــذي م ــيـذةاب  الليـــمف عةــه ـــلة الحن  ولةـــو نة رة
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Tövbe /62 – Sizin 
yanınıza gelir, 
gönlünüzü hoş etmek 
için Allah’a yeminler 
ederler, 

Halbuki eğer bunlar 
mümin iseler, 
herşeyden önce 
Allah’ın ve Resûlünün 
rızasını düşünmeleri 
gerekirdi. 

Tövbe /63 – Hâla şunu 
anlayıp öğrenmediler 
mi ki, kim Allah’a ve 
Resûlüne karşı çıkıp 
düşmanlık ederse, ona 
muhakkak cehennem 
ateşi var, hem de 
devamlı olarak orada 
kalacaktır. 

İşte en büyük zillet, en 
feci rezalet! 

Tövbe /64 – 
Münafıklar, kalplerinde
gizledikleri küfrü 
yüzlerine vuracak bir 
sûrenin tepelerine 
inmesinden çekinirler 

(bir yandan da sizinle 
alay ederler). De ki: 
“Eğlenin bakalım. 
Allah sizin o çekinip 
endişe ettiğiniz şeyleri 
meydana çıkaracaktır!” 
[58,8; 47,29 - 30] 

Münafıklar içyüzlerini, Hz. 
Peygamber sallallahu aleyhi
ve sellem ve müslümanlar 
hakkında içlerinde 
sakladıkları gerçek 
düşüncelerini açıklayacak 
vahyin, ha geldi ha gelecek 
korkusu içinde idiler. 
Kur’ân’ın Allah’ın buyruğu
olduğuna tam inanmasalar 
da, Resûlullahın birçok 
gizli halleri ortaya 
çıkardığına dair yeterli 
tecrübeleri olduğundan, bu 
korku onları hiç 
terketmiyordu. 

Tövbe /65 – Eğer 
kendilerine ettikleri 
alay hakkında soracak 
olursan, yaptıklarını 
gizler ve: 

“Ciddi bir şey 
konuşmuyorduk, sadece
lafa dalmış 
şakalaşıyorduk!” derler.

Sen onlara kanmayıp, 
suçlarını itiraf 
etmişlercesine de ki: 

“Demek, siz Allah ile, 
O’nun âyetleri ile ve 
Onun Resûlü ile 
eğleniyordunuz ha!” 

Tebük seferine 
hazırlanan 
müslümanların, müthiş 
Bizans orduları 
karşısında ne hallere 
düşeceğine dair 
senaryolar üretip kulis 
yaparak müminlerin de 
cesaretlerini kırmaya 
girişiyorlardı. Âyet 
onların maskelerini 
indiriyor. 
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Tövbe /66 – “Ey
münafıklar! Hiç boşuna

özür dilemeyin. 

Gerçek şu ki: Siz
iman ettiğinizi

açıkladıktan sonra,
içinizdeki inkârı açığa

vurdunuz. 

Sizden bir kısmınızı,
(tövbeleri veya alay

etmemeleri sebebiyle)
affetsek de, bir kısmını

suçlarında ısrar
etmelerinden dolayı
cezalandıracağız.” 

بزح

﴾٤﴿
Tövbe /67 –

Münafık erkeklerle
münafık kadınlar size

değil, birbirlerine
benzerler: 

Kötülüğü teşvik edip
iyiliği menederler 
ve cimriliklerinden

dolayı ellerini sımsıkı
tutarlar. 

Onlar Allah’ı unutup
terkettiler, Allah da

onları terketti. Şüphesiz
ki münafıklar, hep itaat

dışına çıkan fâsık
kimselerdir. [45,34] 

Tövbe /68 – Allah
gerek münafık

erkeklere, gerek
münafık kadınlara,

gerekse bütün kâfirlere,
ebedî kalmak üzere

girecekleri cehennem
ateşini vaad etmiştir. 

O onlara yeter!
Allah onları
rahmetinden

uzaklaştırdı. Onlara
devamlı bir azap vardır.

ۛ  وة كمو ـرف ض ــــــي ــــــــل  س   الحن مف رة اـو لـ ـــــوة ه  و نةـــل ــحفـــية مفكمــــــلة ب الحن  ف 
اوا الـلةــعفـــمف يةــاللة ة م  ه ـــنح ﴾٦٢﴿ ض ــقح  النف ي ـــالحة نف ـــرف ينةـــنيـــؤف م ـــوا م ــان ـكفوه  اي

س  رة ة اةــه   فةـولةـوة جةـنة ه   ـــلة نح ةــهةــــارة ال ـنح اۜـهةـيــــداى  فيـــمة  خة اد  د  ــنف ي ــمة ةحة الحن
ذةــية ق و حف نةاف  مف ر  الفم  ه  لةيف لة عة نة النف ت نةزحة ﴾٦٣﴿ ي  الفـخ ــذن ل كة الف م ـيـظيــعةــزف

ا فيـب  ۜ  ق ـه ـل وب ـق  يـمة اۛ  ايـاسف ل ــمف ؤ ن ز  ة تةهف ة نح االحن ج  مة ر  ة  ت ــس  م خف مفـه ـئ ـبح ـنةـورة
لة ةـــو ل ـق ـــيةــــمف لةــــه ــــتةــــاة لفـــۛس نفـــئ ــــوة نح ة اي ا ك ـــنح ةـــــمة اـنح ﴾٦٤﴿ ذة ر ونةــــحفـــــتة

ان ب الحن  ال  س ـــــت  اــية وة مفــــــت ـــــنفـــكمهي ــو ل ـــهي  وة رة نةـخ ــنة ۜ ق ــــعةــلفــو ض  وة لفـــب 
رف  ت كفدف  ــــوا  قة ذ  ر ـــــتةـــــعفـــــلة تة دةـــعفـــمف  بةــــفة ﴾٦٥﴿ ز  ؤ ن نةـهفــتةــــسفــــتة
اا ئ ـعة اا ئ ــعةـــمف  ن كمنـفـــة  م ــفةـنف طة ةىــفةــــذح  بف طة ي ا ن ــاي نف نةكممة ۜ  اي ف ـمف عف

نةــالفونة وةـق ـــنةا ف ـــم ـلف ال ا ت ـــاف ـم  قة ﴾٦٦﴿ ةــب  ۟ـيـر  ميـــجفــــوا م ــان ـكفمف ــه ــاة نح نة
ۢ  يةـــعفـنف بةــم  نة عةـهةـنفـر   وة يةكفـــنفــم ـــالفـر ونة  ب ـــــأف م ـض  ن ــوف مفــه ــض ـــعفــبة

ونة اليفــب ــــقفـــوة ية ۜ  نةــــه ــد   يةـــض  وا ــمف ة س  ۜـه ـيةـس ــنةــ   فةالحن مف ر و ف ــعفــمةــالف
عة ينةــنةا ف ـ الفم الحن  دةــوة قي ﴾٦٧﴿ ة  نح ا س ـــم  الفـــ ه ينةـــقيـــنةا ف ـــم ــالفاي ونةـق ــفة

ةـــك ـــــوة الف ةــهةــجة رة اــ نةرة اـفح يـــا ل ـــمة خةــــنح اۜــهةـــيــنة  فيـــدي ا ت ــنةا ف ــم ــالفوة  قة
﴾٦٨﴿ ۛ  وة لةــه ـب ـسفـية حةــه  ۛم   ــــه ـنةـعةـمف ۙـيـقيـــــذةا ب   م ـــمف عةـــه ــــ  وة لةالحن  م 
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Tövbe /69 – Ey 
münafıklar! Sizin 
durumunuz tıpkı sizden
önce helâk olan 
ümmetlerin durumuna 
benzer. 

Üstelik onlar 
kuvvetçe sizden daha 
güçlü olup, malları 
daha fazla, evlatları 
daha çoktu. 

Onlar bu 
dünyadaki nasipleri 
kadar zevk almak 
istediler. 

İşte sizden 
öncekiler nasıl öyle 
nasiplerince yaşamak 
istedilerse, siz de yine 
kısmetinizce zevk 
almak istediniz. 

Siz de o batağa 
dalanlar gibi daldınız. 

Onların yaptıkları 
işler, hem dünyada hem
de âhirette boşa gitti. 

İşte onlar hüsrana 
uğrayanların ta 
kendileri oldular. 

Tövbe /70 – 
Kendilerinden önce 
gelip geçmiş milletlerin
başlarına gelen olaylara
dair haber onlara 
ulaşmadı mı? 

Nuh kavminden, 
Âd, Semud ve İbrâhim 
kavminden, Medyen 
halkından ve şehirleri 
yerle bir edilen 
toplumdan haberdar 
olmadılar mı? 

Onlara 
peygamberleri açık 
deliller getirdi ama 
inanmadılar, bundan 
dolayı Allah’ın 
gazabına uğradılar. 

Ama onlara Allah 
zulmetmedi, lâkin onlar
kendi kendilerine 
zulmediyorlardı. 

Şehirleri yerle bir 
edilen toplum Lut 
halkıdır. 
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Tövbe /71 –
Mümin erkeklerle

mümin kadınlar
birbirlerinin velileri,

yardımcılarıdır. 

Onlar iyilikleri
teşvik edip kötülükleri

menederler. 

Namazı hakkıyla
yerine getirir, zekâtı

verir, Allah’a ve
Resulüne itaat ederler. 

İşte onları Allah
geniş rahmetine mazhar

edecektir. 

Çünkü Allah
azîzdir, hakîmdir (üstün

kudret, tam hüküm ve
hikmet sahibidir).

[3,104] 

Tövbe /72 – Allah
mümin erkeklere de,
mümin kadınlara da,
ebedî kalmak üzere
girecekleri, içinden

ırmaklar akan cennetler
vaad etti. 

Hem Adn
cennetlerinde hoş hoş

konaklar! 

Hepsinden âlası
ise Allah’ın

kendilerinden razı
olmasıdır. 

İşte en büyük
mutluluk, en büyük

başarı budur. [10,26;
48,5; 57,12] {KM, I
Pier 3,7; Tekvin 2,8-

10} 

اـكف ة  م ـوا ال ۛشـان  ةــمف ق كمنـفــدح رةــثةـكذال  ةى  وة وح ةا ــكف يــــلح مفكمل ــبفـــنف  قةـــنة م ـذي
مفــت ــعفــتةــمفــتةـــا سفـمف فةــه ــلة ق ـخةـ ب واــع ـتةـمفـتةـا سفـفة ۜــــالمف وة الى وة ال وف لة داى

ة يـالح نف  نةــذي مفـخةـمف ب كمل ـبفـقةم  لة ق ه  اـــكفمف كمــلة ق ــــخةــــب  تةعةـمفـتةـاسف مة
ا ا ل ــتف العفـطةـب ـكة حةـئ ـا وللن مف ف يــه ــمة ةـكفمف ـــت ــضفـــوة خ  واۜــا لح اض  ي خة ذي

مفـأف ت ــاللةمف ية ه  ﴾٦٩﴿ نفــال ن خ ــدح  الف ائ ـــيةا وة لن ۛ  وة ا ول ة  ا س ـــم  الفــكة ه ــرة و نةــــخة ر 
م ـــــدة  وة قة وـم ـــا د   وة ثةـعة ح   وة وــــم  ن  وفــــــقة وف ةا  ــبةــنة ينة م ــالح مفـه ـل ــبفــنف قةـذي
يةــمة الفــدف ۜ  الــف ــــؤف تةـم ــنة  وة ل ه مفـه ـتفـتة كةا ت  مف ر س  بف هيــاي الصفــيـرن ا ب ــمة وة حة

لنـمةـل ـيةظفــ ل الحن  مف وة مف نفكنه  ۛسه  اوا النفف  ان  كة ۛ فةـنةـــــيح ــبةـــا لفــب  اـــــــات  انةـكفمة
ن ونة م  ؤف الفم  الفوة ل ـض ـعفـنةات  بةـؤف م ـم ــ وة مف الوف ااء  بةــه  ۢـعفــية ض  ﴾٧٠﴿ ونةـل ـظفـية م 

نة عةـهةـنفــوة ية نـفـن  الفـوف لنوةةكفم  ة ونة الصح يم  وة ي قي ر  وـعفـمةــلف ر ونة ب اــأف م ـية ف  ر 
ة اـــولةـــ  وة رة س الحن لن كةــئ ـه ۜ  ا ول ة كنــونة  الــــؤف ت ــــوة ي  ع و نةـــيـــطيــــــــو ةة  وة ي ـــزح

عة الحن  دةـــوة ﴾٧١﴿ ۜ م ــــه ــــم ــــــرف حةــيةـــۛس ة   الحن  نح ة  اي يـــ عةالحن م ـيـكيـز   حةــــزي
يـجفــنحةات  تةـجة ة نفـت ـحفـ تةنفــم  ري ا الف ا ر ــهة هة الفنةـيـنيـؤف م ــم ــالف نةات ـؤف م ـم ـ وة

مة ةا ت   عةـــي جةــةى  فيـــبةــــيح ـــنة طةكنۛسا ــــوة ۜـــــنح ن  دف يــا ل ــخة اـيـــنة  فيــدي هة
﴾٧ ٢﴿ ـــــنة  ا ن  م  ـــوة ۟كذ  الالحن وة ر  ضف ـيـم  ــظي ـــعة ــوف ز  الف ــفة ـــوة الف ۜ  ذن ل كة  ه  ـبةـــر 
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Tövbe /73 – Ey 
şanlı Peygamber! 
Kâfirler ve 
münafıklarla mücahede 
et. Onlara karşı sert 
davran. 

Onların 
varacakları yer 
cehennemdir. Ne kötü 
bir dönüş yeridir orası! 
{KM, Mezmurlar 45,4-
5} 

Tebük seferi, 
turnusol gibi, 
münafıkları ortaya 
çıkardı. Burada 
münafıklığı iyice âşikar
olanlara karşı birtakım 
önlemler alınmasının 
gereğine işaret ediliyor. 
Zira bu tedbirler 
alınmazsa münafıklar, 
müslüman toplumu 
çürütürler. 

Tövbe /74 – Onlar
Allah’a yemin ederek, 
olumsuz bir şey 
söylemediklerini ileri 
sürerler. 

Halbuki küfür 
sözünü söylediler, 
İslâm’a girdikten sonra 
inkâr ettiler, 
başaramadıkları, netice 
alamadıkları birtakım 
cinayetlere yeltendiler. 

Münafıkların 
Peygamber’e ve 
müminlere kin 
beslemelerinin tek 
sebebi, Allah ve 
Resulünün Kendi lütfu 
ile müminlerin 
ihtiyaçlarını 
gidermesiydi. 

Onlar tövbe 
ederlerse, haklarında 
hayırlı olur. Yok yüz 
çevirirlerse, Allah 
onları dünyada da 
âhirette de acı bir azaba
uğratır. 

Onlara bütün bir 
dünyada, ne bir hâmi, 
ne de bir yardımcı 
bulunamaz. 

Küfür sözleri 
münafıklardan eksik 
olmuyordu. Meselâ: 
Tebük seferinde Hz. 
Peygamberin (a.s.m) 
develerinden biri 
kaybolunca 
müslümanlar onu 
aramaya koyuldular. 
Münafıklar sinsi sinsi: 
“Şu adamın 
peygamberliğine bakın:
Gökten haber alıyor, 
fakat devesinin nerede 
olduğunu bilemiyor!” 
dediler. 

Öte yandan 
münafıklar, Hz. 
Peygamberin 
ordusunun Bizans 
tarafından hezimete 
uğratılmasına kesin 
gözüyle baktıklarından, 
Abdullah İbn Übeyy’i 
Medine’ye kral yapma 
hazırlıklarına 
başlamışlardı. 
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Tövbe /75 –
Onlardan kimi de

Allah’a şöyle kesin söz
vermişlerdi: 

“Eğer Allah bize
lütfundan verirse, biz

de mutlaka zekât ve
teberrûda bulunacak ve
elbette iyi insanlardan

olacağız.” 

Tövbe /76 – Fakat
Allah lütfundan onlara
servet verince cimrilik

edip mallarının hakkını
vermediler. Zaten onlar
yançizip duruyorlardı. 

Tövbe /77 –
Allah’a verdikleri

sözden dönmeleri ve
yalan söylemeyi âdet

edinmeleri sebebiyle, 

Allah da bu
işlerinin neticesini,

kalplerinde kıyamet
gününe kadar sürecek
bir münafıklık kıldı. 

Tövbe /78 – O
münafıklar hâla

anlamadılar mı ki Allah
onların sözlerini de,

fısıldaşmalarını da bilir 

hem Allah bütün
gaybleri tam tamına

bilir. 

Tövbe /79 –
Müminlerden gâh farz

zekât dışında ayrıca
gönlünden koparak

bağışta bulunanları, 

gâh ancak çalışıp
didinerek ele

geçirdikleri malları
bağışlayanları dillerine

dolayıp alaya alanlar
var ya, 

işte Allah onları
alay konusu yapıp

maskara etmiştir ve
onlara gayet acı bir

azap vardır. 

Münafıkların sırf
olumsuz tipler

olduğunu âyet ne güzel
tasvir ediyor! Kendileri
zengin oldukları halde,

kamu hizmeti için
vermiyorlar. Elinden

geldiği kadar çok
verenleri ise gösteriş

yapmakla suçluyorlar.
Fakir olduğu için az

verenler hakkında:
“Şunlara bakın: Bizans

İmparatorluğunun
kaleleri bunların

sadakalarıyla
fethedilecekmiş!”

diyorlar. 

اه  ةـــكمــالف د ـــــــجة ـظفــل ـــينة  وة اغفــــقيــنةا ف ـم ــــارة  وة الفــفح ا ا ـــا اليح ــية ةـالهة ب يح ـــنح
و نةـحفـية ل ف  ۜ  وة مةــه ـلةيفـعة ﴿٧٣﴾ ةـهةـمف جةـــه ـأف ون يـمف ب ـــنح ۜ  وة ر ــيـصيــمةـۛس الفــئفـم 

ر  وةكمةة الفـــمةــل ـــكفوا ـال ـقة وا بةكف فف ر  دةـــعفـــفة ا قةالحن ـــب  لةـال ـ مة دفـقةـــواۜ  وة
ا نةـنةال ــــمف يةـــــلة مة ا النف الغفـقةــواۛ  وة ة لح اوا  اي م ــيه ـننــم  وا ب  مح  مف  وة هة ه  لة م  اــايسف مة

ۛـــه ــراى لةـيفـك  خةــوا يةــو ب ـت ــــــا نف يةــفة مف ۛــل ـــضفــنف فةـــه  م ـــو ل ـــــرة س وة   الحن  هي
ابــعة الحن  نفـال يـماى ف ـيـاى الليـذة نخ ــدح  الف ۛــيةا وة ة  رة نف ية اي ةــتةـــوة ا ي ـوة لح م ـه ـــذح  بفـعةـــوف

ه ـوة م  دةـنف اهة نف عة مف مة ﴾٧٤﴿ ا مة ض  م   ف يمفـه ــلة وة ةرف لة نةـنف وة ل ـالف ر ـيـصيــيح  وة
ةـــنةـــلة ة قةــصح لةـــدح ة  وة ةـــو نةكمــنةـــــنح نةنح ة م  هيـل ـــضفـــنف فةــم   نةاـــــنف ان تنيـئ ـــــ لةالحن

اــلةـفة ة تةــل وا ب ــخ ــهي  بةــل ـضفـنف  فةــمف م ــيه ـا ان تنـمح ةــهي وة لح اــوة وف ﴾٧٥﴿ ة ينةـا ل ـالصح حي
م ـلن مف ايـه ـوب ـل ـق  يـاى فيـاقـفةـمف ن ــه ـبةـقةـاة عفــفة ى يةوف ﴾٧٦﴿ ه  ض ــعفــمف  م ـــوة ونةــر 

د  عة ا وة ب  مة اــوه  وة ونةـب  ذ ــكذان وا يـةـكف مة نةـــقةــلفـــية ا الخفــــه  ب ـــوف ا واــلةـــمة ة ف  الحن
اــــلةـــعفـــــمف يةــــلة ال ة وا الـم  ة نح ة ه ــم  س ــلةـــعفــ يةالحن نةــرح الــه ـون يــجفــمف وة ة مف وة نح ﴾٧٧﴿

ينة  ةذي و نة الفــم ـلفـيةاللح ةـــم ـز  نةـــم  نة ــيـوح  عيـطح ﴾٧٨﴿ ة م  الفــــــعة الحن ة ۛـي ــغ ــــلح وب 
دة ينة   قةات  وة الصحة ةذي ة ج  ونة  اي د ـــج ــــلة يةالح دةــــلح مفــــه  هف ينةـم  ؤفـم ـالف ف ي ني

﴾٧٩﴿ رةـر ونة م ــخةـيةسفــفة ۜ ۛسخ  مف ه  ي ذةاب  الـــمف عةـــه ــمف   وة لةــه ـنفــ م الحن  نف م ــلي
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Tövbe /80 – Onlar
için sen ister Allah’tan 
af dile, ister dileme. 

Yetmiş kere bile 
istiğfar etsen, Allah 
onları asla 
affetmeyecektir. 

Evet, böyle! 
Çünkü onlar Allah’ı ve 
Resulünü tanımayıp 
karşı geldiler. Allah da 
böylesi fâsıklar 
güruhunu hidâyet 
etmez, emellerine 
kavuşturmaz. {KM, 
Matta 18,22} 

Fısk, her türlü 
hususta diretmek ve 
hududun dışına çıkmak 
demektir. “Lâ yehdî’l-
kavme’l-fâsikîn” 
demek, Allah onları 
emellerine ulaştırmaz 
demektir. Zira bu tekvin
ve teşri çarkının 
üzerinde döndüğü 
hikmete aykırıdır. 
Hidâyeti, “matlub olan 
hidâyete ulaştıran yolu 
gösterme” mânasına 
alırsak, bellidir ki, bu 
hidâyet gerçekleşmiştir.
Fakat fâsıklar, kendi 
kötü tercihleri ile bu 
hidâyeti kabul etmeyip 
düştükleri çukura 
düşmüşlerdi. Bu son 
kısım, ön tarafındaki 
hükmü te’kid eden bir 
tezyildir. Zira kâfirin 
affedilmesi, her şeyden 
önce küfründen 
vazgeçmesi ve hakka 
yönelmesine bağlıdır. 
Ama küfre dadanan, 
küfre dalan, kendisini 
küfürle damgalayan, bu
aftan uzaktır. 

Keza burada, Hz. 
Peygamber’in onlar 
için af dilemesindeki 
özrüne de dikkat 
çekilmektedir. O da, 
onların imana 
gelmelerinden me’yus 
olmamasıdır. Çünkü 
onların, sonuna kadar 
küfürde kalacaklarını 
bilmiyordu. Zira, ancak
akibetlerini kesin 
bilmeden sonra onlar 
hakkında istiğfar yasak 
olurdu (Ebussuûd). 

Tövbe /81 – 
Savaşa çıkmayıp 
Resûlullahtan ayrılarak 
geride kalanlar, 
oturmalarından 
memnun olup sevince 
garkoldular. 

Allah yolunda 
mallarıyla ve canlarıyla
cihad etmekten 
hoşlanmayıp “Bu 
sıcakta sefere 
çıkmayın!” dediler. 

De ki: “Cehennem
ateşi, bundan da sıcak! 
Ona nasıl 
dayanacasınız? 

Bunu bir bilip 
anlasalardı! [70,15-16, 
22,19, 22; 4,56] 
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Tövbe /82 –
Öyleyse kazandıkları

günahların cezası
olarak az gülsün, çok

ağlasınlar!... 

Tövbe /83 – Eğer
Allah seni bu seferden
(Tebük’ten) döndürür

de, sen onlardan bir
toplulukla karşılaşırsan

ve onlar başka bir
gazaya çıkmak için

senden izin isterlerse
onlara de ki: 

“Benimle beraber
asla sefere

çıkmayacaksınız, asla
benim maiyetimde

düşmanla
savaşmayacaksınız.

Madem ki önce oturup
seferden geri kaldınız,

haydi şimdi de geri
kalanlarla birlikte

oturun!” 

Tövbe /84 –
Onlardan ölen hiçbir

kimsenin cenaze
namazını kılma ve kabri

başında dua etmek
üzere durma. 

Çünkü onlar
Allah’ı ve Resulünü

tanımadılar ve yoldan
çıkmış olarak öldüler. 

İbn Übey
öldüğünde, halis bir
müslüman olan oğlu

Abdullah Hz.
Peygamber’e gelerek

cenaze namazını
kıldırmasını rica etti.

Pek şefkatli olan
Efendimiz (a.s.m) o

tarafa doğru kalkınca
Hz. Ömer 80. âyeti

hatırlattı. Hz.
Peygamber: “Demek

Allah izin verdi, ben de
yetmişten daha fazla

istiğfar ederim” dedi.
Bunun üzerine bu âyet
indirilip kesin hükmü

bildirdi. 

Tövbe /85 –
Onların ne malları ne

de evlatları seni
imrendirmesin. 

Çünkü Allah
bunlarla onlara dünyada

sıkıntı ve azap
çektirmek istemekte ve
canlarının kâfir olarak

çıkmasını dilemektedir.
[9,55] 

Tövbe /86 –
“Allah’a iman edin ve

Resulü ile birlikte
cihada gidin.” diye bir

sûre indiği zaman, 

onlardan servet ve
imkân sahibi kimseler

senden sefere
katılmamak için izin

istediler 

ve “Bırak, biz de
evlerinde oturan

kadınlar ve özürlülerle
birlikte oturalım”

dediler. 

تة لة رفـتةـسفـالوف ف  لةـلة غف رف ف  تةغف ۜ اينف تةسف مف مفــه  ينة ه  عي ةى فةلةنفــمة ۛسبف ة رح تة لةـايسف رف ف  مفـغف ه 
ل  ة اةـب كة ــــذن وا كفمف ــه ـنح ر  س   ب الحن فة رة ۜ  وة ــل  وـــوة الحن هي ۜـه ــــلة الحن رةــف ـــغفــية مف

حة ۛف فةر  لة مف خ  ه  د  عة قف ةف ونة ب مة لح خة الفم  ﴾٨٠﴿ ية يـهفــلة مة الف د  وف ۟ـالفقة ينة قي اس  فة
اــالنف ي  وا ب ــه  جة ال ـاةمفــد  النفـه ـوة يـمف فيـه ـس ـف ـمف وة   وةالحن  ول ـــرةس 

اـــــكف ه  واـــر 
واف ــف ــنفــتة ۜ  ــحةــي الفـر  ةــهةـر جة اـنة ق لفرح دح ـــمة الۛشــنح قةالحن  ل ــيــبيــۛس وا لةـال ـ  وة

لفـيـليـوا قةـكمــحةـضفــيةـلفــفة ك واــبفـيةـلى  وة ﴾٨١﴿ ىۜ لةـــحة ه ونةـــقةـــففـــوا يةـان ـكف وفـــراح
جةــفة الحن كة ــــعةـــا نف رة ﴾٨٢﴿ يــكف ااءى ب ــــجة راىۛ ــثي اـزة ب ونةــس كذوا يـةــن  اــكف مة

و ج  ـلفـكة ل  وــن   ذة أفـتةـاسفـفة ر  يةفةق لف خ  ع  وا مة ر ج  لةنف تةخف لنى اا اي مفـة  م ـفةـئ  طة ه  نف
يةـــل وا مةــت  اـقةـــت  ىۜ ــعة ع  واح ة د  نح ضيكمـــاي وـالفـمف ب ـت ـيـمف رة ع  لة ق  ة الوح د  لةداى ـالبة نفــوة

لة اىـعة لح ـۛصــت  وة مف لن ه  نف د  م  اۛت  الحة مة ﴾٨٣﴿ ة  فةــمة ة واـاقفـرح عة ع د  ا مة ينة الفخة ل في
ۜــبفــقة لنىــعة هي ة  ر  نح مف ـــاي واكفه  ر  س   وة ب الحن فة ات ـل  وـرة مة واـهي  وة لة تة داىــالبة مفـق ـوة

لة بفكةـعفــت  وة ال  ج  وة د ـالمف لة الوف مف وة ا ه  نحةمة ۜ اي مف يد  ه  الحن  ي ري ﴾٨٤﴿ ه  ق ونةـس  مف فةاـوة
تةـيةـــدح  نفـال ف ي ه ـه ـس ـف ـقة النفــزف هةــا وة ر ونةـا ف ـكف مفـمف وة اــمف ب ـه ـبة ذح ـعةـالنف ي  هة

اا ا نف اي وة لةـــذة ة   الـــتف س ــــز  ا ب الحن  ن واــــم  نف ان ورة جة د  وة و ه  س  عة رة ل ه  وا مة ﴾٨٥﴿

﴾٨٦﴿ تةأفذةنةكة ل  اسف ةوف ل وا الطح نةا ا ول قةال وا ذةرف مف وة ه  نف عة نفكمنـة م  ينةـقةـالف مة دي اع 
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Tövbe /87 – 
Savaştan geri kalan 
kadınlarla birlikte 
oturmaya razı oldular. 

Kalplerine mühür 
vuruldu, artık onlar 
(cihattaki hikmeti, 
Resullullaha itaat 
etmedeki mutluluğu) 
anlayamazlar. [47,20; 
33,19] 

Tövbe /88 – Fakat
Peygamber ile 
beraberindeki müminler
hem mallarıyla, hem de
canlarıyla cihad ettiler. 

Hayırların her 
türlüsü onlarındır. 

Felaha erenler de 
onlardır! 

Tövbe /89 – Allah 
onlara, içlerinden 
ırmaklar akan cennetler
hazırladı. 

Onlar oraya 
ebediyyen kalmak 
üzere gireceklerdir. 

İşte en büyük 
mutluluk, en büyük 
başarı! 

Tövbe /90 – 
Bedevîlerden savaşa 
katılmamak için özürler
uyduranlar, hiç değilse 
kendilerine izin verilsin
diye geldiler. 

Allah’a ve 
Resulüne bağlılık 
iddiasında yalancı 
olanlar ise oturdular. Ne
geldiler, ne de özür 
dilediler. 

O bedevîlerden 
kâfir olanlar, gayet acı 
bir azaba mâruz 
kalacaklardır. 
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Tövbe /91 – Allah
ve Resulüne sadık

kalmak, onlar hakkında
iyi düşünceler taşımak

şartıyla zayıflara,
hastalara 

ve savaşta
harcama imkânı

bulamadığından dolayı
savaşa katılamayanlara

sorumluluk yoktur. 

Zira onlar, geri
kalmakla beraber,

memleketlerinde iyilik
ediyorlar. 

İyilik edenlere
diyecek bir şey yoktur. 

Gerçekten Allah
gafurdur, rahîmdir (affı
ve merhameti boldur). 

Tövbe /92 – Ey
Resulüm!, Binek temin

etmen için sana
geldiklerinde: 

“Sizi bindirecek
bir şey bulamıyorum”

deyince, harcayacak
para bulamamaları

sebebiyle 

göz yaşı döke
döke dönüp gidenleri de
kınamak doğru değildir.

Tövbe /93 –
Ayıplamak gerekirse,

zengin ve imkânlı
olmalarına rağmen 

savaşa katılmamak
için bahaneler ileri

sürenler ayıplanmalıdır.

İşte onlar geride
kalan güçsüz kadınlarla

beraber kalmaya razı
oldular. 

Allah da onların
kalblerini mühürledi.

Artık onlar işlerin
gerçek mahiyetini

bilemezler. 

ال ــعة الفــمة وة ط ـخة مف ـــل و ب ـــق  لنىـــعة عةـب ـف  وة ض  فةه مفه  ون واكمنف يـة اةـوا ب ـرة
ينة ن كنلن ـذي ـة الح ول  وة س  ـ الرحة ــعة ــن وا مة اـانمة وا ه  جة ـــد  هة ﴾٨٧﴿ ية ه ونةـــقةـــففـــلة

ـاـئ ـكة ال وة لن ا ول ۜ  وة ـمف ـه  ــس  ــف  ـم  نف ـه  ـائ ـكة لـة لن ا ول ات    وة ـرة ـيف ــم الفــخة ـمف ه  ه  الـ  ـوة ب اةمف
ة ــدح ـنف الحن  العة ي م  ري جف نحةات  تـة ه مف جة ار  لـة ةنفـهة ا الف ـت هة حف تـة ﴾٨٨﴿ ل ح ونةـففــم ـالف

ـذح  ـعة ــم  اءة الف ـا جة ر ونة وة اۜ  ذن ﴿٨٩﴾ ـيـهة يـنة في ــدي ا لـ  ــوف ز  خة ۟ ل كة الفـفة يـم  ــظي ــعة الف
يــنة ــذي ـة ــــدة الح ـــمف  وة قةـــعة ــه  ــؤف ذة نة لـة ــيـ   لـ 

ـوا  ــــذةكف ةبـ  الحن ـــنة ةم  ا ب   الف ــرة عف
ينة ـذي ـة ــــذةاب كف الح ــــــمف عة ــــه  ــــــنف وا  م  ر  فة ۜ ــــــو لةه  س  رة ـيــب وة ـــصي   ۛســــــيـ 

ـۛس ـــيف لةى لـة اء   وة عة ـا ـــفة ـــعة ــــلةى الـضح  لة لة عة ــى  وة ضن ـــرف ـــمة الف ــيــم  ﴿٩٠﴾ اللي
ــد  لة ـج  وا يـة ـۛصـح  ذةا نـة ج   اي ــرة ـونة  حة ــق  ــف  ــنف ـا يـ  حن  ونة  مة ل  ــلةى يــنة عة ـذي ـة الح

ۜ  وة  ــيـل  ـــنف   ۛســــبي ــــيـنة  م  ــني ـــس  ــــحف ـــــم  الحن الف ــــو س  رة ۜ   وة ــهي ا  لـ  ــــلةى  مة عة
لة عة ينةلةى ــوة اا  التة الحةذي ذةا مة مفــه ـلةــم ــحفـــتةـــوف كة  ل ـــاي ﴾٩١﴿ حيـف ـــغة ۙــيـو ر رة م 
ــل  ــم  ا  وةكمالحف ةوف ـوة لح ــه     تـة يف ـلـة يض  ال مف  عة مف تةفي ي ن ه  عف اا ـــد  مة ا الج  ـلفـــۛت لة قـ 

ـيـل  ـبي ة ا الـسح مة نحـة اي ﴾٩٢﴿ مفـالنة ــم  ة يةـــع  حةـدح ة ناى  اللح ا ي  د ــج ـــزة ۜــف ــنفـــوا  مة ونة ق 
أف ذ  ـتـة ـسف و يـة ـمف  ال نـ  كة  وة ه  ـاة نف يـة نـة ـوابـ  ض  ۛ  رة ااء  ـية ـن  ون واكمغف لةى ينة عة ةذي الح

﴾٩٣﴿ وة ال ـعة الفـمة طةـخة ۙ  وة ونةــلةـعفـمف لة يةــه ــمف فةــه ــل وب ـلنى ق ــ عة الحن بةعة ـف  م 
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الجزء

﴾١١﴿
Tövbe /94 – Savaş

dönüşü kendileriyle 
karşılaşınca, 
katılmamaları hakkında
mazeretler, bahaneler 
ileri sürerler. 

De ki: “Boşuna 
özür dilemeyin, zira 
size inanmayacağız. 

Çünkü sizin 
aleyhimizde 
çevirdiğiniz hîlelerden 
bir kısmını Allah bize 
bildirdi. 

Bundan böyle de, 
yapacağınız her şeyi 
Allah da, Resulü de 
görüp değerlendirecek, 
daha sonra da, gizli 
olsun açık olsun, 
herşeyi bilen Allah’ın 
huzuruna 
götürüleceksiniz. 

O da bütün 
yaptıklarınızı bir bir 
önünüze koyacaktır.” 

Tövbe /95 – 
Dönüp yanlarına 
vardığınız zaman, 
kendilerini affetmeniz 
için Allah’a yeminler 
edeceklerdir. 

Siz onlardan 
yüzçevirin. Onlara 
muhatap bile olmayın. 

Çünkü onlar o 
kadar murdar kimseler 
ki, hesap sormak ve 
azarlamakla yola 
gelmezler. 

İşleyip durdukları 
günahlar sebebiyle 
onların konutları 
cehennem olacaktır. 

Tövbe /96 – 
Kendilerinden razı 
olasınız diye, size karşı 
Allah’a nice yeminler 
edecekler... 

Bilesiniz ki siz 
onlardan hoşnut olsanız
bile, o yoldan çıkmış, o 
pis güruhtan Allah asla 
razı olmaz. 
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Tövbe /97 –
Bedevîler inkâr ve

münafıklıkta
şehirlilerden daha

şiddetli; 

Allah’ın, Resulüne
indirdiği hükümleri

tanımamaya daha
yatkındırlar. 

Allah her şeyi
bilir, tam hüküm ve

hikmet sahibidir.
[12,109] 

Bedevî (a’rabî)
çölde yaşayan göçebe

araplara denir. Her
bedevî değil, fakat
genelde bedevîler,

yaşadıkları çöl
hayatının gereği olarak

kaba ve sert
huyludurlar. Böyle

olunca küfür ve
nifakları da daha

beterdir. 

Tövbe /98 – Kimi
bedevîler, Allah

yolunda harcamasını
angarya ve ziyan sayar;
bundan kurtulmak için

başınıza türlü türlü
belalar gelmesini

gözler. 

O belalar kendi
başlarına olsun! 

Allah, her şey gibi,
onların söylediklerini

de işitir, bütün hallerini
bilir. 

Müslümanlar
hissedilir bir kuvvet

olunca bedevîler,
çıkarcı bir tutumla

İslâm’a girmeye
koyuldular. Gerçek

imana sahip olanlarının
nisbeti azdı. Göçebe

olduklarından İslâm’ın
cihad, savaş, zekât,

namaz vs.
yükümlülüklerinden

uzak durup ganimet ve
menfaat sırasında pay

almak işlerine
geliyordu. 

Tövbe /99 – Kimi
bedevîler de Allah’ı ve

âhireti tasdik eder; 

Allah yolunda
harcamasını, Allah’a

yakın olmaya ve
Resulünün dualarını
almaya vesile sayar. 

İyi bilin ki bu,
onlar için Allah’a

yakınlık vesilesidir. 

Allah onları
rahmet diyarı olan

cennete yerleştirecektir.

Çünkü Allah
gafurdur, rahimdir (affı,

merhamet ve ihsanı
boldur). 

جة اي ذةا ۜ   ق ـــت ـــعفـ رة مف ه  لةيف تةـتة لة لفـمف اي واـعف ذ  ر  لةــــتةـــــعفـــــية مفكمــيفــــذ  ر ونة اي
ةـــــنة دفــــقة نف الخفالحن   اــاة نةــبح ۛسيةرةىكم ر  بةاــم  ۜ وة مف م ـــــن   نفـــــــــلة مفكملة نةــؤف

ة ت ــث  دح ــمح لن و رة ال  ىـنة اي ادةة ـالف م ـعة هة ة الشح يفب  وة غة س  وة مفكملةــمةــعة الحن  ه ـل  وـرة
ل ــيةــۛس ب الحن  نة وـف ــحف ﴾٩٤﴿ اــمف  ب كمئـ ـــبح ــنةــــي ــفة ل ونةــمةــــعفـــمف  تةـــت ـــنفــكم مة

لة وا عةـعفـت ـمف ل ـه ــيفـاي ض  ۜ  فةـه ــنفـر  ض ـاةعفــمف ۜـه ـنفـوا عةـر  مف ذةا مفكملة لةـــانف اي ت مفــقة بف
أف ون يه مف جة مة ةـهةــوة ۛ  جةــنح ااءى ب ـــم  ا ـــزة ونةـب ـــس كذوا يـةـان ــكفمة س   ةه مف ر جف نح اي

ل ـــية ۛضـــتةـل مف كم لةف ونةــحف ا عةـــرف ۛ فةـه ـنفـوف ۛضـا نف تةـمف نفـرف ا عة ةـمف  فةـه ـوف ا نح ﴾٩٥﴿

ةعف ا ب  ــاللف دح ـــالۛش رة ﴾٩٦﴿ ة ية  الحن ى  عةـــلة ضن م  الفـقةـــن  الفــــــرف اــوف نةـيـقيـس  فة
ة ية وا ح ـلةــعفــــاللح ا د ـــــم  الحن زة لة ــــا النفــودة مة ن كم راى  وة اقـــفف الجفــفة ر    دةـــاى وة

م  ةعفــوة رة اب ـــنة  الف ﴾٩٧﴿ و ل ــــــــعة ۜ  ــلنى  رة س  م ــيــكيـــم   حةــيـليـ عةالحن  وةهي
رةــي  غف ق  مة ية نفف  ةــتةــماى  وة بح مفكمص  ب ـــرة ه  لةيف ۜ  عة اا ئ رة ة وة م  الدح ا  ذ ــخ ـ يةتحةنفــمة مة

م  ة عفـــــوة رة اب ــنة الف ﴾٩٨﴿ ا ائ  ة  الـــدة ةــــرة ۜ ـسح م ـيـليــع   عةــيــميـــ  ۛسالحن  وة وفء 
ن خ ـــوة الف ةــــر  وة يةـــيةوف م   الف ق ــف ــنفـــا ي ـذ   مةـخ ـــــتح   ب الحن ن   ـــــؤف  م ـــــنف  ي ـــمة
ۛص ا ت  الـلةــوة ةـوة ةـس  رح نح اي ا ۜ اللة ا ق ــــول  بةــهة ۜـه ــة   لةــرف مف الحن دة ـــنفــــع  ا ت  ــبة ر ــــق 

﴾٩٩﴿ ـــم  ـــه  ـ  ـــــل ــدف خ  ـي الحن   ۛســـــيـ   في
ة نح ۜ اي ت هي ـمة حف ة رة ــور  رة الحن ـــــف  ۟ غة ــيــــم  حي
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Tövbe /100 – 
İslâm’da birinci 
dereceyi kazanan 
Muhacirler ve Ensar ile 
onlara güzelce tâbi 
olanlar yok mu? 

Allah onlardan 
razı, onlar da Allah’tan 
râzı oldular. 

Allah onlara 
içlerinden ırmaklar 
akan cennetler 
hazırladı. 

Onlar oralara 
devamlı kalmak üzere 
gireceklerdir. İşte en 
büyük mutluluk, en 
büyük başarı! [5,119; 
59,9] 

Tövbe /101 – 
Çevrenizdeki 
bedevîlerden ve Medine
ahalisinden öyle 
münafıklar vardır ki 
onlar nifak işinde mahir
olmuşlardır. 

Pek sinsi hareket 
ettikleri için sen onları 
bilemezsin, ama Biz 
pek iyi biliriz. 

Biz onları çifte 
cezaya çarptıracağız. 
Sonra da müthiş bir 
azaba itileceklerdir. 
[63,8] 

Tövbe /102 – 
Diğer bir kısmı ise 
günahlarını itiraf ettiler.
Onlar iyi işlerle kötü 
işleri birbirine 
karıştırdılar. 

Onlar tövbe 
ederlerse umulur ki 
Allah da onların 
tövbelerini kabul 
buyurur. 

Çünkü Allah 
gafurdur, rahîmdir (affı,
merhamet ve ihsanı 
boldur). 

Bunlar daha 
önceki seferlere 
katıldıkları halde son 
Tebük seferine 
gelmemişlerdi. 
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Tövbe /103 –
Onların mallarından
zekât al ki, bununla

onları temizleyesin ve
arındırasın. 

Onlar için dua da
et. 

Çünkü senin onlar
lehine duan, onlar için

büyük bir huzur ve
tatmin kaynağıdır. 

Allah her şeyi
hakkıyla işitir, bilir.

[2,43] {KM, Kohale
3,30; Lukan 11,41} 

Tövbe /104 –
Bilmediler mi ki: ancak

Allah, kullarının
tövbelerini kabul eder,

zekât ve bağışlarını alır.

Tevvab ve rahîm
(tövbeleri kabul
buyuran ve pek

merhametli) olan da
ancak Allah’tır. 

Tövbe /105 – Ve
de ki: “Çalışın:

Yaptıklarınızı Allah da,
Resulü de, müminler de

görecekler. 

Sonra gizli ve açık
her şeyi bilen Allah’ın

huzuruna
çıkarılacaksınız. 

O da yaptığınız
her şeyi bir bir sizin
önünüze çıkaracak,

karşılığını verecektir. 

Tövbe /106 –
Sefere katılmayan bazı

kişilerin akıbetleri de
Allah’ın emrine

kalmıştır: 

Allah ister onları
cezalandırır, ister
merhamet eder. 

Allah alîmdir,
hakîmdir (her şeyi bilir,

tam hüküm ve hikmet
sahibidir). 

Belli
münafıklardan başka,

müminlerin haklarında
karar vermekte zorluk
çektikleri kimseler de
vardı. Onların gerçek
durumunu Allah elbet
biliyordu. Fakat Allah

zanna değil, bilinçli
muhakemeye dayanan

kesin bilgilere
dayanmaksızın hiç

kimseyi mahkûm
etmemek gerektiğini

müslümanlara öğretmek
istemektedir. 

اج ــم ــنة الفـــم  ينةـــهة ة ري الف ةـــنف  وة الح يــۛصار   وة نةـذي ا ب  ة ةـــــوة السح ة ق ونة الف ل ونة وح
نفالحن   وا  عة رة مف  وةـه ـعة العةــنفــض  ة لةـــه   وة مفــه ـــدح ة مف ب ـاتح ۙـبةع وه  ۛسان  ية ا حف رةض 

يـا ل ـخة اـيـنة فيــدي بة اـهة ل ــال ز ـــالف كةــداىۜ   ذن وف فة ا تةهة ي تةحف ري نحةات  تةجف ةنف جة ار ـالف هة
نف محة م  وف وة نةكملة حة م  مف  م  ۜ  وة ونة ق  نةاف  اب   م  رة ةعف ل  نفـالف الهف ﴾١٠٠﴿ يم ـعةــالف ظي
ا ق   لة تةــنح ــال لةىــعة ۜ   نةــم ـــلةــعفـــفة مف ۜــه ـم ـلةـعفـن  نةــحفـه  مف د واـالف رة ينةة   مة دي مة

ان ر ونةــــخة وة ﴾١٠١﴿ مف ب ه  ذح  تةۛسن عة ة رح ة ي ـيفن  ث ـ مة لنى عةـمح يم ۛــرة دح ونة  اي ظي ذةاب  عة
ئاىۜ   عةۛسى ان حاى وةـال ـۛص لىـمةـط وا عةــلةــخة رة ۛسيح  الحن  خة ف واب ذ  تةرة مفـب  ن و اعف ه 

اـالمف نفـم  ذفـخ  مف وة ل ه  ﴾١٠٢﴿ ۜ ـه ــيفــلةــــ عةو ۛبـت ــ يةالنف ة مف نح ة اي حي ور ــف ــغة الحن م ـيـرة
ۛصـــمف ب ـه ـيـــكحي زةـــوة ت  ا  وة ةــــه ــيفـــلةــعة لح ـــهة نح ۜ   اي مف مفــه  ر ــهح ــطةــةى  ت ـــدة قةــــۛص

اواـلةـعفـاللةمف ية ة م  ة النح الحن ﴾١٠٣﴿ ۜ  وةــلة ن كفۛس كةـۛصلنوتة مف يم  الحن   ه  لي يع  عة ۛسمي
ةــال يةـبةـــنف ع ـــةة عةـــوف بةـــتح ةـذ  الــأف خ ــا د  هي  وة ة وة ات ـدة قةــصح ةالنح الحن وة ية بةل ـقفـه 

ق ل  ل وافةۛسيةرةى وة مة لة  الحن اعف مة ول ه كمعة س  رة مف وة ﴾١٠٤﴿ اب  ةوحة التح وة يم  ه  حي الرحة
دح ـت ـوة ۛس لنى ونة رة يفـالف م ـال ـعة اي ةـغة الشح ئـ ـب   وة ادةة   فةي نةبح  مفكمهة الف ؤف م ـوة ۜـم  ن ونة

ان خة ةمفـــرف جةـــنة   م  و ر ـــــوة نة   ل  ﴿١٠٥﴾ الحن ر ـــوف اـــب  ۛــمةــعفــمف  تةــت ـنفــكم مة ل و نة
﴾١٠٦﴿ ـا اي ة ـذح  مح ــعة ـمف يـ  ه  ايبـ  ـا    وة ة ۜ  وة مح ـــمف ــه  ـيف ـــلـة و ب   عة ـــــتـ  يم الحن  يـة لي يم  عة كي حة
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Tövbe /107 – Bir 
de şunlar var ki: 
müminlere zarar 
vermek için, 

küfür ve küfranı 
yaymak için, 

müminlerin 
arasına ayrılık sokmak 
için ve daha önce Allah 
ve Resulüne savaş 
açmış adamı buyur 
etmek için, tuttular bir 
mescid yaptılar. 

Bütün bunlardan 
sonra onlar: “Bundan, 
iyilikten başka maksat 
gütmedik” diye yemin 
edeceklerdir. 

Allah şahit ki 
bunlar kesinlikle 
yalancıdırlar. 

Bu savaş açan kişi 
Hazreç kabilesinden 
Ebû Âmir’dir. Hz. 
Peygamber’in 
Medine’ye hicretinden 
önce hıristiyan rahibi 
olmuştu. 
Peygamberimizi 
kendisine rakîp gördü 
ve düşman kesildi. 
İslâm aleyhinde 
kampanya için 
kabileleri dolaştı. 

İslâm’ın 
güçlenmesini 
önleyemeyince, son 
olarak Bizans 
İmparatorunu harekete 
geçirmeye çalıştı. 
Tebük seferine sebep de
Bizansın savaş hazırlığı
olmuştu. Medine 
münafıkları Ebû 
Amir’le işbirliği içinde 
idiler. Ebû Amir’le, bir 
üs olarak kullanmak 
üzere cami yapmada 
mutabık kaldılar. 
Aslında Medine’de 
cami ihtiyacı yoktu. 
İhtiyaç göstererek 
yaptıkları mescidde, ilk 
namazı kıldırmasını Hz.
Peygamber’den 
istirham ettiler. Tebük 
seferinin hazırlığını öne
sürerek Hz. Peygamber 
(a.s.m) meşgul 
olduğunu söyledi. 
Burayı kötü planlar için
kullanmaya başladılar. 
Tebük dönüşünde 
Peygamberimiz orayı 
yaktırdı. 

Tövbe /108 – O 
Mescid-i dırarda hiç bir
zaman namaz kılma! 

Ta ilk günden, 
temeli takvâ üzere 
kurulan mescidde 
namaza durman daha 
münasiptir. 

Orada, maddî ve 
manevî kirlerden 
arınmayı seven 
kimseler vardır. 

Allah da 
temizlenenleri sever. 
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Tövbe /109 –
Binasını, Allah’a karşı
gelmekten sakınma ve

Onun rızasını kazanma
temelleri üzerine kuran

kimse mi hayırlıdır; 

yoksa yapısını,
yıkılmak üzere olan bir

uçurum kenarına
kurarak onunla beraber
cehenneme yuvarlanan

mı? 

Allah zalimler
gürûhunu hidâyet

etmez, umduklarına
eriştirmez. 

Münafıklıklarına
bir ceza olarak onları

hayra ve felaha
erdirmez. 

Tövbe /110 –
Yaptıkları bina,

kendileri geberip de
kalpleri parçalanıncaya
kadar, içlerinde hep bir

ukde olarak kalacak. 

Allah alîmdir,
hakîmdir (her şeyi çok
iyi bilir, tam hüküm ve

hikmet sahibidir). 

Tövbe /111 –
Allah, karşılık olarak

cenneti verip
müminlerden canlarını

ve mallarını satın
almıştır. 

Onlar Allah
yolunda mücadele

ederler, öldürürler ve
öldürülürler. 

Bu Allah’ın
Tevratta da, İncîl’de de,
Kur’ân’da da üstlendiği

gerçek bir vaaddir. 

Verdiği sözde
Allah’tan daha sadık

kim olabilir? 

O halde yaptığınız
bu alışverişten dolayı

sevinin ey müminler! 

Müjdeler olsun
size, işte en büyük

mutluluk, işte en büyük
başarı! [35,29; 39,29;
61,10] {KM, Tesniye

20. bölüm. Matta
10,34} 

ا راى   وةـــداى  ض ــج ــسفــمة راى  وةكم رة اىـقــي ريـففــتة فف ة يـــوة الح ةــذي ذ واــخةـــنة اتح
ة  ۛب  رة اـنف حةــمةـاداى  ل ـۛص رف اي وة س  الحن رة نفــه  م ــولةــــوة ينةـؤف م ــم ــنة  الفــيفــبة ني

الف دف رة ال ة لح اا اي ننـــح ـــنة ةــهةـشفــية  الحن  ۜى   وةـسف نح مفـه ــد  اي ۜــبفـقة ةــف ــل ـحفـيةـلة وة  ل  نف نح  اي
تة يه  مف ـق ـلة سفـداىۜ لةـالبة في د ـمة ۛس   ج  ةـال لةىـعةا سح  ىـتح ون قف ﴾١٠٧﴿ ب ونة ا ذ ــكــــــلة

ۜ فيــيـــ فيمة  وـق ــتة ونة  النفـبح ــح ـــال   ي ــجة ر ه   ـيــه  ة ل  يةـــم  قح  النفـــم  الحة وفــــنف الوح
نفــالفة ة مة لنىـيةـنفـۛس ب ــالسح انةه  عة ﴾١٠٨﴿ ۜ وا ر  ة بح ــي  الحن  وة  يةتةطةهح ةهح ـالف ح  طح ينةـم  ري

ا ن   خةــــضف ر  وة ۛس ب ــــمف مة الر   ـــــيفــــوة لنىــيةانةه  عةـنفـنف السحة ى م ـقفـتة الحن نة ـون
ۜ  ر  اـنة ةمة نح هة يةالحن  وة جة مةـهفـلة وف ي الفقة د  ا ر ــاج ـفةــۛش ي هيــب  رة اـهةــانفـر  فة ف  هة في

ية ال  ــــلة ةــه ــــيةا ن ـــنفــــب  زة ي  بةـم  الح يــنةــذي ا ري يـةى  فيـــبةـــوف ﴾١٠٩﴿ ةــال نةـيـميـال ـظح
ۜ  وةــه ـــــوب ـل ــــــق  ۟ــيـكيــيم  حةـليـعةالحن  مف م  ا النف  تةـه ـــو ب ـل ـــق  ة لح ةــــقةـــــمف   اي عةــــطح

ة ةاي نح ى م ــــتةــاشف   الحن المفـۛسه ـف ــنة النفـيــنيـؤف م ـم ـنة الفــرن مفــه ــوة الةــمف  وة  ﴾١١٠﴿

ل و نةـــت ـــــقفــــيةــــ فةالحن   يل ـبيــ ۛسي ــ  فيونةـل ـات ــقةــي  ة لةـــب  ةـــجةــم   الفـه ــاة نح ۜـــنح ةة
عف ا   ــــه   حةـيفـلةــــداى  عةــوة ى ةــالي  ـف قح ل ـيــجيــة    وة الف  نفــي رن وفـتح ل ونةــتةــقفـــوة ي 
ى   ب  نف   الــوة مة واـش ــبفـــتةـفةا سف الحن   نةـــــد  هي   م ـــهفــــعةــوف فن ر  ۜــق ــوة الف انن  رف

﴾١١١﴿ ي بةكمع ـيفـبةــب  ۜ  وةــمف ب ـت ـعفــا يةـم  الحةذي الفـكة  ه ـل  ذن هي ز   الفــفةـوة يم ـعةــوف ظي
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Tövbe /112 – O 
tövbe edenler, o ibadet 
edenler, o hamd 
edenler, Allah’ın rızası 
için sefer edenler, 

o rükû edenler, o 
secdeye kapananlar, 
iyilikleri yayanlar, 
kötülükleri önleyenler 

ve Allah’ın 
hudutlarını bekleyip 
koruyanlar yok mu? 

İşte o müminleri 
müjdele! [66,5; 4,24] 

“Allah rızası için 
sefer” kavramına: 
İslâm’ı anlatmak, cihad,
yerine göre hicret, ilim 
elde etmek, insanları 
eğitmek, çalışıp helâl 
kazanç sağlamak gibi 
birçok alan girer. 
Allah’ın hudutlarını 
korumaya: İmanın 
gerekleri, ibadetler, 
İslâm ahlâkına uygun 
davranışlar, İslâm’ın 
her alandaki hükümleri 
dahildir. 

Tövbe /113 – 
Kâfir olarak ölüp 
cehennemlik oldukları 
kendilerine belli 
olduktan sonra, 

akraba bile olsalar,
müşriklerin 
affedilmelerini istemek,

ne Peygamberin, 
ne de müminlerin 
yapacağı bir iş değildir. 
[2,119] 

Tövbe /114 – 
İbrâhim’in, babası için 
af dilemesi ise, sırf ona 
yaptığı vaadi yerine 
getirmek için olmuştu. 

Fakat onun Allah 
düşmanı olduğu 
kendisine belli olunca, 
onunla ilgisini kesti. 

Gerçekten İbrâhim
çok yumuşak huylu ve 
pek sabırlı idi. [19,47-
48; 60,4] 
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Tövbe /115 –
Allah bir topluluğu

doğru yola ilettikten
sonra, nelerden
sakınacaklarını

kendilerine
bildirmedikçe, onları
dalâlete sürüklemez. 

Şüphesiz ki Allah
her şeyi hakkıyla bilir. 

Bu âyet, müşrikler
için af dilemenin

yasaklığı bildirilmeden
önce bunu yapanların
ve haram kılınmadan

önce haramları
işleyenlerin sorumlu

olmayacaklarını ifade
etmektedir. 

Tövbe /116 –
Göklerin ve yerin

hâkimiyeti Allah’ındır. 

Dirilten ve öldüren
O’dur. Sizin Allah’tan
başka ne hâminiz, ne
yardımcınız yoktur. 

Tövbe /117 –
Allah, Peygamberini

savaşa katılmayanlara
izin verdiğinden ötürü

affettiği gibi, içlerinden
bir kısmının kalpleri

kaymaya yüz tut-
muşken, o güçlük

anında, Peygambere
tâbi olan Muhacirlerle

Ensarı da tövbeye
muvaffak buyurdu ve

sonra onların bu
tövbelerini kabul etti. 

Çünkü O, onlara
karşı raûfdur, rahîmdir

(pek şefkatli ve pek
merhametlidir). 

Başlangıçta kritik
bir anda savaşa

çıkmaya pek arzulu
olmadıkları halde,

nefislerinde
gerçekleştirdikleri

mücahede sonucunda,
zaaflarını aşan

sahabîlere işaret
edilmektedir. 

ا م ــالف ا د ـــحة ا ة اـح ونة  الـــــئ  ونة السح ة ع ونةــكنرح ا ة اــالف نة وـب ـــــئ  اـاللتح و نة د ــــب  عة
وـو ف    وة ال ر ـــعفـــمةــــــا لفـب  ةا ه  نة نح ا ج  ة ن م  د ــــــــــالسح و نةـــــــــــو نة   الف ر 

الف ۜ   و د    د ــح ــــو نة   ل ـظ ــــا ف ــحةــــوة ر ــــشح ــــــــوة بةالحن  ر ــكفــنفـــم ـــالفن   ــعة
ةب يح  وة ـ ل لانةــكـ اـمة ةنح ينةــالح اــ انمةذي واـف ـغفــتةــسفـوا النف  يةـن  ر  ﴾١١٢﴿ نيــالف ؤف م  نةـيـم 

بنى  م ــي  ق ـا ول لي ةــبةـا  تةـد  مةـعفـــنف بةــرف مفــه ـنة لةــيح يـشفـم ـل لف كي لةـر  اواـكة وفـنة وة ان 
ا كةانة اسف مة ةبيـغفـت ـوة يمة ل  هي بفرن ار  اي ةـفة لح يه  اي ﴾١١٣﴿ ة نح اب  الفـه ـال حة يم ـمف الصف حي جة

ةا ه ۛ  فة ا  تةـــلةـــاي يح ة ةــبةـــمح ةــنة لـةــيح ا  النح د  وح ــــه  عةــــه  ااـــــدة ة   وة عةـــوف ع ـــمةنف ـــعة دة هة
ا  مة ﴿١١٤﴾  الحن انةـكـوة حن   ةـــبةـــتةل  ة ايــنفـــال م  رح نح هيـــــبف ه ۜ   اي اه  حةــيــرن ة ة وح م ــيـليـــمة  لة

مف  مةـنة لةـيح ـبةـتحنى ي ــحة ةـا يةـه  ةـق ـتح نح ۜ  اي ونة ة قةــض ــي ــل  ماى بةــلح ذف هةـعفـوف مفــه ـدن يــدة اي
ة  ة  اي نح لفك ــه   م ــــلة الحن ﴾١١٥﴿ ة ء     عةــــــــلح     ۛشـــــكمـــــــــــ   ب الحن م ــــــيـليــــيف

ـيي ــي  ي  حف ا لةـيـميــوة مة ۜ  وة نف د و ن  كمـت  الحن مف م  ة ۜــمنـــالسح ةرف ض  الف ات   وة وة
لةى الحن ۛب  اـدف  تةـقةـــلة ة   عة يح ـب ـالنح ﴾١١٦﴿ ر ــيـصيـــــــــيح   وة لة  نةـــــنف  وة ل ـــــم 
ة ينة ـــالح ةذي ي   ۛسا عةـع ــبةــــاتح ة ـــو ه    في ا ج ـــم ــوة الف ة نفــهة ينة   وة الف ۛصار ـــــــري

ق ــري يـــــــوب    فةـل ـــــغ    ق ـ يزيــــــا دة  يةـكـ اـمة د ــعفــنف بةـــرة ة     م ـــسفــع ــــالف
﴾١١٧﴿ ة تةا ۛب   عةـــمف    ث ــــه ـنفـــم  ةـــه ـيفــلةــمح ۜ   اي نح مف   رةــمف ۙــيــحي ف    رة ؤ ن ه   ب ه  م 
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Tövbe /118 – 
Allah, savaştan geri 
kalan ve haklarındaki 
hüküm ertelenen o üç 
kişinin de tövbelerini 
kabul buyurdu. 

Çünkü onlar 
öylesine bunaldılar ki 
dünya bütün genişliğine
rağmen başlarına dar 
geldi. Vicdanları da 
kendilerini sıktıkça 
sıktı. 

Nihayet, Allah’ın 
cezasından, yine 
Allah’ın kapısından 
başka sığınacak hiçbir 
yer olmadığnı anladılar 
da, bundan sonra, 
önceki iyi hallerine 
dönsünler diye, Allah 
onları tövbeye 
muvaffak kıldı. 

Çünkü Allah 
tevvabdır, rahîmdir 
(tövbeleri çok kabul 
eder, tövbe edenleri 
sever ve pek 
merhametlidir). 

Bu üç halis 
müslüman Kâ’b b. 
Malik, Hilal b. 
Ümeyye, ve Mürâre 
(r.anhüm) adlı 
sahabîlerdi. Güçlü bir 
şair olan Kâ’b’ın bu 
kıssayı uzunca anlatımı 
okunmaya değer. Hz. 
Kâ’b’ın bu anlatımı, 
başta Buharî’nin 
Sahîh’i olmak üzere 
birçok kaynakta 
bulunmaktadır. Bu üç 
zat gerçek mümin 
olduklarından Hz. 
Peygamber bunları 
dışladı. Müslümanları 
onlarla konuşmaktan 
menetti. Elli gün süren, 
kendilerine ise ellibin 
sene gibi gelen, büyük 
bir imtihan geçirdiler. 
Sadakatlerini 
ispatladıklarından Allah
da onların tövbelerini 
kabul etti. 

Tövbe /119 – Ey 
iman edenler! Allah’ın 
emirlerine karşı 
gelmekten sakının ve 
dürüst insanlarla 
beraber olun. 
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Tövbe /120 – Ne
Medine halkının, ne de

etrafındaki bedevîlerin, 

Allahın
Resulünden geri
kalmaları ve ona

ihtimam göstermeyip 

kendi canlarının
derdine düşmeleri

olacak şey değildir.
(Bunu yapacak bir tek

kişi bile çıkmasın) 

Bu böyledir, çünkü
onların Allah yolunda

uğrayacakları hiçbir
susuzluk, yorgunluk,

açlık, 

kâfirleri
öfkelendirecek tarzda

bir yere ayak basıp ele
geçirmeleri ve düşmana

karşı başarı
kazanmaları yoktur ki,

mutlaka o sebeple
kendilerine güzel bir iş

ve sevap yazılmış
olmasın. Çünkü Allah

iyi davrananların
mükâfatlarını zayi

etmez. [18,30] 

Tövbe /121 –
Onlar Allah yolunda, az
olsun çok olsun, hiçbir

harcama yapmazlar,
hak yolda katettikleri

hiçbir vaadi olmaz ki, 

Allah, işledikleri
bu iyilikleri en güzel
tarzda ödüllendirmek

için, onların hesaplarına
yazılmış olmasın! 

Tövbe /122 –
Bununla beraber

müminlerin hepsinin
topyekün sefere
çıkmaları uygun

değildir. 

Öyleyse her
topluluktan büyük

kısmı savaşa çıkarken,
bir takım da din

hususunda sağlam bilgi
sahibi olmak, dinî

hükümleri öğrenmek
için çalışmalı ve savaşa

çıkanlar geri
döndüklerinde
kötülüklerden

sakınmaları ümidiyle,
onları uyarmalıdır. 

Bu âyet, dini iyi
öğrenmenin ve

öğretmenin ne derece
gerekli olduğunu ortaya

koymaktadır. Zira
dünya ve âhiret

mutluluğu, Allah’ın
hidâyetinin, kurtarıcı

prensip ve ölçülerinin,
rûhu ve lafzı ile,

İslâm’ın doğru
bilinmesine bağlıdır.

[9,41 - 121] 

واۜ  حةـــلح ـــخ  اــف  ذةا  ۛضـتحن م ــيفـلةــــتف  عةــقة اـى اي ه  ةــلةى الـــوة عة ةـثةـــلنـثح يـة   الح نةـذي
ۛض ظةـه ـس ـف ــمف النفـه ـيفـلةـتف عةـاقةـوة اــمف  وة وا   النف لةــنح  ةرف اـب  ض  الف بةتفـح  رة مة
لة ا اي ة لح ۜ ث ـيفــاي ة  تةـه  ة واۜ ـــوب ـت ــيةــل  مف ـه ــيفــلةـــاۛب عةــمح نح ة اي الحن الحن نة ـــأة م ــجةــــلفـــــمة

ا ةــــــيح  ا الـية ا الح يــهة ةـن ــــنة  انمةـذي وا ــــــوا اتح ةق  الحن ﴾١١٨﴿ ةـ الوةـه  اب  الـــتح حيـوحة ۟ـيـــرحة م 
ا  ةهفانة   ـكـمة يـمةـــل  الفـــل  نف ة   وةــنةـدي مة ﴾١١٩﴿ ا د ـال عةـــــوا مةـون ـكم وة ة نةـيـقي صح

ةــــــخةــــتةـــــنف ية ال وا  عةــلح وــف  الحن  ل  نف  رة س  ةعفـــمف  م ــه ـــوف لةــحة ا ب ـــنة الف رة
ۜ   ذن ل ـــــس ــففــــنف  نةـــعة ةــــكة  ب ـهي مفــــه ــــاة نح لة مفــه ـس ــف ــاة نفــوا  ب ــب ــغة رفــية  وة

لة مةـۛصــــنة الحن  ل ـيـبيـي ۛسـة   فيـۛصـمةـخفــب  وة لةـمف  ظةــه ــيب ــصيـ ي لة ا   وة مة
اـــك ـــــــالف ظ ــيـغيـــــية ة لة ية فح نفــــونة  م ـل  اـنةـــرة  وة ئاىـــوف ط ــؤ ن نة  مةـــطةـــ  يةوة لة

ۜــــــــل  ل  ۛصاــــمةـــــهي عةــــــب  ة   ح  نح ةاي الحن ة  لى ايـيفـــد  وح   نةـــعة مفــه ـــــۛب لةــت ـــكملح
لة ي  ةىـغيـةى  ۛصـقةـفةـق ونة  نةـف ـنفــوة يرة ﴾١٢٠﴿ يـس ـحفـم ـرة الفــع  الجفـيـضيــلة ي  ۙـني نة

اد  ي ة اى ايـوة يةـجفـيةـمف ل ــه ــۛب لةــت ـكم لح الحن  م ــه ـز  لة يةــيـبيــكف وة لة ةى وة ع ونةـطةـقفـرة
اوة  ۜــالفانة ـكف مة ةةى اافح وا كة ر  ف  ن ونة  ل يةنف م  ؤف م  ﴾١٢١﴿ اـۛسـالحف ل ونةـعفـان وا يةـكفنة مة مة
ااـه ـنفـم  وا  ف يـيةتةـة   ل ـفةـئ  مف  طة ه  ة قح ين  فة الدحي لة نةـلةــفة ة ـــقة رفـــلح  ف ـكمنف ـرة م ـفةـوف

﴾١٢٢﴿ وا  قةـنفـي ــوة ل  ر  جةـه ـوف مةــذ  ذةا رة لةــمف اي اوا اي ةــعةـمف  لةـه ـيفــع  مف  يةـلح ۟ـحفـه  ذةر ونة
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Tövbe /123 – Ey 
müminler! Size mekân 
bakımından yakın olan 
kâfirlerle savaşın, onlar 
sizde bir ciddiyet ve 
üstün gayret görsünler. 

İyi bilin ki Allah, 
fenalıklardan sakınan 
müttakilerle beraberdir. 
[5,54; 48,29; 9,73; 
66,9] 

Tövbe /124 – Yeni
bir sûre indirildiğinde 
onlardan bazıları: “Bu 
inen kısım hanginizin 
imanını artırdı acaba?” 
diyerek vahyi 
küçümserler. 

Ama bu, iman 
edenlerin imanını, 
yakinini artırır ve onlar 
sevinip birbirlerini 
müjdelerler. 

Münafıkları 
nifakta sabit tutmak, 
zayıf müminlere ise 
şüphe verip imandan 
çıkarmak gayesiyle 
böyle derler. 

Tövbe /125 – 
Fakat o sûreler, 
kalplerinde küfür ve 
nifak hastalığı 
bulunanların inkârlarına
inkâr kattı ve onlar 
kâfir olarak öldüler. 
[17, 82; 41;44] 

Tövbe /126 – 
Onlar, görmüyorlar mı 
ki her yıl, bir veya iki 
kere imtihan ediliyor, 

çeşitli belalara 
çarpılıyorlar da yine 
nifaklarından dönüş 
yapmıyor, onlar bundan
ibret de almıyorlar. 

Tövbe /127 – 
Aleyhlerinde bir sûre 
indirilince göz kırpıp 
alay ederek birbirlerine 
bakar, 

sonra “Acaba bizi 
gören biri var mı?” diye
endişe ile bakınır, gören
biri yoksa hemen sıvışır
giderler. 

Anlamaz bir 
topluluk olduklarından, 

onlar nasıl iman ve
Kur’ân meclisinden 
uzaklaşıp gidiyorlarsa, 

Allah da onları 
imandan uzaklaştırır. 
[74, 49 - 51; 70, 36-37; 
61, 5] 

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

9-Tevbe Süresi Yaprak 03B Cüz 11 Süre 09 Sayfa 206

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٩﴿ َبِة وَرةو التةوع سو ﴾٩﴿ 206

Kur’ân’dan
indirilen yeni bölümleri

Hz. Peygamber (a.s.)
bir hutbe tarzında

müminleri toplayıp
okurdu. Münafıklar,

zevahiri kurtarmak için
toplantıda

bulunduklarından,
sıkılarak otururlar,

geldiklerini
ispatladıktan sonra

sıvışıp gitme yolları
ararlardı. 

Önlerine konan bu
devletin, bu muazzam

feyiz kaynağının
kıymetini

bilmediklerinden, Allah
da onları bu hidâyetten

mahrum bıraktı. 

بزح

﴾٢﴿
Tövbe /128 – Size

kendi aranızdan öyle bir
Peygamber geldi ki

zahmete uğramanız ona
ağır gelir. 

Kalbi üstünüze
titrer, müminlere karşı

pek şefkatli ve
merhametlidir.

[2,129.151; 3,164; 26,
215-217] 

Tövbe /129 –
Buna rağmen aldırmaz,

yüz çevirirlerse, ey
Resulüm! de ki: 

“Allah bana yeter.
O’ndan başka tanrı

yoktur. 

Ben yalnız O’na
dayanırım. Çünkü O,

büyük Arş’ın, muazzam
hükümranlığın

sahibidir.” 

نةــــمف  م كمـــــل و نةــية ا ةــــــال يح  اــية ا الح يــــهة ةـــــــا ت ـوا قةـن ـــــــمة نة انـذي يــل وا الح نةــــذي
ا عف اوا الــــلةــــــوة ة م  ةنح ةـــكمـــالف الحن وا  فيـــج ـيةــــــار  وة لفـفح ۜـظةـــلفـــمف غ كميــــد  ةى

ذةا اي اا وة ة ز ـا نف مة ورة مف مةـم ـفة لةتف س  ه  ول  نفـنف ـ  ال يةق  مفكميح ﴾١٢٣﴿ ةـعة الفـمة تح ينةـقيــم 
تفــن وا فةــانمة ادة يــه ـــزة انـــمف اي ه ـمة مفــاى وة ادة تف ا ايـــه  هنــزة هي ۛــي ذ  اناى ة اةـفة  مة ة اـمح ينةـالح ذي

ا ة المح ة وة يـالح ادة تفـــرةض  فةــمف مةــه ــل وب ــق  يـفينة ـــذي مفــه ــزة ﴾١٢٤﴿ وـبفـتةـسفـية ر  نة ش 
ية لة وف نةــــالوة رة ﴾١٢٥﴿ جف جف ساىـــر  لنى ر  اـه ـس ـاي مة مف وا  وةـت  مف  وة  ه 

و نةـــاف ــكف ر 
ة تةــالوف مة يةــن   ث ـيفـرح ة لة ونةــب  وـت ــمح ةــــام   مةـعة لح ــكم يـن ونة  فيــتةـففـمف  ي ــه ــالنحة ةى رح

ذةا اي اا وة ة    مة ورة لةتف  س  مفــه ــض ـعفـرة  بةـظةـــ نةا نفز  ﴾١٢٦﴿ لة ه  ةـــمف يةـــوة ة كح ر ونةــــذح
ة انفـــث  ۛفـــواۜ  ۛصــۛصرة ف ــمح لنى الحن رة ۜ  هة اي ض  د ـالحة نفـمف م كمـــلف يةرن يـبةعف

اــلة دف جة ول ـمف  رة س كماءة ـقة ﴾١٢٧﴿ ةـمف ب ـه ــل وبةــق  م   لة يةــمف قةـه ـاة نح و نةـقةـففـوف ه 
لةيـفـــحة مفكمري يص  عة ا عةـــلةـــ يز    عةزيمف  عةكمف س ـــنف النفــم  ه   مة تح مفــن ـــيف

ةـــا نف تةــفة ا فةــوة لح الحن  ب ية ـسفــلف حةـق ـوف ﴾١٢٨﴿ يــؤف م ـم ـلف اـب  ؤ نف  ـني حي نة  رة يم ـرة
﴾١٢٩﴿ ة ه  لح هة اي لن ا اي ۜ ــلة ةــه  تةــلةيفـــعةوة كح ش ـعةــالف رةبح  وةــت  وة ه ـــلفــوة يـعةــالف رف م ــظي

ةم             ورف مسفسم                 يمون  
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10-YUNUS SÜRESİ

Mekkede nâzil 
olmuş olup, 109 âyetten
ibarettir. Sûrenin 98. 
âyetinde Yûnus (a.s.) 
dan ve kavminden 
bahsedilmesi vesilesi 
ile bu ad verilmiştir. 
Oysa Hz. Nûh (a.s.) ile 
Hz. Mûsâ (a.s.) daha 
tafsilatlı bir şekilde 
anlatılır. Bu sûre-i 
şerife iman esasları 
üzerinde fazlaca 
durmaktadır. Özellikle, 
Kur’ân’ın Allah 
Teâlanın kitabı 
olduğunu ispata yönelir.
Bunu yaparken; 

1. Kâfirlerin 
Kur’ân hakkındaki 
şüphelerini iptal eder. 2.
Kur’ân’la onlara 
meydan okuyup, 
güçleri yeterse benzer 
bir eser ortaya 
koymalarını ister. 3. 
Özendirme ve 
korkutma (tergib ve 
terhib) metoduyla 
Kur’ân’ı tasdik etmeye 
çağırır. Allah Teâlanın 
tarihteki âdetine işaret 
ve müminleri teselli 
için Nuh, Mûsâ ve 
Yûnus (aleyhimu’s-
selam) kıssalarına yer 
verilir ve onların sabır 
ve sebatla, Allah’ın 
hükmünü beklemeleri 
emredilir. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Yunus /1 – Elif, 
Lâm, Râ. İşte bunlar o 
hikmetli kitabın 
âyetleridir. 

Yunus /2 – 
“İnsanları uyar! 
Müminlere, Rab’lerinin
üstün sadakat makamı 
vereceğini müjdele!” 
diye 

içlerinden bir 
insana vahyetmemiz 
insanların çok mu 
tuhafına gitti? 

Onun için mi 
kâfirler: “Besbelli ki 
bu, sihirbazın teki!” 
dediler. [38,4; 64,6; 
7,69; 18,2 - 3] 
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Yunus /3 – Sizin
Rabbiniz gökleri ve yeri

altı günde yaratan, 

sonra da Arşı üzerinde
hükümrân olan, her işi

yerli yerince çekip
çeviren Allah’tır. 

Kendisinden izin
çıkmadıkça, O’nun

katında hiçbir şefaatçi
iş bitiremez. 

İşte Rabbiniz, bu
vasıflara sahib olan

Allah’tır. Öyleyse O’nu
bir tanıyarak, yalnız
O’na ibadet ediniz.

Hâla gerçekleri
düşünmeyecek misiniz?

[34,3; 11,6; 6,59; 2,255;
53,26; 34,23; 43,87] 

Yunus /4 – Hepinizin
dönüşü O’nadır. Bu,

Allah’ın gerçek olarak
verdiği sözdür. 

Mahlûkları ilkin O
yaratır. 

Yoktan yaratan yaratıcı,
öldükten sonra onları

haydi haydi diriltir. 

Diriltir ki iman
edip makbul ve güzel

işler yapanları,
adaletleri sebebiyle

ödüllendirsin. 

Kâfirlere ise, dini
inkâr ettikleri için,

içecek olarak kaynar su
ve gayet acı bir azap

vardır. [30,27; 38,56-
58; 56,42-43; 55,43-44]

Yunus /5 – O dur ki
güneşi bir ışık yaptı.
Ay’ı da bir nûr kılıp,

ona birtakım konaklar
tayin etti ki yılların

sayısını ve vakitlerin
hesabını bilesiniz. 

Allah, bunları boş
yere değil, ancak

hikmet uyarınca, sabit
bir gerçek olarak

yaratmıştır. 

Bilip anlayacak
kimselere Allah âyetleri
böylece açıklar. [2,189;

36,40; 6,96; 38,27;
23,115-116] {KM, Tek-

vin 1,14} 

Yunus /6 – Gece
ve gündüzün sürelerinin

değişerek peşpeşe
gelmesinde, 

Allah’ın göklerde
ve yerde yarattığı bunca

varlıklarda, 

elbette Allah’ı
sayıp kötülüklerden

sakınacak kimseler için
nice deliller vardır.

[3,190; 10, 101; 11,6] 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
باىــجةـــنحةاس  عةــلـانة ل ـكفال ﴾١﴿ ا يةـلفــــرن   ت ـال م ـيـكيـحةــب  الف تةاـكنــالف ات ـكة ان

ج  الـــمف  النف  النفـه ــنفـل   م ـــرة بةــذ  ر  ةاۛس وة ةــشح ـــنح يـر  الح نةــذي اـيفـحة وف ال النف لنى اـنة اي
ۜ دة ـنفـــدف ق   ع ـــدة مة  ص ـــــقة مف بح ه  و نةـــا ف ــكفـــــالة الفـقة رة ر  اــانمة ة لةـن  مفـه ــوا النح

ة  نح ةاي بـح يالحن   م كمرة لةقة الحةذي ات  خة وة من السحة ﴾٢﴿ ة هن نح ا لةــاي ين ـبيـر  م ـــح  ۛساــذة
ةام  ةة  اليح تح لةى س  ى عة تةون ة اسف  ث مح

ش  ي ـالف رف ةمفـعة بح ر  الف اــدة ۜ مة نفــم  رة ۛض ةرف الف يـ فيوة
بـح  لةــــــفة د  وه ۜ الــــب ـــــا عفـفةمف كمالحن  رة ذف د  اي نف بةعف م  ة يع  ايلح ۜ  ذن ل  ۛشفي م كمن هي

ع  ج  رف ه  مة لةيف دة كماي عف يعاىۜ وة مي ةـقــحةالحن  مف جة نح ىۜ اي ؤ ا دةـــبفـــه  يةـــاح ﴾٣﴿ ونة ةر  تةذةكح
ينة  ةذي عةــانمةالح ل وا الـن وا وة ا ل ـم  ة ات ــصح حة ة ي ــلفقة ث ـخةـالف يـــمح ية ز ــجفـيةـد  ه  ل ـعي

وا لةكف ر  مف ۛشـفة اب  ـه  يم  رة ذةاب  اللي عة يم  وة مي نف حة م  سفـلف اـب  ةـق  الح ۜ وة ينةـط  ذي
وة يه  ةـال لةـعةـجة  الحةذي ۛسـشح رة مف مة الفقة ااءى وة ية ض  ﴾٤﴿ ا ونةكذيـة ان واـكفب مة ر  ف 

وا عةـعفـتةـل  يـدة ال دةـلةم  ني اـح ـنة وة الفـسح  لةقةۛساۛبۜ مة خة قةـن  ه   مةـوراى  وة رة ة لةـدح نةاز 
نـصح ــــفةــــي  و نةــلةــعفــوف م   يةـقةــت   ل  اــية ل  الف م  ة ب الحن    لح ۜ ـحةــــا لفـذن ل كة  اي قح

ة    نح ةــــت ـــــاخف يـف اي ةــــل     وة الــيفــــــــلة ف    الح مةــــنح ا ر   وة قةــــلةــــــ   خةاـهة ﴾٥﴿

﴾٦﴿ ةـي الـف   الحن  ن يةــمنــسح ض   لة ة رف ات   وة الف ةــــوف م   يةــقةــــت    ل  اـوة و نةــــتح ق 
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Yunus /7- Yunus /
8 – Onlar ki âhirette 
bize kavuşmayı ummaz

ve sadece dünya 
hayatına razı olup 
onunla tatmin bulur 

ve onlar ki bizim 
tek İlah olduğumuzun 
delillerinden 

ve gönderdiğimiz 
Kur’ân âyetlerinden 
gaflet etmeyi sürdürür! 

İşte bunların, 
irtikâb ettikleri şirk ve 
isyan sebebiyle 
varacakları yer 
cehennemdir. 

Yunus /9 – İman 
edip makbul ve güzel 
işler yapanları ise 
onların Rabbi, imanları 
sebebiyle kendilerini, 

içlerinden ırmaklar
akan, o nimet dolu 
cennetlerdeki 
mutluluklara erdirir. 

Yunus /10 – 
Onların orada duaları, 
“Sübhansın Allah’ım! 
Her türlü noksandan 
münezzeh ve yücesin!” 
demek, birbirlerine iyi 
dilek ve temennileri ise 
hep “selam!” dır. 

Duaları “El-
hamdülillahi Rabbi’l-
âlemin” “Hamd 
âlemlerin Rabbi Allah’a
mahsustur.” diye sona 
erer. [33,44; 56,25 - 26;
36,58; 13,23-24; 18,1; 
6,1] 
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Yunus /11 – Eğer
Allah insanların

faydalarına olan şeyleri
çabucak elde etmek

istemelerinde verdiği
gibi, müstehak

oldukları şerri de
çarçabuk verseydi

derhal sonları gelir,
helâk edilirlerdi. 

Fakat Biz,
huzurumuza çıkmayı

arzu edip ummayanları,
kendi hallerine

bırakırız, azgınlıkları
içinde bocalar, dururlar.

[17,11] 

Yunus /12 – İnsan
bir sıkıntıya mâruz
kalınca gerek yan

yatarken, gerek
otururken veya ayakta

iken, Bize yalvarıp
yakarır. 

Fakat biz
sıkıntısını giderdik mi, 

sanki uğradığı
dertten dolayı Bize

yalvaran kendisi
değilmiş gibi 

eski haline geçip
gider. 

İşte (hayat
sermayelerini boşuna

harcayıp) haddini
aşanlara, yaptıkları

işler, kendilerine böyle
süslenmiş, hoşlarına

gitmiştir. [41,51; 11, 10,
11] 

Yunus /13 –
Sizden önceki

devirlerde geçen nice
ümmetleri, 

Peygamberleri
kendilerine açık deliller
(mûcizeler) getirdikleri

halde, 

onları yalancı
sayıp hakka karşı

çıkarak zulmettikleri ve
iman etmeyecekleri

sabit olduğu için imha
ettik. 

İşte suçlular
güruhunu Biz böyle

cezalandırırız. 

Yunus /14 – Sonra
onların peşinden, nasıl

davranacağınızı görmek
için, 

bu dünyada
onların yerine sizi

geçirdik. 

اـــل  نةـقة وــلف اـوا ب ـان  وة رة ض ـا ءة ين يةاــة   الدح  نف حة ة ة الح نح يـــــاي و نةــرف ج ــــــنة  لة يةـذي
ا ئ كةـا وللن ﴾٧﴿ ا طف اة ــوة ةــوا ب ـنح  مة الح ا وة يـهة ا ف ــا ت ــنف ان يةـعة مفـه  نة ــذي ۙـــنةا غة ل ونة

ة ة الح نح يـــاي ن واـــ انمةنةـذي ﴾٨﴿ ةاــأف ون يه ــمة اـر  ب  م  النح ونةـب ـــــس ـكذوا  يـةــن  اــكف مة
بح ه مف اـب  رة يمة يـن  اي ري ۛ تةجف مف نف ه  م  م  ت ه  تةحف عة اـم ـوة ة دي ل وا الصح ات   يةهف مف ل حة يه 
يــدة عف ا س ـيـمف فيـه ـون ة انةكةـحةـبفـهة مح اللحنه  ﴾٩﴿ ةنف يــالف ار  في يم ـنحةات  الــجة هة نحةعي

حن د ـــمفــحةـمف الن  الفـــه ــون يـــــر  دة عفــــان خ  وة ةـح ـــوة تة ل  ا ۛســيـمف فيــه ـت ـيح ۛـهة لة م 
لة ل ــعةـوف ي ـوة ةـنحةاس  الــل لالحن   جح  ة اسفــشح الةـعفـت ــرح مفــجة ه  ﴾١٠﴿ اـالفرةبح   ۟ عة ينة لةمي
لة ۜ  فةـه ـل ـمف الجةـه ـيفـاي ة ذةـنةـمف الح يـر  يةـذي ج ـنة لة ــونة  ل ــرف نةاناءةــق لةق ــخةــلف ب ا ر  يةـيف ض 

ةـذةا مة اي وة نةا اـعة رح   دةــضح ـۛسانة الـــالف  نف سح ﴾١١﴿ ي وــمةـمف يةعفـه ـن  يةاــغفـ ط في نة ه 
ا ال اــلةـماىۛ   فةـــئ  اـوف قة ة ةــه   ض ــنفـنةا  عةــففـۛشكفمح ةـــه    مة رح رح ا الوف قةـب ـنفـجةــل  داىــا ع ـهي

ــدف ع ــية لنى ض ـن ةـرح  مةــا اي نةـيـر  فيـسفـم ـلفـنة ل ــذن ل كة  ز  يح ــكفه ۜ  ــسح مفـــاةنف لةــكف
لة ل  نفــم ر ونة  ــق ــنةا الفــكذــلةــدف الهفـقةــوة مفكمقةبف ﴾١٢﴿ ا ل وــعفــان وا يةـكف مة نة مة

اـم ـلةـــظة جة اـبةيح ـلف مف ب اـه ـل ــر س  مف ـه ــتف اءةـواۙ وة مة  نةات   وة
م ـي ـل وا ـان ـكف ن واۜـؤف اـلة ة مح

لفنةاـث  عة ة جة  مح
اكم لة ۛفـئ  مف خة ﴾١٣﴿ ل ـكف ز يـكة نةـذن جفـالف جف مة الفم  وف ينةـقة ر  مي

﴾١٤﴿ ض  م  يـــف  ةرف مف د   ـــعفـــنف  بةـــــــالف ل ونةــمةـعفـۛف تةـــيفـــكفرة  ــظ ـــنفــنةـل  ه 
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Yunus /15 – Böyle
iken, âyetlerimiz 
kendilerine, açık 
deliller halinde 
okunduğunda, âhirette 
huzurumuza 
varacaklarını 
ummayanlar, 

“Bize bundan 
başka bir Kur’ân getir 
veya bunu değiştir” 
derler. 

De ki: “Onu 
kendiliğimden 
değiştirmem asla olacak
bir şey değil. 

Çünkü ben sadece 
bana vahyedilene tâbi 
olurum 

ve eğer sizin 
arzunuza uyar da 
Rabbime isyan 
edersem, o müthiş 
günün azabından 
korkarım.” 

Yunus /16 – De 
ki: “Eğer Allah 
dileseydi ben Kur’ân’ı 
size okuyamazdım, 

hiç bir suretle de 
size onu bildirmezdi. 

Bilirsiniz ki, daha 
önce, bir ömür boyu 
aranızda yaşadım, 
böylesi bir iddiada 
bulunmadım. 

Aklınızı kullanıp 
bunu anlamaz mısınız? 

Yunus /17 – Hem 
yalandan bir söz 
uydurup onu Allah’a 
mal eden 

veya Allah’ın 
âyetlerini yalan 
sayandan daha zalim 
kim olabilir? 

Gerçek şu ki 
mücrimler iflah 
olmazlar. 
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Yunus /18 –
Onlar, Allah’tan başka
kendilerine ne zarar ne

de fayda veremeyen
birtakım nesnelere

ibadet ediyor ve “Onlar
Allah katında bizim
şefaatçilerimizdir”

diyorlar. 

De ki: Böyle bir şey
olacak da Allah
bilmeyecek ha! 

Ne o, yoksa siz Allah’a
göklerde ve yerde olup

da bilmediği şeylerin
varlığını mı haber
vereceğinizi iddia

ediyorsunuz? 

Hâşâ! O, onların iddia
ettikleri her türlü

ortaktan münezzehtir,
yücedir. [13,33] 

Gerek bu âyette,
gerekse başka bir çok

âyette yer alan min
dûnillah ibaresi bazı

meallerde “Allah’ı
bırakıp...” diye tercüme

edilmiş. Ebussuud
burada der ki: “Onlar

Allah’ın dışında
birtakım nesnelere de

ibadet ederler”
demektir. Yoksa onlar

Allah’a ibadeti
büsbütün terketmiş
değildirler. Bilakis
maksat, o ibadetle

yetinmediklerini ifade
etmek ve nazm-ı

kerimin siyakının
ortaya koyduğu üzere, o

ibadeti putlara ibadete
makrun kılmak, yani o
ibadeti putlara ibadetle

birlikte yaptıklarını
bildirmektir.” 

Yunus /19 – İnsanlar
aslında tek ümmet idi.

Başlangıçta hepsi
tevhid inancına sahip
iken sonra aralarında

ihtilaf çıktı. 

Şayet Allah’tan nihaî
hükmü kıyamete

bırakma şeklinde 

önceden yapılmış bir
vaad olmasaydı, 

ihtilaf ettikleri
konudaki hüküm çoktan

verilmiş, azap
tepelerine inmiş olurdu.

[2,213; 11, 110; 20,129]

Yunus /20 – Bir de
kalkmış: “O

Peygambere Rabbi
tarafından bambaşka bir

mûcize indirilse ya!”
diyorlar. 

Sen de ki: “Gayb âlemi
ancak Allah’ındır.

Gaybı bilmek O’na
mahsustur. 

O halde bekleyin
bakalım, ben de sizinle

beraber bekliyorum.
[6,37; 17,59; 10,96-97; 15,14-15]

ۙ   قةــيح ـــنةا  بةـــت  يةا  ان ة اـنةات  يـــلة الح ج ـــية نة  لةـذي ونةـرف اي ذةا ت  مفـه ــيفـلةـلنى عةــتفــوة
اا الوف بةــر  هنـيفـغة ايكما يـةـلف مةـه ۜ  ق ـدح  لفــذة يـون   ل اـــل  انن ــق ــ ب ت  ــــنةا ائف اءةـقة رف

ااــلفـنف ت ــم  ل نة قة نف الـففـئ  ۛي اي ة سي ا ي  ع  ايــب ــتح مة ة اىـلح لة وحن ايــاي ح ن ۛ اي ة يـــيح ه ـــدح  لةـبة النف ا 
وف ۛشااءةـــلف لةـــق  ﴾١٥﴿ ا ف  اينف عة ي يفت  ـۛصـالخة بحي م  عةـــذةاۛب يةـعةرة م ـيـظيــــوف

ا ال ت ــثفـب ـــدف لةــقةــهي  فةـــمف  ب كمــــــي دف رن وة لة ت ـلةـــا تةـ مةالحن   مفكميـفــلةـــه  عةــــوف
م ــلةــنف الظفـمةـفة ﴾١٦﴿ راى  م ـــمف  ع كميــفي ۜ   ال فةـــل ــبفـــنف قةــم  نة ل وــق ـعفــلة تةـــهي

 اى الوفـذ  بــكف
ة ۛب  ب ــكف ي ـيةا ت  انـذح ةه   لة نح ۜ  اي ل ح ـففــهي ةــم  ى عةــتةــن  اففــمح الحن  لةىــرن

ونة م ـــب ـعفـــوة ية ا لة يةالحن  ن   و  نف د ـــد  مفـــرح  ه ــــض ـــــ مة ﴾١٧﴿ و نةـجفـالفم  ر  م 
ا ء   ش ــــهن ا اــــــفةـــــؤ ل  لة دةـــنفــــا  ع ــاؤ ل نةــعة لة ية و ل ـــمف  وة يةـــه ـــع ـــفةــنفــــوة ونةــق 

ا لة يةــب  ة يـم  ف ــلةــعفــــمة لة ف يـمنــالسح ات   وة وة   ۜ ةؤ ن نة ــــبح ـــنةـــــت  لف الــق الحن  الحن
مة اـــوة ﴾١٨﴿ ۜ س  ةرف ض  ا لنى  عةــــه   وة تةــــا نةـحةــــبفـــالف ا ي ــــعة ة ونةــكـ ر ــــــشفــــمح

ا ح ــــــا محة وف لةــــواۜ   وة لةــف ــــلةـــــتةــــــا   خفــدة ةى  فةــــــةى  وة اـــانة الـــكف ة لح نحةاس   اي
﴾١٩﴿ نفــكف ة  ۛسبةقةتف م  بح كة ل مة ية بة رة يـنةـيفـلةق ض  مف  في ا فيـه  ف ونةـل ـتةـخفـيه  يةـمة

ا ا نفــلة لة عةــوف لة يةــيفـلةـز  ۛ   نفـة  م ــه  ان ب حهي ةـق ــفةرة نح االفــلف اي ب ــيفــغةـــمة ونةـو ل ـق ـــوة ية
﴾٢٠﴿ حن   واۛ  ايــــظ ــــتةــــــنف اـفة ل  ري يـــتةـــنفـــم ـــالف نةـــمف  م كمــعةــــي  مةــنحي ر  ۟ــظ  نة
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Yunus /21 – 
İnsanlara uğradıkları bir
dertten sonra bir nimet 
ve âfiyet tattıracak 
olursak, bir de bakarsın 
ki âyetlerimiz hakkında
yine birtakım kötü 
düşüncelere sapmışlar! 

De ki: “Allah’ın o 
tuzakların hakkından 
gelmesi, daha da çabuk 
gerçekleşir. 

Haberiniz olsun: 
meleklerimiz bütün o 
kötü düşüncelerinizi 
kaydedip duruyorlar.” 

Yunus /22 – Sizi 
karada olsun, denizde 
olsun gezdirip 
dolaştıran O’dur. 

Gemide olduğunuz
zamanı düşünün: 

Gemiler, tatlı bir 
rüzgarla içindeki 
yolcuları alıp götürdüğü

ve yolcular da 
bundan ötürü 
keyiflendikleri bir 
sırada, 

birden gemiye 
şiddetli bir fırtına gelir, 
dalgalar her taraftan 
onları sarar 

ve artık 
kendilerinin tamamen 
kuşatılıp bir daha 
kurtulamayacaklarını 
zannedince, 

bütün niyaz ve 
ibadetlerini yalnız 
Allah’a tahsis edip 
gönülden O’na 
yalvarırlar: 

“Ahdimiz olsun ki,
eğer bizi bu felaketten 
kurtarırsan, mutlaka 
şükreden kullarından 
olacağız!” derler. 
[2,139] {KM, 
Mezmurlar 107,23-30} 
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Yunus /23 – Fakat
Allah onları kurtarınca
bir de bakarsın ki yine

yeryüzünde haksız yere
taşkınlıklar ve türlü

yolsuzluklarda
bulunuyorlar. 

Ey insanlar! İyi
biliniz ki taşkınlığınız

sadece kendi
aleyhinizedir. 

Elde edeceğiniz en
fazla şey, bu fani

hayatın geçici
menfaatidir. 

Sonunda dönüp
Bizim huzurumuza

geleceksiniz ve Biz de
yaptıklarınızı size bir

bir göstereceğiz.
[17,67; 29,65; 31,32] 

Yunus /24 – Bu
fani dünya hayatı bilir
misiniz neye benzer? 

Tıpkı şuna benzer:
Gökten yağmur

indiririz,  

derken o yağmur
sebebiyle, insanların ve

hayvanların yiyerek
beslendikleri bitkiler

bol bol yetişir, ağ gibi
etrafı sarar. 

Yeryüzü renk renk,
çeşit çeşit meyve ve

mahsullerle süslenir, 

bahçe sahipleri de
tam, bütün o ürünleri

devşirmeye giriştikleri
sırada,  

geceleyin veya
gündüzün birden emir
çıkarırız, bir afet gelir,

söküp biçer. 

Sanki daha dün, o
şen manzara, orada hiç

olmamış gibi olur... 

İşte Biz düşünüp
ibret alacak kimseler
için âyetleri, delilleri
böyle ayrıntılı olarak

açıklarız. 

Yunus /25 – Allah
insanları esenlik ve

mutluluk ülkesine dâvet
eder ve dilediği

kimseleri doğru yola
iletir. [6,127] 

حف ااءة  مةــد  ۛضـعفــنف بةـةى  م ــمةــرة ة ةـرح ذةا  مفــه ـتفـسح مفـه ـــلةاي اا الذةقف اي وة ةا ۛســذة نةاالنح
ة  ر  س ـكذـــرة ع  مةــالسف الحن  نح نة وـب ــت كذنةا يـةــلةــراىۜ  اي يةا ت  يـفاي ر ـكذــمة ل ـنةاۜ ق ـان

ي ي ۛسيح ر  الحةذي وة بة مف  ف يكمه  الف ۜحةـالفبةرح  وة ر  ذةاـحف اى اي تحن ﴾٢١﴿ ا تة ر ونةــكمـمفــمة
جة يفنة ب ـوة يح  طةيح ـرة مف ب ري اـبةـه  تفهة ااءة ا جة واب هة ح  فةر  ة  وة لفك ۛـف ــالف يـ ف مفـت ــنفــكم
ج  م ــمةــالف ظةــكفـلح  مةــكمنف ــوف ةــــان  وة اوا النح مفـه ـــنح  ااءة ه م  جة ف   وة اص  يح  عة ري
ل ــم  ينة لةــخف ۛ  لةـصي ينة نفـجةــئ نف النفــه  الدحي تةنةا م  يف ۙ دة عةــه ـــيطة ب ــا  حي ا ــــمف ةو  الحن

ااـفة ة غ ونة ف يـالنفجن لةمح مف يةبف ذةا ه  مف اي يه  ﴾٢٢﴿ هي ذ  نةـنة وكملةنـة هن ة  م  ينة نح اك ري ة الشح
اى لن ك مف عة يـ  ا بةغف نحةمة ا النحةاس  اي اا اليح هة ۜ  ية قح تةاعة الفحة ۙ مة ك مف النفف س  ض  ةرف ر الف يف  ب غة

ع  ج  رف نةا مة لةيف ئـ كماي اكممف فةن نةبح   مف ب مة
ل ونةكم مة ت مف تةعف نف نف وة  الدح  ين ةـــيةا ث ـالفحة مح

ة نح ا مةـاي وة  الـحةـثةل  الفـمة نفـين تةلةطةـكف يةاـدح  ااء  فةاخف مة ة نة السح لفنةاه  م  ااء  النفزة مة ﴾٢٣﴿

ا يةـم  ة ةنفـكم أفـمح الف ام ۜ حةـل  النحةاس   وة اىــعة ااتحن ذة ذةت ـالخة  اي ض ـهي نةـب  ةرف بةات  الف
ة ا زح ة الهف وة ظةنح نةتف  وة ـة اا الـيح ة ل هة و نة  عة اـمف  قةـه ـنح ااــيفـلةـد  ر  هة ض   ةرف االف ر  فةهة  ز خف

اراى فةـــلى ال وف نةـيفــلة ا حةـلفـعةـجةــهة يداى ـنةا هة نةـغفـمف تةـاةنف لةـكفصي اا المفـيـالتن نةــهة اـر 
﴿٢٤﴾ الحن وة ةمفـب  ۜ ـالف س 

ن ية ل ـصح ــفةـل كة  ن  ذنكف م  يةــقةــات  ل ـالف ةـفةـتةـــوف ر ونةـكح
﴾٢٥﴿ لنى دةار  اوا اي ع  لنى يةدف نف يةۛشااء  اي ي مة دي يةهف ۜ وة م  لة يم  السحة تةقي اط  م سف رة ص 
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Yunus /26 – İyi ve
güzel davranışlarda 
bulunanlara en güzel 
mükâfat 

yani cennet ile 
daha da fazlası olarak 
Allah’ın cemalini 
görmek var. 

Onların yüzlerine 
ne bir leke bulaşır, ne 
de bir zillet! İşte onlar 
cennetliktir. 

Onlar orada ebedi 
kalacaklardır. [9,72; 55, 
60; 76,11] {KM, Yuhanna 
17,3} 

بزح

﴾٣﴿
Yunus /27 – 

Kötülük işleyenler ise, 
yaptıkları kötülük kadar
ceza görürler. 
Kendilerini bir zillettir 
kaplayacak... 

Onları Allah’ın bu 
cezasından koruyup 
kurtaracak bir kimse 
yoktur. Yüzleri sanki 
kapkaranlık gece 
parçalarıyla 
kaplanmıştır. 

İşte onlar 
cehennemliktir. 

Hem de orada 
ebedi kalacaklardır. 
[42,45; 14,42-44; 
75,10-12; 3,106-107] 

Yunus /28- Yunus
/29 – Gün gelir, onların 
hepsini bir araya 
toplayıp sonra Allah’a 
şirk koşanlara: 

“Siz de, taptığınız 
şerikleriniz de 
yerlerinize!” deriz. 
Artık onları putlarından
tamamen ayırmışızdır. 

Şerikleri: “Siz 
dünyada bize 
tapmıyordunuz. 
Bizimle sizin aranızda 
şahit olarak Allah yeter.

Doğrusu, sizin 
bize taptığınızdan hiç 
mi hiç haberimiz 
yoktu” derler. [18,47; 
30,14-43; 19, 82; 46,5-
6] 
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Yunus /30 – İşte
orada her kişi önce
göndermiş olduğu

işlerin tadını anlar: 

Hepsi, gerçek
sahipleri ve efendileri

olan Allah’ın huzuruna
götürülür 

ve uydurdukları
bütün şerikler onlardan

ayrılıp ortalıkta
görünmez olur. [86,9;

75,13; 17,13-14] 

Yunus /31 – De
ki: Kimdir sizi gökten

ve yerden
rızıklandıran? 

Kimdir
kulaklarınızı ve

gözlerinizi yaratan? 

Kimdir ölüden
diriyi, diriden ölüyü

çıkaran. 

Kimdir bütün işleri
çekip çeviren, kâinatı

yöneten. 

“Allah!”
diyecekler,

duraksamadan: 

De ki: “O halde
sakınmaz mısınız

O’nun cezasından?”
[3,27; 80,27-31; 67,21] 

Yunus /32 – İşte
bunları yapan Allah’tır
sizin gerçek Rabbiniz. 

Gerçeğin ötesinde,
dalâletten başka ne

kalır? 

Nasıl olur da
haktan vazgeçersiniz? 

Yunus /33 – Öyle
büsbütün doğru yoldan

çıkmış, isyanda ısrar
eden o fâsıklara, 

imana
gelmedikleri için,

Rabbinin azap kararı
kesinleşmiştir. [39,71] 

ية ز  يةـوة لة مف ـادةة ۜ  وة ه  ق   و ج وهة هة ذ  رف لة ۜ قةتةر  وة ةة  لح ۛسن وا الف ينة الحف ةذي ىـل لح نن ح سف
ينة  وة الحةذي

ب واـۛسـكف ﴾٢٦﴿ ا اب ــكة الصفـئ ـا وللن ۛــالف حة ةة  نح ال ـمف فيـه  جة ا خة ونةـيهة د 
ااء  ۛســجة ئةـزة تةـم ـة  ب ـيح  اۙ  وة ل هة ه ـرف هةـثف ةـق  مف م ـا لةـة ۜ  مةـمف ذ  لح ة الحن نةـه  ـةات ــالسح ي ح

ـةـكف ا ا ـاة نح ا ۜـعاىم ـطةـمف ق ـه ـو ه ـتف  و ج ـيةـش ـغف مة ل ماى ةيفل  م ظف نة الح م ۛـم  اص  نف عة
مفـحفــمة نة وفــية وة ر ه  ش  ﴾٢٧﴿ ائ  اب ــكة الصفــا وللن ۛ حة ةار  يـه  النح ال ــمف في اخة ونةــهة د 

ا نـة كة ك وا مة رة ينة الشف ةذي نفكمل لح اا ؤ ل ــمف ال كة رة ش  ۛكمت مف وة مف ة نةـميـجة ق ول ـيعاى ث مح
اــش  كة ةـت ــنفكم اـمف مةـــا ؤ له ـرة يح و نةـــب ـــعفـــا تةـانةـمف اي د  ةــفة قةـه ـنةـيفـنةا بةـلفــزة يح الةـمف وة

ىـكفـفة نفكمنـةـــيفـــــا  وة بةـنةـــــنةـــيفـــيداى  بةـــهيـــۛش  ب الحن  فن  مف اي
ةــكم نفـا عةـنح ﴾٢٨﴿

 ل واـبفـكة تةـنةا ل ـه 
اـففــلح  نةـكم لةفةتفـس  مة االسف ﴾٢٩﴿ نةـيـليـاف ـغةـمف لةكمبةادة ت ـع 

﴾٣٠﴿ لةى  اوا  اي لنـمةالحن  وة ر  دح  ۛضـحةـم  الفـيه ـوف ة عةـقح  وة ۟ـلح تةر ونة ان وا يةفف اكة مف مة ه  نف
نة ا م  مة ة ض  ء االسح ةرف الف نف وة ة ل ك  المح عة يةمف مف ةبفۛصارة السحة الف وة نف ق لف ك مف مة ز  قـ  يةرف

ة  يح نة الفحة يح ت  م  ج  الفمة ر  ي خف يح ۛت وة نة الفمة يح  م  نف الفحة مة بح ر  وة ۜ ي دة رة ةمف الف نف مة ج  وة ر  ي خف
﴿٣١﴾ الحن م كمــــل  ذنـــــفة و ل ونة ةــــــلة تةـــــــفة  لف الــــــق ـــــفة الحن ۛ  فةۛسيةق  و نةــتح ق 

ل كة كةذن ﴾٣٢﴿ ك م  بـح  ۛ رة قح  اذةا الفحة دةـبة فةمة قح  عف  الفحة
ة لح ۛ اي ل  لة ف ونة فةاةنحنى الضحة رة ت صف

﴾٣٣﴿ ةـحة ل  تفـقح ت  ـكة بح كةمة  لةىـــعة رة
ة ينة فةـالح اوا الـۛســذي ة ق  ي ــه ــنح م ــمف لة ونةـن ــؤف
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Yunus /34 – De ki: 
“Sizin Allah’a ortak 
saydığınız şeriklerden 
mahlûkatı yaratıp onları
ölümlerinden sonra da 
diriltebilen var mıdır?” 

De ki: “Ancak Allah 
ilkin yaratıp sonra 
diriltmeye kadirdir. 

Öyleyse nasıl oluyor da
bu hakikatten 
vazgeçiriliyorsunuz?” 

Yunus /35 – De ki: “O 
şeriklerinizden hakikate
götürecek var mı? 

De ki: “Gerçeğe ancak 
Allah hidâyet eder.” 

Şimdi söyleyin 
bakalım; gerçeğe 
ulaştıran mı tâbi 
olunmaya lâyıktır, 
yoksa elinden tutulup 
doğru yola  
götürülmedikçe kendisi 
yol bulamayan kimseler
mi? 
Ne oluyor size! Nasıl 
böyle yanlış 
hükmediyorsunuz?” 

Mahlûkların ortak 
özelliği, yaratılmış ve 
âciz olmaktır. Aciz, âciz
olanın derdine çare 
olamaz, mutlak 
hakikate ulaştıramaz, 
kalbine hidâyet 
veremez. Şuursuz 
putlar bunu zaten 
yapamadığı gibi, bu 
hususta şuurlu varlıklar 
bile fayda 
sağlayamazlar. 

Akıl bile Allah 
hidâyet etmedikçe 
kendiliğinden bir ilim 
keşfedemez, kendi 
başına doğruyu 
bulamazken, mabudluk,
mutlak hâdi (hidâyet 
veren, doğruya 
ulaştıran) olan Allah 
Teâla’dan başka kimin 
hakkı olabilir? 

Burada hidâyetten 
maksat, bizzat ve bilfiil 
olan hidâyettir, vasıtalı, 
mecazî hidâyet değildir.
Peygamberler ve doğru 
yolu bildiren âlimlerin 
vesile olma şeklindeki 
rehberliklerine illa en 
yuhda istisnası ile işaret
edilmiştir. Yani Allah 
onları hidâyet ettiği 
için, onlar da vesile 
olabilirler. Fakat bu da 
hidâyeti kalpte yaratma 
şeklinde bizzat ve bilfiil
olan hidâyet değildir. 
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Yunus /36 –
Onların çoğu sadece

zanna uyarlar. 
    Halbuki zan asla

gerçeğin yerini tutamaz.

   Allah onların bütün
yaptıklarını hakkıyla

bilir. 
Yunus /37 – Bu

Kur’ân’ın Allah’tan
başkası tarafından
uydurulması asla

mümkün değildir. 
     Lâkin daha önce

indirilen kitapları tasdik
eder  ve farzedilen

hüküm ve hakikatleri
açıklar. 

   Onda şüphe edilecek
hiçbir taraf yoktur. 

     Rabbülâlemin
tarafından

gönderilmiştir. [3,7;
2,41] 

Yunus /38 – Yoksa
“Onu kendisi

uydurmuş” mu
diyorlar? 

     De ki: “Öyleyse,
iddianızda tutarlı iseniz
haydi onunkine benzer

bir sûre ortaya koyun
ve Allah’tan başka

çağırabileceğiniz kim
varsa hepsini de

yardımınıza çağırın.”
[17,88; 2,24; 11,13] 

Yunus /39 –
Hayır! Onlar, hakkında

etraflı bir bilgi
edinmeden ve henüz
yorumuna tam vakıf

olmadan, bu Kur’ân’ı,
çarçabuk yalanladılar. 

    Kendilerinden
öncekiler de böyle
yalan saymışlardı. 

    Bak ve zalimlerin
sonunun nasıl olduğunu

anla! 
     Yunus /40 –

Onlardan Kur’ân’a
iman edenler de var,

iman etmeyenler de. 
       Rabbin hakkı

yalanlayıp halk içinde
fitne ve fesat çıkaranları

pek iyi bilir. 
    

      Yunus /41 – Eğer
seni yalancı saymakta
ısrar ederlerse de ki: 
      “Benim yaptığım

bana ait, sizin
yaptığınız da size.

Benim yaptıklarımla
sizin, sizin

yaptıklarınızla da
benim ilişiğim yoktur.”

[109,1-6; 60,4] 

Yunus /42 –
Onların içinde senin

söylediklerini
dinlemeye gelenler de

var. Fakat sen sağırlara
nasıl duyurabilirsin ki?

Hele akıllarını da
kullanmıyorlarsa! 

اا ئ  رةـش  دة ؤ ا الفـنف يةــمف مةكمكة لفقة ث ــبف ة ي ــخة يد  ه ۜ  ق ـمح نفـلف م ـق لف هة الحن ل ــعي
لف  ق لف اائ ك مفـش  نفـم   هة كة نف رة مة ﴾٣٤﴿ ؤ اـبفـية لفقة دة ة الفخة ه  فةاةنحنى ث مح يد  ك ونة ي عي فـة ت ؤف

ي ل لفـية دي ۜ   الــهف قح نف يةـفة حة يـمة داي لةى هف قح ـالف اي حة لةىــهفـية ي اي ۜ  ق ـحةــــالف داي الحن ل  ـقح
ية ا النف ي ــه ــلة ة لح ي اي اي ح ۛى فةـهفــد ا لةـــدن ۛفـيفــكفمف   كمــمة ةـي  النف قح ــالحة ةــتح نفــبةعة المح
ا ية مة ةــوة  ع  الـب ــتح

ظةـــثةر  ه ــكذ ةـنـمف ايلحة ة الظح نح ىۜ  اي ي ـاح ة لة يــنح ني غف ﴾٣٥﴿ وكمـحفــتة نة م 
اكةانة مة ذةا وة انن هن رف الفق  ﴾٣٦﴿ ة ـيفـقح  ۛشـحةـــالف نةـــم  نح ةـاىۜ اي ا الحن يم  ب مة لي ل ونة عة عة يةفف

يلة صي تةفف يفه  وة ي بةيفنة يةدة يقة الحةذي دي نف تةصف لنك  وة ى م ـتةــففــي  النف الحن نف د ون  ــرن
ول ــالمف ية لفـه ۜ ق ـرن يــتةـونة اففـق  ﴾٣٧﴿ تةاب  يفۛب لة الفك  يه  رة نف في بح  م  ينة  رة الةمي الفعة

ادف ع  ة   م ـس ـوا ب ـأفت ـفة الحن نف د و ن ـــمف م ـــت ــعفــطةــتةـــن  اسفـوا  مةــــوة هيـل ـثفــو رة
  بةلف

ب وا ب كف ة اـذح ا لةمف مة ة لةمح هي وة لفم  يط وا ب ع  مف ي حي يةأفت ه  ﴾٣٨﴿ نف  اي
ت ـكم ينة مفـنف قي ۛصاد 

نف قةـكة ينة  م  ةذي ةۛب الح مف فةانفـل ـبفـذح اق ـۛف كةـيفـظ رف كةـه  ة ـبةـانة عة يل ه ۜ  ذن ل كةكفتةأفوي
م  نفـنفـوة مف مة ن  ب ـي  ه  م  ي ـؤف نف لة مف مة ه  نف م  ن  ب ــهي وة م  ۜ وةـؤف بح كةهي رة ﴾٣٩﴿ ةاـال ينةـل  ظح مي

اينف  وة
ب وكة فةكف ة ۛ ليي  ق لفـذح ل ك مف مة لةك مف عة ي وة لي مة عة ﴾٤٠﴿ دي ب ا م  ـلةـالعف س  فف ۟ لفم  ينة

م  مفـنفـوة نف ه  مة ﴾٤١﴿ نف يؤ ننة م ـت مف بةـال النةالـراي ل   وة مة اا العف ة يء  م ـبة مح ا تةـراي ة مةـمح نة ل وـعف
﴾٤٢﴿ تةـية لةـم ـسف ۜ الفةـع ونة اي لةوفـۛت ت سفـاةنفـيفكة ة  وة مح ـع  الصح  ية ان واـكفم  ل ونةـلة ق  عف
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Yunus /43 – 
Onların arasında sana 
bakanlar da var. 

Fakat gözleri 
görmeyenlere sen nasıl 
doğru yolu 
gösterebilirsin, hele 
basiretleri de yoksa! 
[25,41-42] 

Baş gözü ile 
beraber kalb gözü de 
görmezse, böyle bir 
âmaya birşey anlatmak 
mümkün olmaz. 
Görmekten gaye, ibret 
almaktır. Dolayısıyla, 
asıl önemli olan 
basirettir. Bundan ötürü
kalb gözü açıksa âma, 
birşeyler sezer. Hatta 
böyle olan bir âma, 
ahmak olan göz 
sahibinin 
anlayamadığını anlar. 

Yunus /44 – Allah 
insanlara asla 
zulmetmez. Lâkin 
insanlar kendi 
kendilerine 
zulmederler. 

Yunus /45 – Kıyamet 
günü Allah hepsini 
biraraya toplayacak. 
    Dünyada, gündüzün 
ancak bir saati kadar 
zaman yaşamış gibi 
gelecek kendilerine. O 
şekilde ki sadece 
tanışacak ve birbirlerini
görünce tanıyacakları 
kadar yaşadıklarını 
sanacaklar. 
     Allah’a kavuşmayı 
yalan sayıp da doğru 
yolu tutmamış olanlar, 
en büyük kayba 
uğramışlardır. [79,46; 
20,104; 70,11-15; 23,101; 
77-15] 

Yunus /46 – 
Onlara vaad ettiğimiz 
şeylerin bir kısmını 
sana göstersek, yahut 
seni vefat ettirsek, nasıl
olsa sonunda onlar bize 
döneceklerdir. 

Elbette Allah, 
kendilerinin ne 
yapacaklarına şahittir. 

Yunus /47 – Her 
ümmetin bir 
Peygamberi vardır. 
Peygamberleri 
kendilerine gelince, 
aralarında adaletle 
hükmedilir, hiç birine 
zulmedilmez. [39,69] 

Yunus /48 – Onlar: 
“Eğer dediğiniz doğru 
ise, peki bu vaadin ne 
zaman gerçekleşeceğini
söyleyin!” derler. 
[42,18] 
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Yunus /49 – De
ki: “Ben kendi kendime

bile, Allah’ın
dilediğinden başka ne

bir zararı savma, ne de
bir fayda sağlama

imkânına sahip değilim.

Her ümmetin
belirlenmiş bir ömür

süresi vardır. 

Artık o vaadeleri
gelince, onu ne bir saat
ileri, ne de bir saat geri
alamazlar.” [7,34.188;

63,11] 

Yunus /50 – De
ki: “Ne dersiniz, şayet

O’nun azabı size
yatarken veya

gündüzün gelirse ne
yaparsınız? 

Mücrimler
bunlardan hangisini

acele ile istiyorlar?” 

Yunus /51 – Olan
olduktan sonra mı ona

iman edeceksiniz? 

Ya şimdi ha! Hani
siz bunu çarçabuk

istiyordunuz? [32,12;
40,84-85] 

Yunus /52 – Sonra
o zalimlere: “Ebedî

azabı tadın bakalım! Siz
dünya hayatında neyi
hak ettiyseniz, sadece

onun karşılığını
göreceksiniz.” denir.

[32,14] 

Yunus /53 – “Sahi
doğru mu bu?” diye

senden haber sorarlar. 

De ki: “Evet!
Rabbime yemin ederim
ki o elbette gerçektir ve

siz bundan yakayı
kurtaramazsınız.”

[6,134; 36,82; 34,3;
64,7] 

ي الفــهفـۛت تةـاة نفـالفة لةــع ـد  ية وة ان واـكفوف ــمف لةــظ ــنفـنف يةــمف مةــه ـنفــوة م  ۜــيفـر  اي كة
ة اينحة ية الحن ةاۛس ۛشـل م  الـــظفـــلة لنــــيفـنح ة الكناى وة ةاۛســنح نح ﴾٤٣﴿ ي  نة ر وـص ــبفـلة

ية مفـوة ر ه  ش  مة يةحف  وف
ۛسـبةـلفـمف يةــاةنف لةـكف ة لح اوا اي ةىـاعةـث  ﴾٤٤﴿ نف ونةـظفــف ۛسه مف يةـال ل م 

ۜ قةـنةه ـيفـبة ينةرةـس ـدف خةـمف   الحةذي
ب ــكف ة اــل ـــوا ب ـذح الحن ء اقة نة ار  يةتةـال م  ةهة ف ـنح ا رة ونةـعة

ا  ة مح اي يةنحةكة وة ۛض ن ر  ي  بةعف مف الحةذي ه  د  ةـيةنحةكة الوف نةع  فح نةتةوة ﴾٤٥﴿ ا مة ان وا وة ينة كة تةدي هف م 
لح ـك ــل  وة ﴾٤٦﴿ لةـفة نةا مةـا  ه ـيف ع  ج  ةـرف يــــۛش الحن  مف ث مح ونةـل ــعةـــففـــايةـمة لنىـــد  عةــهي

ا س ـجة ه مفـسفـق ـمف ب ا لفـه ـنةـيفـية بةـض ـمف ق ـه ـو ل ـاءة رة ط  وة س ـــا محة ۛ فةـــة  رة ا  ذةاــول 
ية ول ـوة ا الفـتنى هنـونة مةـق  نفـوة عفـذة  د  اي

يـت ـنفـكم نةـمف ۛصاد  قي ﴾٤٧﴿ ي  لةــلة ونةـم ـظف
ا الـــق  ي ۛضـــنةـــــك  ل ـل ـــــمف لف لة سي لةــفف ى وة ا ۛشااءة  ا ايعاــــففـــنة راح ة مة ۜلح الحن  ﴾٤٨﴿

ا ذةا جة يةــمف فةــه ــل ــاءة الجةـاي ةى وة لةــر ونة ۛسا عةـــأفخ ـتةــسفـلة ةـكمـل  ۜـة  الجةـلح  ا مح ل 
نف ق لف اليفت مف اي اب ــمف عةكميــتن ال الرة اذةا ه ـذة اراى مة نةهة بةيةاتاى الوف ﴾٤٩﴿ د  م ونةـقفـتةـيةسف

ة ال قةث مح ا وة ذةا مة الفـمف ب ـت ـنفـعة انمةـاي ۜ ان قةـهي نة وة دفــن ﴾٥٠﴿ ونة م  ر  جف ه  الفم  نف ل  م  ج  تةعف يةسف
ة ي ث مح ينةلةـقي ذةاۛب ل لحةذي وا ذ وق وا عة ﴿٥١﴾ ظةلةم  ل ونةـج ــعفــتةـسفـهي تةـــمف ب ـت ـنفــكم

ية ـؤ ن نةكةـتةـسفـوة ب  نف ﴾٥٢﴿ لف لف ت ـالفخ  ۛ هة ة ب ــجفـد  لح نة اي وف اـزة ت مف تـةكممة ب ونةـس كذنف
﴾٥٣﴿ ۜ  ق ــقح   ه ـالحة ي  وةــوة ايي لف اي ح ب ة رة نح اا الـه  لةــاي قح   وة مة ۟ــج ـعفـم ـمف ب ـت ــنف حة ينة زي
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Yunus /54 – Kendi 
nefsine zulmeden her 
kişi, dünyadaki bütün 
şeylere malik olsaydı 
bile, kendisini cezadan 
kurtarmak için hepsini 
fidye olarak verirdi. 

Onlar cezaları olan 
azabı görünce içten içe 
duydukları pişmanlığı 
açığa vururlar. 

Ne çare ki, kendilerine 
asla haksızlık 
edilmeksizin, aralarında
adaletle hüküm 
verilmiştir. 

Eserre: Hem açığa
vurmak, hem de, acının 
şiddeti sebebiyle kişinin
nutku tutulduğundan 
söyleyememesi yani 
içinde gizlemek 
hakkında kullanılır. 
Yani bu kelime bu iki 
zıt mânaya gelmesi 
itibariyle ezdaddandır. 

Yunus /55 – İyi bilin ki
göklerde ne var, yerde 
ne varsa Allah’ındır. 

İyi bilin ki Allah’ın 
vaadi gerçektir, fakat 
insanların çoğu bunu 
bilmezler. 

Yunus /56 – Hayatı 
veren de, öldürüp geri 
alan da O’dur. Ve 
sonunda hepiniz O’nun 
huzuruna 
götürüleceksiniz. 

Yunus /57 – Ey 
insanlar! İşte size, 
Rabbinizden bir öğüt, 
gönüllerdeki dertlere 
bir şifa, müminlere 
doğru yolu gösteren bir 
hidâyet ve rahmet geldi.
[17,82; 41,44] 

Yunus /58 – De ki: 
“Allah’ın lütfuyla, 
rahmetiyle, evet sadece 
bununla ferahlanın! 

Çünkü bu, onların 
dünya malı olarak 
topladıkları bütün 
şeylerden daha 
hayırlıdır.” 
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Yunus /59 – De
ki: “Peki, Allah’ın size
ihsan ettiği rızıklardan,

bir kısmını helâl, bir
kısmını haram
yapmanıza ne

dersiniz?” 

De: “Allah mı sizin
böyle yapmanıza izin

verdi, yoksa siz Allah’a
iftira mı ediyorsunuz?” 

Yunus /60 –
Uydurdukları yalanı
Allah’a mâl edenler
kıyamet gününü ne

zannediyorlar? 

Gerçekten Allah
insanlara karşı büyük

lütuf sahibidir. 
Fakat insanların çoğu

bu nimete şükretmezler.

Yunus /61 –
Herhangi bir işte

bulunsan, onun
hakkında Kur’ân’dan

herhangi bir şey
okusan, 

Sen ve ümmetinin
fertleri her ne iş

yapsanız, siz o işe dalıp
coştuğunuzda, mutlaka

Biz her yaptığınızı
görürüz. 

Yerde olsun, gökte
olsun, zerre ağırlığınca
bir varlık bile Rabbinin

ilminden kaçamaz. 

Ne bundan küçük,
ne bundan büyük hiçbir

şey yoktur ki, hepsi
apaçık bir kitapta

olmasın. [2,44; 6,59; 11,6;
26,217-218] {KM, Matta

10,30} 

فف ا ف يـمة ض   لة ةرف تف ب ـتةـالف الۛسـدة ۜ وة رح واـهي لة ة ل ــوة تفــلح  نةـكمـوف النح س  ظةلةمة فف
ية بةـوة ق  مفـمف  ب ـه ـنةـيفـض  ط   وة ه  سف الفق  ةـال ا مةـنح ا الفـــةة لةــدة ال و  ا رة ة ا ۛبۛــعةــــمح ذة

ا  ةاللة نح حن اي ا  ل  ات  ف ي مة وة من ۜ السحة ض  ةرف الف  وة

ا  اللة

ة نح دة اي عف وة ﴾٥٤﴿ و نةــــلةــــظفــــــلة ي  م 
ي ــوة ي ـه  ـيي وة يـحف ه ـمي لةيف اي ت   وة ﴾٥٥﴿ ة الالحن   نح لنك  قح  وة  حة

ه كذ يةـثةرة ونةـمف لة لةم  عف
ا النحةاس  قة اا اليح هة تـفـية ااءة ع ـمف مةكمدف جة نف ـوف بح ظةة  م  مفكمرة ﴾٥٦﴿ جةـت  ع ونةــرف

ل  ق لف ضف ب فة ﴾٥٧﴿ ينة ني م  ؤف ة  ل لفم  مة حف رة ى وة ه دى ور  وة د  ا ف ي الصح  ااء  ل مة فة ش  وة
ا يةـر  م ـيفـوة خةـواۜ ه ـرة ح ـففــلفيةـذن ل كة فةــب ـفة ة ع و نةـمةــجفــمح ب الحن   حفـوة هيـت ـمةـرة

ااالنفزة لةــت ـلف الرة ال يفــق  ت مفــلفـعةـجةـــنف  ر  زف ق     فةــمف  م كمــــلة   الحن  مف مة ﴾٥٨﴿

الحن  ه  حةــم  الحن لةىــــــ عةمف  المف  كمـــــــــــــــــالذ  نة لة  ان حةــنف ا ماى وة لفـق  لة لىۜ ــرة
ا  ظة ةـــــوة مة الحن  لةىــــــعةر  و نة   ـــــتةـــففــــــنة  يةــذي يـــنح   الح ﴾٥٩﴿ ر ونةــتةــففـــتة

ل ـــذ  و فةـــلة ةـك ـنحةاس  وة لنـــلةى الــعة ضف نح مة الفــذ  ۛب يةـكفـالف ۜ  ــوف ة  مة ين ة ق  نح ةاي الحن
مة ي ۛشـــتة اـوة ا تةـــك ون  في مة نفـأفن  وة ه  م  نف تفل وا م  ﴾٦٠﴿ يةـرة ه ــثةكذال ۟ـمف لة ك ر ونة شف
ل  ايلحة مة نف عة لةيـفكمم  ةا عة ذف ت كمنح و داى اي ه  يــمف ش  ونةــفي ض  انن  لةق رف ل ونة  وة مة تةعف

ةـــثفـــنف م ـم  ال  ذة رح لةـة  ف  قة ض  وة ةرف ي الف ۜـــفي مةيه  بح كةنفـــز  ب  عةــعفــــا يةـ وة  رة
﴾٦١﴿ اف ي لة ااء  وة مة ة ا  السح لة ل كة وة نف ذن رة م  غة ةكذال الصف لح ي بةرة اي ين كن في بي تةاب  م 
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Yunus /62 – İyi 
bilesiniz ki Allah’ın 
velîlerine korku yoktur,
onlar üzüntüye de 
uğramazlar. 

Yunus /63 – Velîler o 
kimselerdir ki O’na 
iman edip, emirlerine 
aykırı hareketlerden 
sakınırlar. 

Yunus /64 – Dünya 
hayatında da âhirette de
müjde vardır onlara. 

Allah’ın hükümlerinde 
olsun, verdiği sözlerde 
olsun, asla değişiklik 
olmaz. 

İşte bu müjdeler en 
büyük mutluluktur. 
[41,30-32; 21,103; 57,12] 

Yunus /65 – O 
inkârcıların sözleri seni 
üzmesin. Çünkü bütün 
izzet ve üstünlük 
Allah’ındır. O her şeyi 
hakkıyla işitir ve bilir. 

Yunus /66 – İyi 
bilesiniz ki göklerde ve 
yerde kim varsa hepsi 
Allah’ın kuludur, 

Onun hükmü altındadır.

Allah’tan başka 
birtakım şeriklere 
ibadet edenler de 
gerçekte o putlarına 
tâbi olmazlar. 

Onlar sadece birtakım 
zanlara uymakta ve sırf 
kafadan atmaktadırlar. 
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Yunus /67 –
Dinlenip sükûnet

bulmanız için geceyi
karanlık, çalışıp iş
yapmanız için de

gündüzü aydınlık kılan
O’dur. 

Elbette bunda, işitip
dinlemesini bilen
kimseler için nice
deliller ve ibretler

vardır. 

Yunus /68 – Müşrikler
“Allah evlat edindi”

dediler. 

Haşâ! O bundan
münezzehtir. O her
şeyden olduğu gibi
evladı olmaktan da

müstağnidir. 

Göklerde ne var, yerde
ne varsa hepsi

O’nundur. 

Buna dair, ey müşrikler,
hiçbir deliliniz yoktur. 

Ne o, Allah hakkında
kesin bilgi sahibi

olmadan konuşuyor, 

rastgele şeyleri mi O’na
isnad ediyorsunuz?

[19,88-95] 

Yunus /69 – De ki:
“Allah hakkında böyle

yalan uydurup O’na
mal edenler asla iflah

olmazlar.” 

Yunus /70 – Olsa olsa
dünyada az bir zevk

alır, ama sonunda
Bizim huzurumuza

dönerler. 

Sonra Biz de inkâr ve
nankörlüklerinden ötürü

o çok şiddetli azabı
onlara tattırırız. 

خة ف   عةــــــلة ۛــزة ن ـــــحفــــمف  يةـــمف  وة لة ه ــه ــيفــلةــــوف ونة ة الوف ل  نح ا اي ااءة ــاللة الحن ية
ىـشفــب ـــم  الفـه ـــلة ﴿٦٣﴾ ف يرن ة لح يــال  ن وا  وةـــنة انمةــذي

ةـــــوا يةـــا ن ـكف ۜـــتح ونة ق  ﴾٦٢﴿

ن خ  ۜ   لة تةــــالف يـبفــــرة ة  ۜات ـل مةــكفـــلة ل ـدي يــيةا  وة ف ـــو ة   الدح  نفـينــحةـــالف الحن 
ية ۢـــه ــــوف ل ـــــكة  قةـــز  نفـــحفـــوة لة مف ﴾٦٤﴿ ل كة  يـــعةــوف ز  الفــــفةــوة الفـــــ ه ذن ۜــظي م 

ا ة  اللة نح حن اي ل  ﴾٦٥﴿ ة الف نح ة ةة   ــــــع ـــــاي حن زح يـ  جةل  ميـوة الـــعاىۜ ه ـمي ة م ـيـليــعةـالف ع ـيـسح
مةف ي   ۜ  وة ض  ةرف ةــا  يةـالف ةـب ـتح يـع   الح نةـذي ةـي الــنف  ف ــمة ا ت   وة مةــــمنـــسح نفــــوة

اـــــــش  ۜ  اي نف  يةــرة كة ةـــــــــاءة ة الـــع ــــــــــب ـــتح لح ةـونة اي ةــــظح نح نف د ون  ع ونة م   الحن يةدف
ةــــــه  ي  جةــوة الح م كمــلة لـةـــعةــــذي ﴾٦٦﴿ ة ية مف ــــــه  وة اي نف  لح و نةــر  ص ــخفــــــاي

ةـه   وة الـيـــــــــــــفي ا رة  م ـــنح ة فيراىۜ ــص ـــبفـــهة نح يــــ  اي ن واــــكمـــسفـــتةـــلة  ل ــيفــــــالحة
ةوا ـــا ل ــقة ﴿٦٧﴾  الحن ذةــــخةــــ اتح ل كة  ن يةذن ع و نةــــمةـــسفــــوف م   يةـــقةـــا ت   ل ـ لة

ا ف يــلة ة ه  مة ا ف يـالسح مة ات   وة وة ۜ من ض  ةرف الف لة ا نةه ۜ  ـــبفـداى س ــوة وة حة ۜــغةـالفه  ن يح 
اۜ ـــهنـــــب  و ل ونة عةـــــ ال تةذة الحن لةى ــــق  طةا ن ـــلفــــنف س ـــــمف م كمدة  ــنفـــــاينف ع 

ةـــق  ة الح نح يـــلف اي و نةــــــتةـــففـــــنة يةـــذي ﴿٦٨﴾ الحن لةىـــــ عةر  ا لة تة و نةــلةـــعفـــــمة م 
نفـال ف يتةا ع  ـــمة ة ايــيةا ث ــدح  ه مفـمة نةاــيفــلة مح ع  ج  رف ﴾٦٩﴿ ۛبــالفكة ي  ذ  ۜــل ــففــ لة ونة ح 

﴾٧٠﴿ ة ن ــث  دي يدة  ب ـعةـم    الفــه ـق ـذي يــمح ة اــذةاۛب   الشح ۟كذـــان وا  يةـكفمة و نة ر  ف 
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Yunus /71 – 
Onlara Nuh hakkındaki 
haberi oku: O halkına: 

“Ey benim halkım,
dedi, eğer benim 
aranızda bulunmam 

ve Allah’ın 
âyetlerini hatırlatmam 
size ağır geldiyse, şunu 
bilin ki ben yalnız 
Allah’a dayanıp 
güvendim. 

Siz de şerik 
koştuklarınızla beraber 
toplanıp işinizi 
kararlaştırın ki tasasını 
çektiğiniz bir dert olup 
kalmasın. 

Sonra da bana hiç 
mühlet vermeden 
hakkımdaki 
hükmünüzü uygulayın. 
[3,128; 11,55-57] 

Yunus /72 – Eğer 
bu tebliğimden yüz 
çevirirseniz benim 
kaybedeceğim bir şey 
yok! 

Çünkü ben sizden 
ücret beklemiyorum ki!

Benim ücretimi siz
veremezsiniz. Benim 
mükâfatım ancak 
Allah’a aittir ve bana, 
O’na teslim olanlardan 
olmam emredilmiştir. 
[11,29; 34,47] 

Yunus /73 – Yine 
de halkı kendisini 
dinlemeyip onu yalancı 
saydılar. 

Biz de hem onu, 
hem de gemide 
beraberinde olanları 
kurtardık  

ve bunları o 
ülkede onların yerine 
geçirdik. 

Âyetlerimizi yalan
sayanları ise suda 
boğduk. 

İşte bak, uyarıldığı
halde doğru yolu 
tutmayanların 
akıbetlerinin nasıl 
olduğunu gör! [2,30; 
39,40; 7,64] 
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Yunus /74 –
Nuh’tan sonra, kendi

halklarına resul olarak
daha nice peygamberler

gönderdik. 

 Onlar kavimlerine
âyetler, mûcizeler

getirdiler; ama
berikiler, önce yalan

saydıkları şeye, bir
türlü inanmadılar. 

İşte haddi aşanların
kalplerini böyle

mühürleriz! 

بزح

﴾٤﴿
Yunus /75 –

Onlardan sonra da,
Firavun ile ileri gelen

yöneticilerine Mûsâ ile
Harun’u delillerimiz,

mûcizelerimizle
gönderdik. 

   Ama onlar büyüklük
taslayıp kabul etmeyi

kibirlerine
yediremediler ve suçlu
bir halk oldular. [7,60] 
     Yunus /76 – Onlara

tarafımızdan gerçek
ulaşınca: “Bu besbelli

bir sihirdir.” dediler.
[27,14] 

    Yunus /77 – Mûsâ
dedi ki: “Size gelen

gerçeği böyle mi
nitelendiriyorsunuz? 

    İnsaf edin, sihir midir
bu? 

      Şu bir gerçektir ki
büyücüler iflah

olmazlar.” 
    Yunus /78 – “Sen”,

dediler, “bizi
atalarımızı üzerinde
bulduğumuz dinden

döndüresin de 

ülkede önderlik
ikinize kalsın diye mi
geldin? Biz, mümkün

değil, size inanmayız.”
[7,70] 

Dine inanmayanların
bütün düşündükleri dünya

menfaatı olduğundan,
peygamberlere bile

bakışları o açıdan oluyor. 

Âyet dine hizmet
edenlerin bu hususa dikkat
etmelerini, en ufak bir açık

verilmemesi yani
müminlerin şahsî ve
dünyevî menfaatlere

yönelmemeleri  gerektiğini
ima ediyor. 

نف م  اي هي يةا قةوف م  وف ذف قةالة ل قة لةيـفكف انةـكف اي مفكمب رة عة اتف ۢ بةاةـمف نةـه ـيفـلةـعة ل ـوة ن وح 
ة الحن  لةىــعةــــ فةالحن  اواــم ـاةجفــت   فةـلفـتةوة كح ع  اــمة تة قة ي وة كيـــمي يةا ت ــذف ي ب ان يري
ر كمـــلة ية لةيـفكمنف المف ةــمف  غ كممف عة ةىــمح ك مف وة ش  رة ااءة ــالمف كة ةـمف ث كمرة مح

ةـا نف تةـفة لح اـمف فةـت ـيفــوة مفكمتـ ــلف ۛساة مة ﴾٧١﴿ ة اقفــث  اــمح ت ـض  لة ة وة لةيح و ن ــنفــوا اي ر  ظ 
 ۙ ا م الحن  ت  النفـوة ينةـنة الفـم  ك ونة ال رف ل مي سف م  لةىــنف الجفــم  عة ة ية ايلح ر  نف الجف ۜ اي ر 

ة ب ــكةـفة ةـنةـوه   فةـذح جةـف ــالف يـه   ف ـعةـنف مةـنةاه   وة مةــيفـجح مفــه اـنةـلفـعةــلفك   وة ﴾٧٢﴿
ة ب ـكف انةـكفيفۛف ـكف رفـظ ـانفـنةاۛ  فةــت  اــية انــوا ب ـذح ا ئ ـخة رة قفـلة الغف ةـنةـــۛف وة ينةـاالح ذي

ة نةا ث مح ثف نف بةعة هي م  د  لنىبةعف لى اي ااؤ ن  ر س  مف فةجة ه  م  مفقةوف ه  ﴾٧٣﴿ ينة ذةري نف اق بةة  الفم  عة
ن واـكة م  ا ان وا ل ي ؤف ب وا ب مة ة نف كةذح ۜ  ب هي م  ل  ل كةكفقةبف لنى ذن بةع  عة نةطف ا ب الفبةيح نةات  فةمة

نةا ثف ة بةعة د   ث مح نف بةعف هنـوسنـمف  م ــه م  لنــى  وة ىـر ونة اي ﴾٧٤﴿ ينة ل وب ـق  تةدي عف الفم 
يةـب  تـةـنةا  فةــات ـان وا  وةكذاسف  بةر 

ماىـقةواــان ـكف ر ـم  وف ينة جف مي عةــف  مةـــرف نة وة لــــوف هيــئ  لة
﴾٧٦﴿ ا ا جة ة م  الفحةـفةلةمح ه  نفـاءة ةـنفـع  قح  م  نح اوا اي نةا قةال  ا د  ذة ر  هن حف ين لةس  بي م  ﴾٧٥﴿

ا ا جة ة قح  لةمح ۜ كماءة ـل لفحة اۜ مف ذة ر  هن حف ي  الس  لة ح ـل ـففـوة ىـالة م ـقة ا تة وسن ول ـال ونةـق 
اوا الج ـقة جةـعة تةنةاـف ـلفـتةـل  نةاــئفتةـال  ا وة ة نةاــمح ناـيفـلةـعة دف نة ااءة بة ه  ان ﴾٧٧﴿ اح ـال ة ر ونةـــسح

﴾٧٨﴿ تة اـك ـلة ك ونةـوة ااء  ف ي مة ية ر  بف ا الفك  مة ۜ وة ض  ةرف ن  لةـنة الف اكمـحف م  مة ؤف ينةـب م  ني
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Yunus /79 – 
Firavun: “Ne kadar usta
sihirbaz varsa, hepsini 
toplayıp getirin!” 
emrini verdi. 

Yunus /80 – 
Büyücüler gelince 
Mûsâ onlara: “Ortaya 
atacağınız ne varsa atın,
hünerinizi gösterin” 
dedi. 

Yunus /81- Yunus
/82 – Onlar iplerini ve 
değneklerini atınca 
Mûsâ şöyle dedi: 

“Yaptığınız şey, 
sihirdir. Allah onu boşa 
çıkaracaktır. 

Çünkü Allah 
bozguncuların işini 
düzeltmez. 

Mücrimler 
hoşlanmasa da, Allah 
sözleriyle gerçeği 
ortaya çıkaracaktır.” 
[8,8] 

Yunus /83 – 
Hasılı, başlangıçta 
Mûsâ’ya, kendi 
kavminden, genç bir 
kuşaktan başka iman 
eden olmadı. 

Kavmi, 
Firavun’un ve 
yöneticilerin, 
kendilerine işkence 
edeceklerinden 
korkuyorlardı. 

Çünkü Firavun o 
ülkede son derece 
despot ve çok aşırı 
gidenlerdendi. 

Yunus /84 – 
Mûsâ: “Ey kavmim, 
dedi, Siz Allah’a iman 
ettiniz, O’na tam bir 
teslimiyetle 
bağlandınızsa, öyleyse 
yalnız O’na dayanıp 
güvenin!” [67,29; 73,9; 
11,123] 
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Yunus /85- Yunus
/86 – Onlar da şöyle

cevap verdiler: “Biz de
Allah’a dayanıp

güvendik. 

Ey Rabbimiz! Bizi
o zalim kimselerin

işkenceleri ile imtihan
etme ve rahmetinle

kurtar bizi o kâfirler
güruhundan!” 

Yunus /87 –
Mûsâ’ya ve kardeşine:

“Kavminiz için
Mısır’da evler

hazırlayın, 

evlerinizi
namazgâh yapın,

namazı hakkıyle ifa
edin ve ey Mûsâ

müminleri müjdele!”
diye vahyettik.  [12,21] 

İsrailoğullarında
aslolan, ibadetin

mâbedde yapılmasıdır.
Fakat işkence

döneminde, ruhsat
kabilinden, evleri

namazgâh edinmelerine
izin verilmişti. 

Yunus /88 –
Mûsâ: “Ey bizim

Rabbimiz!” dedi. “Sen
Firavun ile onun ileri

gelen adamlarına dünya
hayatında muazzam

zinet, haşmet ve servet
verdin. 

Ey bizim
Rabbimiz! İnsanları

neticede Senin
yolundan saptırsınlar

diye mi onlara bu
imkanı verdin? 

Ey bizim büyük
Rabbimiz, mahvet, sil

süpür onların
servetlerini ve

kalblerini şiddetle sık; 

belli ki o acı azaba
girmedikçe onlar imana

gelmeyecekler.” 

ااءةـفة ا  جة ة لةمح ﴾٧٩﴿ عةــوة قةالة ف  عةــاح ـلح  ۛســك ـــي  ب ـو نيـت ــــوف ن  ائفـــرف يــر  م ــلي
ااـفة ة لةمح ﴾٨٠﴿ ة ة   قةـحةـالسح ى ال وـمف م ـه ـــلة لة اـرة ا اــــلف سن وا مة ق ونةـــلفـــمف  م ــت ــنف ا الـق 

ة ـس حـه  الــمف ب ـت ــــئفـاج ــمة نح ۜ  اي ر  ة حف ةــل ـط ـبفــي ـۛسالحن نح ه ۜ  اي ا قةاـقةـــاللف ىــلة م  وف وسن
ة ب   الحن قح ــح ـــوة ي  قح ات هيـالفحة ل مة كة ﴾٨١﴿ ة  ي الحن لةـصفــ لة مة ينةـالف ل ح   عة دي س  فف م 

اا نة  فةمة ىانمة ا وسن ةل م  لح نف  اي ةة  م  يح هي ذ رح  م  لنى قةوف عة ﴾٨٢﴿ هة الفــكفلةوف وة م ـجفـم ــر  ۟ـر  ونة
نة لة وف عة رف ة ف  نح اي ۜ وة مف ت نةه  ال  ف يــالنف يةفف عة ف  م ــخة عةـ ف نفــوف مةــرف لــوف نة وة مفـه ــئ  لة

قةالة ى وة نفـقة يةا م وسن م  اي  وف
ت مفكم نف ت مف انمة نف ﴾٨٣﴿ ۛ ض  ةرف ةه  الف نح اي نة وة ينة لةم  في ر  سف الفم 
اــــفة لةىـعةل وا  قة ﴾٨٤﴿ ةــه  تةـيفـلةـعةــفةب الحن   نف ــوة كح اوا اي ينةــميـــل ـسفـــمف  م ـت ـنفـــكمل 

﴾٨٥﴿ ةــــــــ تةالحن  نةا اۛ ـنةـــــلفـــــوة كح ـة بح م  الـقةـــةى ل لفـنةـتفـلفنةا ف ـعةـجفـلة تة رة ةاـوف ۙـيـميـل  ظح نة
اا نة يف حة الوف لنى وة ى اي يه  م وسن الخي وة ﴾٨٦﴿ نةا نةجح  ت كة وة مة حف نة ب رة م  م  وف ينة الفقة ري اف  الفكة
اجف مفكمـــوتةــي ـــل وا  ب ـعةــوة ان ـــبةــــالنف تة ة ا ب ـكمــوف م ــقةـــل  وح ب ــم ـمة رة اىـوتـــي ــــصف
ىـ م لة اـقة وة ة وسن بح ااــرة ـنة ﴾٨٧﴿ القيــلةـبفــق  ةـيـةى وة واالصح بةـم  ۜ وة الفـشح ـلنوةة ينةـر  ني ؤف م  م 

ي المفـنةـزي الى ف يـةى وة نفـو ة  الـينـحةـالف وة ۙــدح  نةايةا ـة بح ة رة نح تةـاي ةـ ف ۛتـيفـكة ان لة مة نة وة وف عة ه  رف
نةا ـة بح اى المفــسف عةـم ـ اطفرة ال ـــلن اشفـه ـــوة لنىدف  د ـــمف  وة عة لح وا ۛ ل ي ض  يل كة نف ۛسبي عة

﴾٨٨﴿ ا  الفــــتحنى  يةـــن وا  حةـــؤف م ـــلة ي ـــمف   فةـه ـــل و ب ـــق  و  ةليــعةــرة مةـيـذةاۛب  الف
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Yunus /89 – Allah 
buyurdu ki: “Dualarınız
kabul edildi. Dürüst 
olmaya devam edin, 
müstakim olun ve sakın
hakikati bilmeyenlerin  
yoluna tâbi olmayın.” 

Yunus /90 – 
Derken, İsrailoğullarını 
denizden geçirdik. 
Hemen Firavun, 
askerleriyle beraber 
zulmederek ve 
saldırarak peşlerine 
düştü. 

Nihayet boğulmak
üzere iken: “İman 
ettim. İsrailoğullarının 
inandığı İlahtan başka 
tanrı yokmuş. Ben de 
müslümanlardanım” 
dedi. [2,50; 40,84-85; 
20,78; 26,66] 

Yunus /91- Yunus
/92 – “Şimdi mi? 
Halbuki bundan önce 
isyan etmiştin, 
bozgunculardan 
olmuştun! 

Biz de bugün 
senin bedenini denizden
kurtarıp karada bir yere 
çıkaracağız ki 

senden sonra 
gelecek nesillere ibret 
olasın.” 

Doğrusu insanların
birçoğu bizim 
âyetlerimizden, ibret 
alınacak delillerimizden
gafildirler. [28,39-41] 

Mevcut Tevrat 
metni, Mısır’dan çıkış 
konusunda küçük 
ayrıntılara bile yer 
verecek kadar tafsilat 
ihtiva etmesine rağmen,
Firavunun bedeninin 
mahfuz kalacağına dair 
bu önemli hadiseye hiç 
temas etmez. Kur’ân’ın
mûcizevî bir tarzda 
haber verdiği bu hâdise,
son asırda 
keşfedilmiştir. Hz. 
Mûsâ’yı takip edip 
boğulan Firavun’un 
cesedi zamanımıza 
kadar Mısır’da kalmış, 
oradan Londra’ya 
götürülmüş olup 
insanlar tarafından 
ibretle 
seyredilmektedir. 
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Yunus /93 – Biz
İsrailoğullarını güzel

bir yerde yerleştirdik,
onlara helâl hoş rızıklar

verdik. 
Kendilerine ilim

gelinceye kadar ihtilafa
düşmediler, fakat ondan
sonra ihtilafa başladılar.

Elbette Rabbin,
aralarında ihtilaf

ettikleri hususlarda
kıyamet günü hükmünü

verecektir. [7,137;
26,59-60] 

Yunus /94- Yunus /95
– Eğer, faraza, sana

indirdiğimiz
hususlardan herhangi

birinde şüphe edersen,
senden önce kitap

okuyanlara sor. 

Celalim hakkı için, sana
Rabbin tarafından

gerçek gelmiştir,
bundan en ufak bir

tereddüdün olmasın!
Sakın Allah’ın

âyetlerini yalan
sayanlardan olma,

yoksa hüsrana
uğrayanlardan olursun.

[7,157] 
Kur’ân, Resulullahın

Tevrat ve İncîl’de
müjdelendiğini bildirir.

Ehl-i kitabın, kendi
çocuklarını tanıdıkları
gibi onu tanıdıklarını

söyler. Bu âyetten
maksat, Kur’ân’ın ve

Hz. Peygamberin
nübüvvetinin

doğruluğuna dair
bilgiyi te’kit etmektir.

Yani: 

“Olmaz ya, faraza
onlarda bu bilginin

olduğuna dair içine bir
şüphe gelecek olursa

şüpheye düşenin
yapacağı iş, hemen

deliller aramak ve ilim
adamlarıyla

görüşmektir. Sen de
öyle yap, Ehl-i kitap
bilginlerine sor, zira

onlar bu konuda yeterli
bilgi sahibidirler.” Şu

halde bu âyetten
maksat: “Yahudi

bilginlerinin
Resulullahın

nübüvvetini ne derece
kuvvetle bildiklerini

anlatmaktır, yoksa Hz.
Peygamberin şüpheye
düştüğünü bildirmek

değildir.” 

Yunus /96- Yunus
/97 – (Kâfir olarak ölüp

cehenneme
gideceklerine dair)

haklarında Rabbinin
hükmü kesinleşmiş

olanlar, her türlü
mûcize de önlerine

gelse, gayet acı azabı
görmedikçe iman
etmezler. [10,88] 

ا فةـك ــــوة ت ـــدة عف تةـتةقيـاسفـمة لة ا وة ةـــيمة اانح   ۛســب ـتح يلةــبيـعة بةتفــيـدف ا جيــقةقةالة 
نةا زف اوة جة ي ايسفـــبةـب  وة اايـيــناي رة فةاة تف لةــرة مفـالفبةحف ه  بةعة ﴾٨٩﴿ ة يةــالح ينة لة ونةـلةـعفــذي م 
اى ــحةدف واىۜ  ـــوة عة اا الدف رةتحن ذة  اي

ۙـغةــــه   الفــكف رة ق  عةــف  ج ـــرف ن   وة ياىـن و د  ه   بةــوف غف
ـة اوا  ايسفــهي بةــنةتف ب ـانمةي  ذييالح النةـن  لة وة اايـي نةالـرة ةــنفـ انمةقةالة م  لنــت  النح اي ا ةــه  لة لح هة اي

الف قةـان نة وة ۛت  قةــن ۛصيف نةكم وة بفل ـدف  عة ينةـالف نفۛت م  دي س  فف م  ﴾٩٠﴿ ينةـالف ل مي سف م 
مة  ن ـلف اـفة ن ـبةــيكة  ب ـجحيـنةـيةوف يةـفةـلفـخة نفـمةـونة ل ـكمـكة  ل تةـدة ةــكة ان نح ةىۜ  وة اي ﴾٩١﴿

لة أف نةــدف بةــقةــوة ة اـوح ﴾٩٢﴿ يــكف ةــال نةــراى  م ــثي ية نفــــاس   عةـنح ا ف ـــلةنةا  ـــات ــان ۟ــغة ل ونة
الـبةـم  ة قفـص  وح زة رة ق  وة ة نةـمف م ـنةاه ــدف ۛ  فةـيح ـالطح واـبةات  تةلةف  ااخف مة لةــبة اايـي رة ي ايسف ناي

بحةكة ي  بةــقفــ  يةرة مة  الفـــمف  يةـه ــنةـيفــضي ة ــمةــينـق ــوف تحنى  ااءةحة ةـع ـالف ه م جة نح ۜ  اي لفم 
ااــــكح  م ــــي ۛشـ فيۛتـــنفــكما نف ــفة ة مح ﴾٩٣﴿ ي اـفي ان  مة ف ونةـل ـتةــخفـــه  يةـيــوا  فيــــكة

ة يـالح ؤ ن نة الفــقفـــيةنة ـذي ۛــبفـنف قةــتةاۛب  م ــك ـــرة ل كة ـــالنف لف اــزة لةـنة ـةل ـسفـكة   فةـــيفـا  اي
ة ــونةــكملة تـةـــفة ۙـ  الفنةــ م نح ينة تةري مف م  دفــلة اقة بح كةنف ـقح  م ــحةـــكة الفاءة ـ  جة رة

تـة لة ة م ــــونةكموة ة نةـــنح ينةـالح  ذي
ب ـــكف ة نةونة كمــتةــ   فةالحن ات  ـانيةـوا ب ـــذح ﴿٩٤﴾ م 

ينة ةذي ة الح نح قحةتف اي ت  حة ل مة مف كة ه  لةيف بح كة عة ۙــؤف م ـــ لة ي   رة ن ونة ﴾٩٥﴿ ينة ري اس  الفخة
﴾٩٧﴿ لة ااءة تفــوة جة ا الفـ يةتحنىــ ان يةة    حةلح  ـكممف ـه ــوف و  ةــعةــــــــــــرة ا ۛب الف مةــيـلي ذة
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Yunus /98 – Azap gelip
çattığı zaman imana 
gelip de bu imanı 
kendilerine fayda 
vermiş olan bir tek 
memleket halkı olsun, 
bulunsaydı ya! Asla 
böyle bir şey vaki 
olmamıştır. Ancak 
Yunus’un halkı 
müstesnadır ki bunlar 
iman edince, 
kendilerinden dünya 
hayatındaki rüsvaylık 
azabını uzaklaştırıp 
giderdik ve onları bir 
süre daha yaşattık. 
[21,87-88; 36,30; 37,139-
148; 51,52]

Yunus /99 – Eğer Senin
Rabbin dileseydi, 
dünyada ne kadar insan 
varsa hepsi imana 
gelirdi. Ama bunu irade
etmedi. Şimdi sen mi, 
imana gelsinler diye 
insanları zorlayacaksın?

Yunus /100 – Allah’ın 
izni olmadıkça hiç bir 
kimsenin iman etmesi 
mümkün değildir. (O, 
akıl ve iradelerini iman 
tarafına kullananlara 
iman nasib eder). Fakat 
akıllarını 
çalıştırmayanlara ise 
şeytanı musallat eder, o 
pislikte bırakır. [11,118- 
119; 13,31; 88,21-22; 
28,56]

Yunus /101 – De ki: 
“Göklerde ve yerde 
neler ve neler var, bir 
baksanıza!” Fakat 
bunca işaretler ve 
uyarılar iman 
etmeyecek kimselere ne
fayda verir ki?
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Yunus /102 – Onlar,
sadece kendilerinden

önce gelip geçmiş
milletlerin unutulmaz

azap günleri gibi bir
gün gözlüyorlar değil
mi? De ki: “Gözleyin,
ben de sizinle beraber

bekliyorum.”

Yunus /103 – Sonra
Biz, resûllerimizi ve

iman edenleri kurtarırız.
Böylece müminleri

kurtarmak üzerimize
düşen bir borçtur.

Yunus /104-
Yunus /106 – De ki:

“Ey insanlar! Eğer
benim dinimden

şüphede iseniz, iyi bilin
ki, ben sizin Allah’tan
başka ibadet ettiğiniz

şeylere asla ibadet
etmem; lâkin sadece ve
sadece, sizin ruhunuzu

teslim alacak olan
Allah’a ibadet ederim.

Bana müminlerden
olmam emredildi ve

“yüzünü, özünü Allah’ı
bir tanıyarak dine ver

ve sakın müşriklerden
olma.” “Sakın Allah’tan
başka, sana ne fayda ne
zarar vermeyecek olan

putlara yalvarma, şayet
böyle yaparsan, o

takdirde kesinlikle
zalimlerden olursun”

diye talimat verildi.

اا هة ـعة اافةــنةــفة ا ن هة يمة اااي ة ـــمح ــۛسۜ  لـة ــونـ  مة يـ  قةــــوف ة لح اي يةة   تف قةـرف ـانـة كة لة وف نةتففةــلـة انمة
ي  ف ي ـزف ـذةاۛب الفـخ  مف عة نةاه  عف ـة ــتح مة نفيةا وة وة  الدح  ـين الفحة ـمف ه  نف ـنةا عة ـن واكةۛشـفف انمة

وف ۛشااءة  لـة بح كة وة ـيرة ـنف ف  ـنة مة نمة ۜ لة يعاى مي ض  ك ــلح ه مف جة ةرف الف ﴾٩٨﴿ ين  لنياي حي
ــس  ــنةــفف ـانة لـ  اكة مة وة ﴾٩٩﴿ ةاۛســۛت ت ـاةنفـالفة ه  النح ر  ينةوا ـك ون ـية تحنىـحة كف ني م  ؤف م 

ى  ـــلـة ـــۛس  عة جف ــل  الــرح  ـــعة ــــجف ينةوة يـة الحةذي ـا  ذف ن    ة بـ  لح ـــنة اي ــــؤف م  ـ  ۜالنف ت الحن 
ر وا ـل  انفــظـ  ـا ذةا  قـ  ـي  مة ۜ ف  ض  ةرف الف ات   وة ـوة ــمن ة الـسح ﴾١٠٠﴿ ـــل ونة ــق  ـــعف لة يـة

ـلف فةـــهة ﴾١٠١﴿ ــا مة ـا ت   وة نيـة ــن ي الف ـغف ـ  ذ ر    ت ـ  الــنح ــنف وة م   لة عة ونةقةـوف ـنـ  م  ؤف يـ 
ــذي ينة ـة ا  الح ـــلةوف نف خة ۜ        م  ــمف ــل ـه  ق لفقةــبف ــر ونة ـظ  ــتـة ــنف ـــلة  يـة ـــثف م  ة لح ـا م   اي ـة اليح

ة ــمح ـ  لةنةا ث ي ر س  ح ــنةــجي نـ  ﴾١٠٢﴿ اوا ر  ــظ  ــتـة نة فةـانف ـك مف م  ـعة نحيي مة ينة اي ـري ظ  ـتـة ـنف الفـم 
ــلف قـ  ﴾١٠٣﴿ ن وا ينة انمة ـذي ـة الح ۛ وة ل كة ــذن ى  كة ـقاح ــج   حة ـنف نةــا  نـ  ـيف ـلـة ۟ عة ينة ني ـؤف م  ــم  الف

ــنف ۛشـــكح  ـد   م  ـبـ  العف ا ـي فةــلة يـني ينة دي الحةذي نف ـاالــنحةاس  اي ـهة ـ  اا اليح ي ية ـمف في ــتـ  ك ــنف
ــد  ــــبـ  ـنف العف ـــك  لن ة وة ۛالحن ـيــك ـمف وة فحن تـة ي يـة ذي الحـة ــــد  ــبـ  ــعف ــــنف د و ن    ونة تـة الحن م 

النف ـمف وة ين  الق  هةكة ل لدحي جف ۛ وة يفاى ني حة ﴾١٠٤﴿ ت  ــرف ا م  ۙ نةـم  الك ونة النف وة ينة ني ؤف م  الفم 
لة تة ع ـوة نف دف ا الحن  د ون  م  فةـيـة  لة مة ع كةـنف ﴾١٠٥﴿ نة ة م  ك ونةنح تـة لة كي وة ر  شف ينةـالفم 

﴾١٠٦﴿ ۛ ـــرح كة ــض  لة يـة ـلفــۛت   فةــا  نف   وة ـكة   فةـعة ـة ذاى   فةــا  نح ــنة  اي ينةم  ـمي ةالـ   الـظح
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Yunus /107 – Eğer
Allah sana bir sıkıntı, 
bir zarar dokundurursa, 
onu yine O’ndan başka 
giderecek yoktur. 
    Şayet sana hayır 
dilerse, o durumda 
O’nun bu lütfunu 
engelleyebilecek de 
yoktur. 
    O lütfunu ihsanını 
kullarından dilediğine 
eriştirir. O, öyle gafur, 
öyle rahîmdir! (aff, 
merhamet ve ihsanı 
boldur). 
    Yunus /108 – De ki: 
“Ey insanlar! İşte 
Rabbiniz tarafından, 
hakikat size gelmiş 
bulunuyor. 
    Artık kim o gerçeği 
kabul eder de doğru 
yolu tutarsa, bunun 
faydası sadece 
kendisinedir. 
    Her kim de o yoldan 
saparsa, o da kendi 
aleyhine olarak sapar. 
  Bilin ki, ben işlerinizi 
yönetmeyi üstüne almış
biri değilim. 
    Yunus /109 – Sana 
Rabbinden ne 
vahyolunursa ona tâbi 
ol ve “Allah hükmünü 
izhar edinceye kadar 
sabret. Çünkü 
hakimlerin en hayırlısı, 
en güzel hüküm vereni 
ancak O’dur. 

11-HUD SÜRESİ

Mekke’de indirilmiş 
olup 123 âyettir. Bu 
sûrede başka 
peygamberler ve 
konular anlatılmakla 
beraber, onlardan Hûd 
(a.s.)’ın seçilmesi, bu 
vesile ile onun hak dini 
tebliğ etmekteki 
gayretlerini 
ebedileştirme gayesine 
hizmet etmektedir. Bir 
önceki Yûnus sûresinde
olduğu gibi tevhid, 
nübüvvet ve ölümden 
sonra diriliş gibi akide 
esaslarını, özellikle 
Kur’ân’ın Allah kelamı 
olduğu gerçeğini 
vurgular. Bu itibarla 
Yûnus sûresinin yanına 
konulmuştur. Sûrede 
Hz. Peygamber (a.s.) ile
müminleri teselli etmek
için, daha önceki 
kardeşleri olan Hz. 
Nûh, Hz. Hûd, Hz. 
Salih, Hz. Şuayb, Hz. 
Mûsâ ve Hz. Harun’un 
(aleyhimüsselam) 
tebliğlerine tafsilatlı 
olarak yer verilir. Sûre, 
kıssaları zikretmenin 
hikmetini bildirir ve 
başlangıcında olduğu 
gibi, hatimesinde de 
tevhid akidesini 
vurgulayarak sona erer. 
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Bismillâhirrahmânirrahîm

Hud /1 – Elif,
Lâm, Râ. Bu öyle bir
kitaptır ki âyetleri en

kesin delillerle
desteklenmiş, sonra da

güzelce açıklanmış, 

tam hüküm ve
hikmet sahibi, her

şeyden haberdar olan
(hakîm ve habîr)

tarafından
gönderilmiştir. [2,1] 

Hud /2 – Bundan
maksat, Allah’tan
başkasına ibadet

etmemenizdir. 

Gerçek şu ki: Ben
sizi cennetle

müjdelemek ve
cehennemle uyarmak
için O’nun tarafından

gönderilmiş
bulunuyorum. [21,25;

16,36] 

Hud /3 – Bir
maksat da şudur:

Rabbinizden mağfiret
dileyin. Sonra ona

tövbe edin. 

O’na dönün ki
belirlenmiş bir ömür

süresinin sonuna kadar
sizi nimetleriyle

yaşatsın ve faziletli bir
hayat sürenlere, lütuf ve
fazlından mükâfatlarını

versin. 
Fakat imandan yüz

çevirirseniz sizin
tepenize inecek o

müthiş günün
azabından korkarım.

[16,97] 

Hud /4 – Zaten
hepinizin toptan

döneceği yer, O’nun
huzurudur. O da istediği

her şeyi yapmaya
kadirdir. 

Hud /5 – Dikkat
edin, işin farkına varın:

O kâfirler, eğilip
bükülerek haktan
yançizer, böylece

Peygamberden
gizlenmek isterler. 

(Aslında Allah’tan
kaçıp saklanmak

isterler, ama nasıl
saklanabilirler ki!) 

Onlar örtülerine
büründükleri zaman

dahi Allah onların
içlerinde gizlediklerini
de, açığa vurduklarını

da pek iyi bilir. 

Çünkü O bütün
sinelerin kökünü,

künhünü dahi bilir. 

رح  فةلة كةاش  ةـب ض  لح ا اي ۛ ۛف لةه  وة فةه  ر  يف كة ب خة دف نف ي ر  اي لةـ وة نف ية اي كةـوة ۛسسف الحن  مف
﴾١٠٧﴿ ة ل  اادح يب ـرة ۜ ي صي ل هي ضف نف ب هي فة نف يةۛشااء  مة ۜ ـع  م  هي وةبةاد  ه  ور  وة ف  يم  الفغة حي الرحة

ك  ااءة نف ــقةدف جة قح  م  ۛم  الفحة بح ك مف ارة نحةمة ى فةا  تةدن ن  اهف اا لفــق  فةمة يح  ية االــال نحةاس ــهة
ة فة ايةـۛضلح نحةمة لح ـا  ۜـعة ض  يل  كي ك مف ب وة لةيـف اا النةال عة مة اۛ وة هة لةيف تةـية نفـهف مة ۛ وة هي س  ي ل نةفف دي

﴾١٠٩﴿ ةب عف اتح ا وة اى مة لةيفكة ي وحن رف اي ب  اصف تحنى وة ك مة حة ۛ يةحف وة الحن  ه  ر  وة يف ينة خة اك مي الفحة ﴾١٠٨﴿

ة  ه ود                       ورة                         س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

﴾١﴿ ـارن   يةكنال تف ان مة ك  ة ف ـه  ث ـات ـتةاب  ا حف نفـمح لةتف  م  نف ــلة صح  يم د  كي ۙ حة ير  بي  خة
الن  اسف واـتةـوة ر  ف  غف ﴾٢﴿ تة ة ة ـاللح لح اوا اي ب د  ۜ عف ة ةالحن نح يـاي ير ـك مف م ـلة ني ه  نةذي بة نف ۙـوة ير  شي

اـت  ه ـوب  لةيف تةاعاىـي  وا اي ك مف مة تح عف اى مة لن ۛسناى اي ل  حة ي ؤفت  الجة ى وة م ۛسمحى ك مف بـحة ةـث  رة مح
ا فةـتة ةوف لح ايـوة ح ن لةيـف يـا  اف  عة م كمالخة ذةاۛب يةوف مف عة ل  فة ي فةضف ة ذي اينفـضفــك لح لةه ۜ وة

ا اللة ﴾٤﴿ لةى ع ـمةالحن   اي ج  ه كمرف ۛ وة لنىـمف ء ـلح  ۛشـك  وة عة ير ـقة يف دي ﴾٣﴿ ر ـيـبيـكف
ه  د ــص  وام ـخفـتةـسفـيةـمف ل ــو رة حيـنفـف  ونةـش ــغفـتةـسفـنة يةـيـه ۜ  اللة نحة ن ونةـه ـاي مف يةثف

﴾٥﴿ ۙ يةـيةابةـث  مف ا ي ـعفـه  ا ي ـلةم  مة مة رح ونة وة ۛـس  ل ن ونة ةه  عف نح يم  ب ذةات  اي لي ور  عة د  الصح 
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الجزء

﴾١٢﴿
Hud /6 – 

Yeryüzünde kımıldayan
hiçbir canlı yoktur ki 
onun rızkı Allah’a ait 
olmasın. 

Allah her canlının 
hayatını geçirdiği yeri 
de, öleceği yeri de bilir.
Bütün bunlar apaçık bir
kitaptadır.[2,44; 29,17; 
6,59]{KM, Mezmurlar 104,
11-12; 155,15-16} 

Allah onun 
müstekarrını da, 
müstevdaını da bilir, yani 
yerleştiği yeri de, emaneten
bulunduğu yeri de bilir. 
Durduğu, oturduğu yeri de, 
gezdiği ve dolaştığı yeri de 
bilir. Babasının sulbündeki 
durumunu da, ana 
rahmindeki durumunu da 
bilir. Yattığı yeri de bilir, 
öleceği yeri veya öleceği 
vakti de bilir. Bütün bunları
bilir de ona göre rızkını 
verir. Bütün o kımıldayan 
canlılar, onların rızıkları, 
müstekarları ve 
müstevda’ları takdir olunup
Levh-i Mahfuz’a yazılmış, 
Allah’ın ilminden yaratılış 
alanına çıkarılmıştır ki bu 
Kitabı görebilen melekler 
oradaki yazıyı açıktan okur 
ve anlarlar. 

İşte Allah’ın ilim 
ve kudreti öyle geniş ve
fazl-ı keremi ile 
rububiyeti de böyle 
kapsamlıdır. Şu halde 
insan rızkını Allah’tan 
istemeli. Fakat rızık 
için değil, Allah için 
çalışmalıdır. Rızık 
meselesi o kadar endişe
edecek bir şey değildir. 
Allah’tan başkasından 
rızık beklemek 
boşunadır. 

Hud /7 – Hem 
O’dur ki gökleri ve yeri
altı günde yarattı. 
Bundan önce ise Arş’ı 
su üstünde idi. 

Bu kâinatı 
yaratması sizden 
hanginizin daha güzel 
iş ortaya koyacağını 
imtihan etmek içindir. 

Böyle iken sen 
onlara “öldükten sonra 
elbette dirileceksiniz” 
dersen, o kâfirler bunu 
haber veren Kur’ân’ı 
kasdederek “Bu, 
aldatıcı olma yönünden,
besbelli bir büyüden 
başka bir şey değil!” 
derler. [23,115-116; 
38,27; 18,7; 43,87; 75, 
6,36]
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Hud /8 – Şayet
Biz kendilerine azap

göndermeyi belirli bir
zamana kadar

ertelersek: “Bu azabı
alıkoyan sebep nedir?”

derler. 

İyi bilin ki o azap
başlarına geldiği gün,
artık onlardan geriye

çevrilmez 

ve alaya aldıkları o
azap, kendilerini

çepeçevre kuşatmış
olur.” 

Hud /9 – Eğer
insana tarafımızdan bir
rahmet tattırır, sonra o

nimeti geri alırsak o,
son derece ümitsiz, son

derece nankör olur. 

Hud /10 – Fakat
başına gelen bir dertten

sonra kendisine bir
nimet tattırırsak: 

“Artık bütün
dertler ve belalar bir

daha gelmemek üzere
bitti gitti!” der, sevinir,

övünür durur. 

Hud /11 – Ancak
her iki halde de

sabredip makbul ve
güzel işler yapanlar

başka! 

İşte onlar için pek
geniş bir mağfiret ve

pek büyük bir mükâfat
vardır. [103,1-3; 36,11;

2,25] 

Bu son bölümün,
daha önce 7. âyette geçen

imtihan konusu ile sıkı
sıkıya ilgisi vardır. Zira

gerek nimetlerin verilmesi,
gerek dertlerin verilmesi,
imtihan mevsimlerinden

birer mevsimdir ve o âyette
mücmel olan imtihanın
tafsilatı kabilindendir.

Mümine düşen, her iki
halde de itidal ve

istikametten ayrılmamaktır. 

Hud /12 – İmdi,
senin de muhatap

olduğun imtihan icabı
ey Resûlüm, o

müşriklerin: 

“Ona bir hazine
indirilse ya!” veya

“beraberinde bir melek
gelse ya!”

demelerinden ötürü, 

belki de göğsün
daralarak sana

vahyolunanın bir
kısmını terkedecek

olursun. 

Fakat sen böyle
yapmazsın ve yapma!

Zira sen sadece uyaran
bir elçisin. 

Bütün işleri
düzenleyen, herkese

lâyık olduğu neticeyi
verecek olan ise Allah

Teâladır. [3, 173; 25,7-
8; 15,97-98] 

ةة  ف يــم  اابح ة عة نف دة لح ض  اي ةرف ق  الحن  لةىــالف زف لةم   ـر  يةعف ا  وة تةقةـــم  هة اــسف ة هة رح مة اـوة
ه  يوة ـــوة لةقةــــ  خةالحةذي ﴾٦﴿ اۜ ك ــــوف دة عةــتةــسفـوة م  يلح  ـــهة ين ــتةاب   م ـــكن في بي

ة الف ۛض   وة ي رف ةفي تح ة ة  الـ س  ام   وةــيح
ش ـــانة عةـكف اـالف لةىـعة ه  ـرف ء اـمة ةـال اـسح وة ت  من

ۛسن  عةكماليـح  لة لىۜ  ــمةــمف الحف ةــلفــنف  ق ـــئ ـوة نـح وث ونةكمۛت اي ع  بف مف مة ل وة ك مف ل يةبف
الفــبة د  ت ـعف وف ولةنحةمة ينة  لةيةق  ةذي اوا اينف هنكف  الح ر  س ـفة اا ايلحة ين ــر  م ـحفـذة بي نفــم 

لةئ نف ة وة نةـــالخح اىـعةــم  الفــه ـنفــــا عةـرف لن ة ذةاۛب اي ةة   و دة د ـــعفــة   مةـــا مح ول نح لةيةق  ﴾٧﴿

ية ه ۜ ــس ـب ـحفـية مة يةــاللة و فـصفــۛس  مةـمف  لةيفــيه ـأفتيـوف اقةــمف  وة حةــه ـنفــاى  عةـر  اـمة
نة اـۛسـنةا الف نفـــقف ذة نف  الــئ ـوة لة ﴾٨﴿ ا كةـــه ــــب  ۟ــــهفــــتةــسفــــية  وا ب هيــان ــمف مة ز  ؤ ننة

حف ة نةــــةى ث ــمةـــــرة ا  م ـنةـــــزة عفــــمح ةـــنفــــا هة نح ور ـف ــــــكفؤ ن س  ـــيةــــه   لةــــــه ۛ   اي ةا نح م 
لة ااءة  بةـــعفـنةاه   نةـــ الذةقفنف ـــئ ــوة ااءة   مةـــدة ۛضــعفــمة ة ةـــرح ةـــولةـق ـيةـــ لةه  ــتفـــسح نح ﴾٩﴿

ة لح ينةاي ةذي واـبةــ ۛصالح ر  ﴾١٠﴿ ةــذة هة ۜي ـــةات   عةـيح ــۛب السح ة نحي نح ح  ـلة ه  ــاي ر  ۙـفة فة ور  خ 
ا ل  ة اــــــالصح لن ۜ  ا ول ات  مف  مةـــكة لةـئ ـــحة يـكفر  ـــرة ة   وة الجفـــف ــغفـه  ر ــبي عة ل واــم ـوة

لةيفكة  وة ۛضاائ ــــا ي ـۛض  مةـــعفــــار ك    بةــلحةكة  تةــــعةـلةـــفة اى اي هيـــق  ب ــــوحن ﴾١١﴿

ول واــــ يةالنف  ا ا  نفـــــ  لةق  اــــنفــــكفه   ـيفــــلةـــــلة  عةِزـــــــوف لة اءةـز   ال وف جة ر  كةــۛص دف
﴾١٢﴿ ـةـــه  مةــعةــمة نح ۜ   اي ا النفـــلةك  ا ۜ  وةــۛت نةـــمة ير  ۜــك  لنىـعة  الحن ذي يل  كي ء  وة لح  ۛشيف
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Hud /13 – Yoksa 
“Kur’ân’ı kendisi 
uydurmuş” mu diyorlar.

De ki: “İddianızda 
tutarlı iseniz, haydi 
belagatta onunkine 
benzer on sûre getirin, 

isterse kendi 
uydurmanız olsun ve 
Allah’tan başka 
çağırabileceğiniz 
herkesi de yardımınıza 
çağırın! [2,23; 10,38] 

Kur’ân, önce 
Kur’ân ayarında bir 
söz, bir eser ortaya 
koymalarını isteyerek 
insanlara, meydan 
okudu. Bunu 
yapamayınca, belagat 
ve tesirde onun 
ayarında, bari on sûre 
miktarında bir nazire 
istedi. “Söylenen 
şeylerin gerçek olması 
da şart değil, uydurma, 
rastgele şeyler dahi 
söyleyebilirsiniz” diye 
serbestlik tanıdı. Bunu 
da yapamadılar (10,38-
39). Bu hem arap 
ediplerinin en mahir 
oldukları alandaki 
aczlerini, hem de 
putlarının aczlerini 
ortaya koymuş oluyor, 
böylece Kur’ân’ın 
Allah kelamı olduğu 
kesinleşiyordu. 

Hud /14 – Eğer bu
dâvetinizi kabul 
etmezlerse, bilin ki o 
ancak Allah’ın ilmiyle 
indirilmiştir ve O’ndan 
başka ilah yoktur. 

Nasıl, artık hakka 
teslim olup müslüman 
oluyorsunuz değil mi? 

Hud /15 – Kim 
dünya hayatını ve 
dünyanın zinet ve 
şatafatını isterse, 

Biz orada onların 
işlerinin karşılığını 
kendilerine tam tamına 
öderiz ve onlara 
dünyada asla haksızlık 
yapılmaz. [17,18-21; 
42,20; 2,201] 

Hud /16 – Fakat 
onlara âhirette ateşten 
başka bir şey yoktur. 

Onların dünyada 
yaptıkları bütün işler 
hatta iyilikler bile heder
olmuştur, bütün 
yaptıkları boşa 
gitmiştir. 

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11-Hud Süresi Yaprak 01B Cüz 12 Süre 11 Sayfa 222

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾١١﴿ وٍد وَرةو هو سو ﴾١١﴿ 222

Hud /17 – Rabbi
tarafından gönderilen

kesin delile (Kur’ân’a)
dayanan, 

peşinden de o
delili destekleyen (diğer
mûcizelerden şahitleri)
bulunan, daha önce de

rehber ve rahmet olarak
gönderilmiş Mûsâ’nın
kitabı ile tasdik edilen

kimse, yalnız dünya
hayatını arzu eden gibi

olur mu? 

İşte bu kesin delile
dayananlar Kur’ân’a

iman ederler. 

Hangi zümre de
onu reddederse bilsin ki

varacağı yer ateştir.
Bunda hiç şüphen

olmasın. 

Çünkü o
Rabbinden gelen

hakikatin ta kendisidir;
fakat insanların çoğu
buna iman etmezler.
[30,30; 6,19; 2,1-2;

12,103] 

Bunda hiç şüphen
olmasın. Yani

Kur’ân’ın Allah
tarafından

gönderildiğinde
şüpheye yer yoktur. 

Hud /18 –
Uydurduğu bir yalanı

Allah’a isnad edenden
daha zalim kim

olabilir? 

Onlar Rab’lerinin
huzuruna getirilecek ve

şahitler de: “İşte
Rab’leri hakkında yalan

uyduranlar! İyi biliniz
ki Allah’ın lâneti

zalimlerin üzerinedir”
diyeceklerdir. 

Hud /19 – O
zalimler ki insanları

Allah yolundan
çevirirler ve onu eğri

göstermek isterler.
Âhireti de inkâr ederler.

ول ــية يــتةـونة اففـق  ر   س ـعةــأفت وا ب ــلف فةــه ۜ   ق ـرن تةرة يةات ــففــل هي  م ــثفــوة ر  م ـشف المف
ةمف لح ﴿١٣﴾فةا  ادف نف مف ــت ــعفــطةـــتةـاسف ن ــوا مةـــع  وة  الحن   د  ون م 

نف ت مف اي ينة ك نف قي ۛصاد 
اوا لةم  اا فةاعف مة ـة لة النح لفم  ا نفز  النفالحن  ب ع    وة

ا هة لة لن  اي
ة لح ۛ اي وة لف ه  نفت مفال فةهة يب وا تةجي لةك مف يةسف

يــانة ي ــكف نفـمة وةة الـــحةــد  الفــري نفــين يـــدح  زي ا ن ــتةــنةـــيةا وة فح ــهة وة ﴾١٤﴿ ونةـل ـسفـم  م 
ا ةـئ ــا وللن يــكة الح نةــذي ﴾١٥﴿ الة مة مف العف ه  لةيف مف فيـاي اـه  ه   يهة يـوة ي ـمف في ا لة ونةـبفــهة س  خة

مف ف يــلة نخ  ه  الـــالف ة لح ة  اي حةــرة ةار    وة اۛص طةـب ــنح يـنةـ مة بةــع وافي ا وة ل ــاط ـهة يفۛسـلة
نةـبة لنىـانة عةـكف نفـمةــفة ال نف ة  ـيح  بح هي م  ية  رة ل وه ـتفـوة ﴾١٦﴿ ل ونةــمةـــعفـــوا يةــان ـكف اـمة

م ـنفــم  مةـاب  م ـتةــكنهي ــل ـبفــنف قةــه  وة ى اي ا حف اى وةـامـوسن ائ كةــمةــرة لن ةىۜ  ا ول د ـاه ـۛش
ۜ  وة ـــب  رف ب كذـــيةنف ــمةهي ةحف نةــهي  م ــف  اب   فةــالف ةا ر   مةــالـزة ع ــنح ۛــوف ه  د  ن ونة م  ي ؤف
يةـــــي م ـك    فيــتة ةه ــنفــم   ة  ــــــرف نح نف قح   ــــحةــــه   الفـــــ  اي بح كة م  لن رة ةـك ـوة نح لةــــفة

مة ن ــلةـنف الظفـــوة محة لةى م   م  ى  عة تةرن افف ﴾١٧﴿ ةــرة الــثةكذال ن ونةــؤف م ـــاس    لة ي ـنح
بــــــكف ا اىۜ   ــذ  و نة  ـــعفــــــــــــــكة   ي ــئ ــــ ا وللن مف لنىــــعةرة ض  بح ه  يةرة ق ول ــ وة الحن 

ا ةــــــــهن ء  الح ا يـــــؤ ل لة ۛ لنى ــــعةوا  ـذة ب ـــــكفنة  ـــذي مف بح ه  نةة  رة اللة لةعف ةشف اد ـهةـــــــالف
ة ال يـلح و نة    عةــص ــنة  يةـذي ل ـيـــبيــنف  ۛســـدح  ﴾١٨﴿ ةا ل ـــ   عةالحن  ۙـــــلةى الظح ينة مي

﴾١٩﴿ ونةـبفـــ وة ية  الحن  ا ع ــغ  نخ ـــوة جاىۜ  وة ه ـــهة ة  ه ـــمف  ب ا لف ر ونةـــــا ف ـكفمف  ــرة
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Hud /20 – Allah 
onları azaba uğratmak 
isterse, onlar dünyadan 
kaçıp Allah’ın 
hükmünden 
kurtulamazlar. 

Allah’tan başka 
kendilerini koruyacak 
hâmiler de bulamazlar. 
Onların azabı kat kat 
olur. 

Çünkü hakkı 
işitmeye tahammül 
edemiyorlardı. Hem de 
gerçeği görmüyorlardı. 
[6,134; 67,10; 16,88] 

Hud /21 – İşte 
bunlar kendilerini 
büyük ziyana 
uğratmışlar 

ve uydurdukları 
şerikler, sözüm ona 
hamileri de 
kendilerinden 
uzaklaşmış, ortalıkta 
görünmez olmuşlardır. 
[46,6; 19,81-82; 29,25; 
2,166] 

Hud /22 – Hiç 
şüphe yok ki âhirette en
büyük hüsrana 
uğrayanlar bunlardır. 

Hud /23 – Fakat 
iman edip makbul ve 
güzel işler yapanlar 

ve mevlâlarına 
gönülden bağlanıp itaat 
edenler ise cennetliktir. 

Onlar orada ebedî 
kalacaklardır. 

Hud /24 – Bu iki 
zümrenin durumu, tıpkı
âma ve sağıra kıyasla, 
gören ve işiten 
kimsenin durumu 
gibidir. 

Bunların hali hiç 
eşit olur mu? Artık 
düşünüp ibret almaz 
mısınız? [8,23; 35,19-
24; 59,20] 
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Hud /25- Hud /26
– Gerçekten Biz

vaktiyle, Nuh’u kendi
halkına gönderdik, şunu

ilan etsin diye: 

“Bilesiniz ki ben
sizi açıkça uyarmaya

geldim. Sakın Allah’tan
başkasına ibadet

etmeyin. 

Doğrusu, bu
gidişle, ben sizin

canınızı yakacak, gayet
acı bir günün azabına
uğramanızdan endişe

ederim.” [7,59-64]
{KM, Tekvin 6,5; 8,15}

Hud /27 – Buna
karşı halkının ileri
gelen kâfirleri hep

birden kalkıp: 

“Bize göre, sen
sadece bizim gibi bir

insansın, bizden farkın
yoktur. 

Hem sonra senin
peşinden gidenler
toplumumuzun en

düşük kimseleri, bu da
gözler önünde! 

Ayrıca sizin bize
karşı bir meziyetiniz

olduğunu da
görmüyoruz. 

Bilakis sizin
yalancı olduğunuzu

düşünüyoruz” dediler.
[23,24] 

Hud /28 – Nuh
şöyle cevap verdi: “Ey

benim halkım!
Düşünün bir kere: Ya
ben Rabbimden gelen

çok âşikâr bir belgeye,
kesin delile

dayanıyorsam, 

ya O, bana
tarafından bir nübüvvet
vermiş, bunlar size gizli

kalmış da siz
görememişseniz? 

Ne yapalım,
istemediğiniz o rahmete

girmeye sizi
zorlayabilir miyiz?” 

ج   ون واكم يـةلةمف عف ض  وة ينة ف يزيم  ةرف مف ــلةانة ـكف اـمةالف د ون نف ــم ه  ائ كة ا وللن
ل  اـالوف ۜ ــم  الفـه ــف  لةــۛضاعةــاءةۢ  ي ـية ذةاب  اعة يع ونةـطيـتةـسفــ يةان واـكف مة نف الحن  م 

ا ةــئ ــــا وللن يـــكة الح اواـــس ـــنة خةـــذي ر  ﴾٢٠﴿ مفــال ة اعةــسح مة ر ونةـص ـــبفـــ ي واــان ـكف وة
جة مة ـلة ةرة مفــه ــالنح ﴾٢١﴿ نف ۛضــه ـۛســف ـــال ة عةــمف وة ر ونةـتةــففـوا يةــان ـكف اــمف مةـه ـنفـلح

ة ة الح نح يــــاي واــل ــم ـــن وا  وة عةــنة انمةــذي ﴾٢٢﴿ ن خ  ف ي ة ــالف م  رة ةخف  ه  ۛسر ونةـالف
الخفـل  ات   وة لنىــبةـــحة اوا اي ۙ ت  مف بح ه  ارة اب  الفجةـــالصف ئ كة ــ  ا وللن ۛــحة ةة  مفـ  ه نح ا ة الصح

ثة ي ل ـمة ري يفن ـالففة الف  قة ةۛصمح  وة الف ى وة من ةعف ير ــكةالف بةصي ﴾٢٣﴿ اـيــفي ا ل هة ونةـــخة د 
لة ۛسـوة دف  الرف نةاـلفـقة ﴾٢٤﴿ ة السح ۜ ــوة يع  ثةلىۜ ــهةمي يةان  مة تةو  ةـلة تةــالفة  لف يةسف ۟ـذة كح ر  ونة
تة ةـب ـــعفــالنف لة لح اوا اي د  ﴾٢٥﴿ لنى قةــن  نحيــوف م ــوحاى اي يــمف نةكمـلة يـهي  اي يـر م ــذي ۙـبي ن 
ا لة الفـــفة َلوــمةــقة ﴾٢٦﴿ ۜ ة ايالحن ح ن يم ــذةاۛب يةــعة مف كملةيـفـــاف  عةـالخة يـ  اي م  اللي وف

وا م كف ر  م ـــقة نفـــفة بةــانةـهي مةـوف ة لح يكة  اي اـلةـثفـراى م ـۛشـرن مة يكةــ نةنةا وة رن ينة الحةذي
ة ة الح لح يـاي اذ  ل ـــنة ه ــذي يةــنةا بةــمف  الرة انةــال اد  مة ۛ  وة أفي  ة ى لةـــرح مفكمـــرن ة بةعةكةــاتح

م ــاقةـالة يةـقة اليفت مفوف ﴿٢٧﴾ الرة نفنةا ـــيفـلةــعة ل  بةلفــ فةم  ينةـكف مفكمنـح ــظ ــنة ضف بي اذ 
بحيينف ــة  م ــنةـــيح ـــــلنى بةــعة ان رة حفـنيــيــتن وة هيـــنفــــع نف ــم ةى ـــمةــي رة د  ت ـنفـكماينف 

﴾٢٨﴿ يةتف عة ن كملةيـفـفةع مح  ۜ  ال الـم ــكمــلفز  م ــمف ا وة ا ــــمف لةــت ـــنف وهة ه ــكفهة ونةـار 
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Hud /29 – “Hem 
ey halkım! Bu 
tebliğimden ötürü 
sizden maddî bir 
karşılık istiyor değilim. 

Benim mükâfatımı
verecek olan yalnız 
Allah Teâladır. 

Ben o iman 
edenleri kovacak da 
değilim. Elbette onlar 
Rab’lerine 
kavuşacaklar (O da 
onları imanlarından 
dolayı 
ödüllendirecektir). Ama
ben sizin cehalet içinde 
yuvarlanan bir toplum 
olduğunuzu 
görüyorum.” [6,52-53; 
10,72; 26, 111] 

Hud /30 – “Hem 
ey milletim! Ben onları 
kovacak olsam 

Allah indinde bu 
sorumluluktan beni kim
kurtarabilir, 

Kim bana yardım 
edebilir? Artık bir 
düşünmez misiniz? 

Hud /31 – Ben 
size: “Allah’ın 
hazineleri benim 
elimdedir” 

yok: “Ben gaybı 
bilirim” 

yok: “Ben bir 
meleğim” demiyorum. 

Hor gördüğünüz 
müminlere “Allah 
hiçbir hayır, hiçbir 
meziyet vermez” de 
demem. Allah onların 
içlerinde olanı pek iyi 
bilir. 

Böyle bir şey 
yaptığım takdirde ben 
elbette zalimlerden 
olurum.” [6,50] 

Hud /32 – “Ey 
Nûh! dediler. Bizimle 
mücadele ettin, bu 
mücadelende de hayli 
ileri gittin. 

Yeter artık, eğer 
doğru söyleyenlerden 
isen haydi bizi tehdit 
edip durduğun o azabı 
getir de görelim!” 
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Hud /33 – Nuh
cevap verip dedi ki:
“Onu, dilerse ancak

Allah getirir 

ve O’nun elinden
siz asla kaçıp

kurtulamazsınız.” 

Hud /34 – Allah
sizin helâkinizi

dilemişse, ben sizin
iyiliğinizi arzu etsem

bile, 

size öğüt verip
iyiliğinizi istemem size

fayda etmez. 

Rabbiniz O’dur ve
siz O’nun huzuruna
götürüleceksiniz.” 

Hud /35 – Yoksa
“Kur’ân’ı, kendisi

uydurdu!” mu diyorlar?
De ki? “Eğer

uydurdumsa günahı
bana aittir. 

Ama ben de sizin
işlediğiniz suçlardan

beriyim.” 

Hud /36- Hud /37
– Nuh’a şöyle

vahyolundu ki: “Artık
halkından, daha önce

iman etmiş olanlar
dışında, hiç kimse iman

etmeyecek. 

Öyleyse o
kâfirlerin

yaptıklarından dolayı
kederlenme de, 

Bizim
gözetimimiz altında ve

vahyimiz
doğrultusunda, gemiyi

yap ve o zalimler
lehinde Ben’den hiçbir

ricada bulunma. 

Çünkü onlar suda
boğulacaklardır.”

[23,27; 71,26; 54,10] 

اــقة م  لة الىۜ  ــيفـلةــمف عةكمل ـــةـسف ال وف نف ه  مة عةـــجف ال اي ة ية ايلح ااالحن  لةىــــر  مة ية  وة اـوة
ةــب  د  الح يـطةار  ةــنة انمةـذي نح ق وا ـــن واۜ اي مف م لة مفه  بح ه  يـرة ي الرن اي ح ن لنك  ماىكم وة مف قةوف الـالنة

ية نييـص ـنفـية نفـمة وف م ـقة اـوة دف ت ــاينف طة الحن نة ـم  ر  ۜ  الفةــه ـــرة لةــمف ﴾٢٩﴿ ل ونةــتة هة جف
ا لة ي خةــــنفــــمف ع كمــــــلة ل  وــــق  ال وة اا ئ ــــــــدي االحن ن  ــــزة لة ﴿٣٠﴾  وة ةر ـتة  ذة كح

ونة
ا لة نحيول ـــق  ال  وة الق ـلةــمة يــ اي ا لة ةـــ ل  ول ـك   وة يــلح يــــنة تةـذي دة راي زف يفۛبـم  الفــلةــالعف غة

ت ـنف ي ـلة م   ـيةـؤف ۛاللحن راىۜ  ــــــيفـــــــــ  خةالحن ه  مف ه  ي النفف س  ا فاي لةم  ب مة ك مفــن ـي ـالعف العف
ۛتـوح  قةـيةا ن  ال واـقة ثةرف ادةلفتةنةا فةاة كف دف جة ﴾٣١﴿ اي ح ن ذاى لةــاي نةـي اي ةا ل ـال م  نةـيـميــظح

﴾٣٢﴿ اــج  ا تةـــنةا  ب ـــأف ت ــــنةا فةـلة دة اـع ــمة نفـد  نة  ا اي
ۛتــكم ا د  قيـنة الــ م  نف ة نةــيــصح

وة لة ﴾٣٣﴿ ا يةأف نحةمة نف  اينف ۛشااءة الحن  ه  ـمف ب كميــتي قةالة اي اا ال مة ج ـوة عف ينة زيت مف ب م 
دفت  النفــصفــن  نف الرة ي اي نف حاي يد الحن مف اينف كةانة كمـــۛصحة لةــال ع  ي ري فة مفكميةنف

ول ونة المف يةق  ﴾٣٤﴿ ۜ  ه كمــو  يةـغفـــالنف ي  بـح وة ـــمف لة مفكمرة اي جةــه  ت ــيفـــ وة ۜـرف ع و نة
﴾٣٥﴿ يه ۜ ق لف  تةرن ن  افف يفت ه ـافف اي ي تةرة امي رة ة ايجف لةيح يء  فةعة النةال بةراي اـم  وة ة ۟ مح ونة م  ر  ت جف

لنى ة وح ــن  اي نح نة  م ـــنف ي ـــه  لةـــال مةـوف م ـقة نفـؤفم  ة لح نةــدف  انمةــنف قةــكة  اي ا ون ح  يةـوة
نةع  اصف ي ن نةا  وة لفكة  ب اةعف الفف  ﴾٣٦﴿ تةـــفة اـــسف ب ــئ ـتةـبفـــلة ۛـل ــعةـففـــوا يةــن  اـكفمة ونة

﴾٣٧﴿ حف وة لة ت ا  ـنةــي ــوة اــوة ينة ظة ي  ف يـنيـبفـط  خة ةـالحةذي نح واۛ  اي مف  م ـلةم  رةـه  ق ونة غف
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Hud /38 – Nuh 
gemiyi yapıyor, 
halkından ileri gelenler 
her ne zaman yanından 
geçseler onunla alay 
ediyorlardı. 

Nuh da: “Siz, 
dedi; şimdi bizimle alay
ediyorsanız, elbet bizim
de sizinle alay 
edeceğimiz bir gün 
gelir.” 

بزح

﴾٢﴿
Hud /39 – “Artık 

rüsvay edecek azabın 
kime gelip çatacağını, 
ayrıca âhiretteki daimi 
azabın da kimin üzerine
ineceğini yakında görüp
öğrenirsiniz.” 

Hud /40 – Nihayet
emrimiz gelip de tennur
kaynadığı zaman Nuh’a
dedik ki: 

“Her hayvan 
türünden erkekli dişili 
ikişer eş ile 

haklarında helâk 
hükmü verilmiş olanları
hariç olmak üzere, 
aileni 

bir de iman 
edenleri 

gemiye al.” 

Zaten beraberinde 
iman eden pek az insan 
vardı. [3,7; 26,119-121;
54,11-14] {KM, Tekvin
7,13; I Pier 3,20; 2,5} 

Tennur: kapalı 
ocak, fırın mânasına 
gelir. Türkçeye tandır 
olarak geçmiştir. Bu 
kelime Tefsirlerde 
farklı anlayışlara imkân
vermiştir. Hz. 
Havva’dan kalan ve Hz.
Nuh’a intikal eden 
taştan bir ocak, gemide 
suyun toplanıp biriktiği 
yer, yeryüzünün 
fışkıran sular sebebiyle 
kaynaması, tan yerinin 
ağarması gibi 
birbirinden uzak 
mânalar düşünülmüştür.
Elmalılı Hamdi Yazır, 
tennur’un, bu geminin 
kazanla çalışan buharlı 
bir gemi, bir vapur 
olduğunu 
düşündürdüğünü yazar.
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Hud /41 – Nuh
dedi ki “Binin gemiye!

Onun yüzüp gitmesi de,
durması da Allah’ın

adıyladır. 

Gerçekten Rabbim
gafurdur, rahîmdir”

(affı, rahmet ve ihsanı
pek boldur). 

Hud /42 – Gemi onları
dağlar gibi dalgalar

arasından geçirirken, 
Nuh biraz ötede olan

oğluna: “Evladım, gel
sen de bizimle gemiye

bin de kâfirlerle beraber
kalma!” diye seslendi.

[69,11-12; 54,13-15] 

Onun bu oğlu,
küfrünü içinde gizleyip

açığa vurmadığı için, (Hz.
Nuh) onu iman ehlinden

sayıp gemiye almak
istemişti. 

Hud /43 – O:
“Beni sudan koruyacak

bir dağa sığınırım”
dedi. Nuh ise: “Bugün

Allah’ın helâk
emrinden koruyacak
hiçbir kuvvet yoktur.

Ancak O’nun merhamet
ettiği kurtulur”

derdemez, 
birden aralarına dalga

girdi, ve oğlu
boğulanlardan oldu. 

Hud /44 – Kâfirler
boğulduktan sonra yerle

göğe: “Ey yer suyunu
yut ve sen ey gök

suyunu tut!” diye emir
buyuruldu. Su çekildi,

iş bitirildi ve gemi Cudi
üzerinde yerleşti ve

“Kahrolsun o zalimler!”
denildi. {KM, Tekvin 8,4}

Cudi, Türkiye’nin
Güneydoğusunda Şırnak

civarında 2000 m.
yüksekliğinde bir dağdır.

Tevrat, Ararat Dağına
yerleştiğini bildirir (Tekvin,

8,4). Hz. Nuh’un Irak
tarafında irşadda

bulunduğunu düşünmek
daha makuldür. Cudi

ismiyle Musul, Cizre ve
Şam’da birer dağ

bulunduğu rivayet
edilmektedir. 

Hud /45 – Nuh
Rabbine hitâb edip: “Ya

Rabbî, dedi, elbette
boğulan oğlum da

ailemdendi, öz
evladımdı. 

(Halbuki ben
onları gemiye alırken

Sen bana
kurtulacaklarını,
müjdelemiştin). 

Senin vaadin
elbette haktır ve Sen

hâkimlerin hâkimisin!” 

ةــكم وة لفكة ــف ـالف ا مةـلح ةـمة م ــقة نفـلة  م ــه  مةـيفـلةـعة رح وام ـخ ـــهي  ۛسـوف ۜــر  ه  نف ية نةع ــوة صف
﴾٣٨﴿ نف تةقةالة وا م ـ اي ر  خة ةاـسف ةــفة نح نح ر  م ــا نةـا  خة ا تةـكفمف كمنـفـسف ۜـخةــسفــمة ر ونة

ۙ  ـلةـعفـتة ونة نف م  لح ـه   وة يةـيزيـخفـ ي  ذةاب ـيه   عةـأفتيـيةمة ه    ح  لةيف ذةاب عة عة ۛفـفة ۛسوف
اىـحة ا تحن ذةاجة نةـالمفاءةـاي فةا ـر  الـ وة ةـارة ۙ ـنح ـتح اــ فيلف ـم ـ احفنةاـلفـ ق ور  يهة ﴾٣٩﴿ م ـيـقيــم 

الهفـيفـنةـن  اثفـيفـل ح زة وف جةــكم مةـلةـن   وة ة ل ـقةـه  الفـــيفـلةـ عةقةــبةــنف ۛســكة  اي لح وف نف م 
  ارفالةـقةوة

اــيـ فيواـب ــكف هة ﴾٤٠﴿ مة اـــنف ان مةـــوة مة ۜ   وة قةــعةــنة مةــا انمةـنة ة لح ا  اي ل ـيـليــه 
﴾٤١﴿ ييــــ مةالحن م  ـــسفـــب  رن م ـجف ا وة ة  ـيهةـرف سنـــــهة نح ياۜ  اي بحي حيــف ــغةـــلة رة م ــيـور رة

ي ب ــجفــتة يـه ــري ج  ــمة مف  في وف
ى ن ـنة بةال  وةــج ــالفـكف كةانةه  ــنةـوح   ابفـادن وة ه  يةــوة

﴾٤٢﴿ ي مة ل  يةــعفــفي ة ارفـنةـــا ب ـز   يح
نةـبف  مةـكف تةـعة لة ينةــالف عةـنف مةكمــا  وة ري كةاف 

لنى جةـۛس ي اي ص ـبةل  يةـانواي ي م ـعف ني اـالفنة ـم  ۜ قةامة اص الةـء  مةـيةـمة الفـ لة عة وف الةـقة
ة الحن ر ـــالمف لح ح نف ـــمة اي الة بةـــ رة حة ۛ  وة االفــــه ـنةــيفــــمة انةـكفـــ فةوف ج ــــمةــــمة نفـم 

قي اـيـوة ض  اـلة ية ي الرف ااءة ابفلةعي يمة ل عي ااء  القف يةا ۛسمة ك  وة ﴾٤٣﴿ نة قيـم ـالف م  رة ينةـغف
ق ــالف ااء    وة يةــمة ةمف ض  اسفر  ــالف يح  وة ــالف لةىـوة تف  عةـتةـ وة ود  يلةج  قي ي ۛضـوة غي

ى ن  نةا وة ةه  وح   ـدن بح ةرةبح ا لة ـقةــــــــــــــــــ فةرة نح ﴿٤٤﴾ اي م  داىــعفـب  وف ةا  ل لفقة ينة الظح ل مي
﴾٤٥﴿ ي م ــابف عفـــني ة  وة نح اي ي  وة لي كة الفــنف الهف قح   وةـدة كةم  النفۛتحة ينة الحف اك مي الفحة
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Hud /46 – “Ey 
Nuh!” buyurdu Allah, 
“O senin ailenden değil.
Çünkü o, dürüst iş 
yapan, temiz bir insan 
değildi. 

O halde, hakkında 
kesin bilgin olmayan 
bir şeyi Benden isteme. 

Cahilce bir 
davranışta 
bulunmayasın diye sana
öğüt veriyorum.” 

Cenab-ı Allah’ın 
bu buyruğundan kasdı 
şudur: “Senin bu oğlun,
kurtarmayı vaad ettiğim
aile fertlerinden değildi.
Çünkü kâfir idi. Kâfir 
senin ailenden 
sayılmaz. Zira müminle
kâfir arasında velâyet 
yoktur.” 

Hud /47 – “Ya 
Rabbî, dedi, hakkında 
kesin bilgim olmayan 
şeyi istemekten Sana 
sığınırım. 

Eğer beni 
affetmez, bana 
merhamet etmezsen, 
herşeyi kaybedenlerden
olurum.” 

Hud /48 – “Ey 
Nuh! denildi, sana ve 
beraberinde bulunan 
mümin topluluklara 
Bizim tarafımızdan bir 
selâmet ve çok 
bereketlerle gemiden 
in! 

Gelecek nesiller 
içinde niceleri de 
olacak ki onları 
dünyada bir müddet 
yaşatacağız, 

sonra da Bizden 
onlara gayet acı bir 
azap dokunacaktır.” 
[2,38] 
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Hud /49 – İşte
bunlar gayb olan

birtakım haberlerdir.
Onları sana Biz
vahyediyoruz. 

Halbuki bu
vahiyden önce onları ne

sen, ne de milletin
bilmezdiniz. 

Öyleyse onların
red ve inkârlarına karşı

sabret, 

dişini sık ve
şüphen olmasın ki

hayırlı akıbet
müttakilerindir.

(Sonunda kazananlar,
Allah’ı sayıp O’nun

emirlerini çiğnemekten
sakınanlar olacaktır)
[3,44; 28,46; 40,51;

37,171-172] 

Hud /50 – Âd
kavmine de, kardeşleri

Hûd’u peygamber
olarak gönderdik. 

O da: “Ey benim
halkım! Yalnız Allah’a
ibadet edin, zaten sizin

O’ndan başka bir
ilahınız yoktur. Siz şirk

koşmakla iftira
etmekten başka bir şey

yapmıyorsunuz!” 

Hud /51 – “Ey
milletim! Risaleti

tebliğden dolayı sizden
hiçbir ücret

beklemiyorum. 

Ben mükâfatımı
yalnız ve yalnız beni
yaratandan beklerim.

Hiç düşünmez
misiniz?” 

Hud /52 – “Ey
milletim! Haydi

Rabbinizden af dileyin,
sonra ona tövbe edin, 

O’na dönün ki
gökten size bol bol
yağmur göndersin,

gücünüze güç katsın,
n’olur, yüzçevirip suçlu

duruma düşmeyin!”
[71,11] 

Hud /53 – “Ey
Hûd! dediler, sen bize

açık bir belge, bir
mûcize getirmedin. 

Biz de senin
sözüne bakarak

tanrılarımızı bırakacak
değiliz. Sana asla

inanacak da değiliz.” 

ة نح ةـــهف نف الـــۛس م ــيفـه  لةــاي نح ۛ  اي ۗــ ۛصال ر ــيفـــغةل  ــمةــــه   عةــــل كة ح  وح ـقةالة  يةا ن 
ايــلفـهي ع ــكة  ب ــلة ۛسـيفـــالةـلفن  مةــةــسفــــتة ح ن ۜ  اي ونةكمكة النف تـةـظ ــع  ال يـــم  لةـفة

بح قةالة  اي رة ح ن ـةــوذ  ب ـي الع ـاي الةـــكة النف السف ۛسـيفــلةكة مة ﴾٤٦﴿ نة اـالف م  ينة جة لي ه 
﴾٤٧﴿ ي ب  تةـلفـهي ع ـلي ة لح اي ۜ  وة ي ـغفـم  لي رف تة ف  ي الـوة ناي مف حة  رف

ينةكم ري اس  نة الفخة نف م 
م  م ــطف ب ـب ــاهف بةرةـۛسلة ةا وة  نح

لةيفكةـكف اى ات  عة لن عة نف  وة ة مح م   م  ا مة وح ــيلة يةان ـقي
ت لفكة ﴾٤٨﴿ ا مة ۜ  وة عةكة ة يةــمف ث ـه ـع ـتح ـمةـن ـم  ۛســمة ذةاب ـمح ةا عة نح ه مف م  سح  يم  مة اللي

الفـالنفـ ااء  لةـوحيـن  ب ـيفـغةـبة اااي اــيهة ۛ  مة  يفكة
م كةـنفكم قةوف لة اا النفۛت وة هة لةم  ۛت تةعف نف م 

لنى اي ۜ وة وداى اه مف ه  اد  الخة عة ﴾٤٩﴿ نف   قةبفل م 
 ۜ ا ذة ة هن نح ۜ  اي رف ب  بةةة فةاصف اق  ۟ الفعة ينة ةقي تح ل لفم 

وا ـــب ـــــاعف ةد  لنــــمف   م كمــــــــا لةـ  مةالحن ه ۜ  ـــيفــغةه  ـــــــنف اي اي نفر  م ــــــقةالة يةاــقة وف
ـةــــا قةـية ا ال سف ه ـــــيفـــلةــــمف  عةكمــل ــوف م   لة ﴾٥٠﴿ ة م ـــت ــــال نف لح ر ونةــــتةـــففــمف   اي

﴾٥١﴿ نف الجفـــالجف ةــراىۜ   اي لح ية  اي  لةىــعة ر 
ة ي   فةـالح ۜي الفةـطةــذي ني ل ونةــق ـعفــلة تةــرة

تة واـــاسف ر  ف  ة غف بـح ة ت ــ ث مفكمرة اــمح لةــوب  ه    ي ـــوا اي س ــيف ةـل  الــرف ااءةـسح مة ية م ـــا قةـوة وف
يةـــم  ا راى  وة رة دف ـــدف لنى  ق ــــــمف  ق كمز  ة ةى   اي ة ت ـــوح لةكمـــوح مف  وة مفكميـفــلةــــعة

نةـبةـنةا ب ـتةـئفــاج ـود   مةــاه ـل وا  ية اـقة ن ـيح  ا نةحف مة ة   وة ﴾٥٢﴿ ةــتةــتة لح ا م ــوة ميــوف ر  ينةـجف
﴾٥٣﴿ ي انـتةــب  كاي ا نةــوف ل ــنف قةـنةا عةـــت ـهةــل  ا ر  مة ينةــؤف م ـم ـن  لةكة  ب ــحفـــكة  وة ني
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Hud /54- Hud /56
– “Galiba 
tanrılarımızdan biri seni
pek fena çarpmış!” 
demekten başka bir şey 
söyleyemeyiz. 

Hûd dedi ki: “Ben 
Allah’ı şahit tutuyorum,
siz de şahid olun ki: 
ben sizin Allah’a şerik 
koştuklarınızdan hiç 
birini tanımıyorum. 

Artık hepiniz 
toplanın, bana 
istediğiniz tuzağı 
kurun, hiç göz 
açtırmayın, hiç süre 
tanımayın. 

Ben benim de, 
sizin de Rabbiniz olan 
Allah’a dayanıp 
güvendim. 

Hiç bir canlı 
yoktur ki mukadderatı 
Onun elinde olmasın. 
Rabbim elbette tam 
istikamet üzeredir.” 
[10,71] 

Allah’ın yaptığı 
her iş doğrudur, 
güzeldir. Onun rızası 
hakta, doğruluk ve 
adalettedir. O, 
dürüstlüğün hâmisi, 
doğruların 
yardımcısıdır. 

Hud /57 – Eğer 
haktan yüz çevirirseniz,
ben müsterihim, zira 
size ulaştırmakla 
görevli olduğum 
buyrukları size tebliğ 
ettim. 

Rabbim dilerse, 
sizi gönderip yerinize 
başka bir topluluk 
getirir. 

Ama siz O’na 
hiçbir şekilde zarar 
veremezsiniz. 

Muhakkak ki 
Rabbim her şeyi 
denetlemektedir. 

Allah’ın Hafîz, 
denetleyen olmasının 
anlamı şudur: 

Hiçbir şey O’ndan 
saklanamaz. Bütün 
işlerinizi görüp 
kaydettirir de ona göre 
karşılığını verir. 

Hud /58 – Azaba 
dair emrimiz gelince 
Hûd ve beraberinde 
olan müminleri, 
tarafımızdan bir rahmet
eseri olarak kurtardık, 
onları pek ağır bir 
azaptan selamete 
çıkardık. 

Birinci kurtarma Âd halkını
imha eden kum 
fırtınasından, ikincisi ise 
âhiret azabından kurtarmayı
ifade eder. 
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Hud /59- Hud /60
– İşte Âd halkı buydu... 

Rablerinin
âyetlerini inkâr ettiler,

O’nun peygamberlerine
isyan ettiler ve Hakka
karşı gelen her inatçı
zorbanın isteklerine

uydular. 

Hem bu dünyada
lânete tâbi tutuldular,

hem de kıyamet
gününde. 

Evet, Âd toplumu,
Rab’lerini tanımayıp

inkâr yolunu tuttular. 

Dikkat et: Nasıl da
defoldu gitti o Hûd’un

kavmi Âd! [53,50] 

Hud /61 – Semûd
kavmine de kardeşleri

Salih’i elçi olarak
gönderdik. 

“Ey benim
halkım!” dedi, “Yalnız

Allah’a ibadet edin, 

çünkü sizin
O’ndan başka ilahınız

yoktur. 

Sizi topraktan
yetiştirip yaratan, sizi
orada yaşatan O’dur. 

O halde O’ndan
mağfiret dileyin, yine

O’na dönün, tövbe
edin. 

Çünkü Rabbim
kullarına çok yakın ve

onların tövbe ve
dualarını kabul

edendir.” [2,186; 7,73-76;
26,155-159] 

Şirke yer veren inanç
sistemlerinde, Allah’a

ancak bazı aracılar
vasıtasıyla ulaşmanın şart

olduğu vurgulanır. Hz.
Salih (a.s.), insanların
Rab’lerine perdesiz ve
aracısız yönelip niyaz

edebileceğini bildiriyor. 

Hud /62 – “Yahu
Salih!” dediler, “Sen

şimdiye kadar ümit
bağladığımız bir kişi

idin. Şimdi ne oldu
sana. Ne diye bizi

atalarımızın taptığı
tanrılara tapmaktan

vazgeçirmek
istiyorsun? 

Doğrusu, senin
çağırdığın bu fikrin

doğruluğundan şüphe
içindeyiz,

kuşkulanıyoruz.” 

ة لح يـتةـــاعف اي اــنةاب ـت ـهةـل  ض  انـعفــكة بةـرن ۜ قةـس  اييـوء  ح ن ةد  ـه ـا شف الة اي الحن ق ول ــ نةاينف
هيــــــو ن  نف د ـــــم  ﴾٥٤﴿ اشف ا وا  النحيــهةـــوة ي ء    م ــي بةـد  ا  ت ـــراي ة ۙـكم ر ـشفــــمح و نة

ي تة نحي ة وةـاي لةىلفت ــكح الحن   عة ﴾٥٥﴿ يـــفة يعاى ث ـكي مي و نيي  جة ة  لة ت ــد  و ن ـنفــمح ر  ظ 
بح وة  ۜكمرة امف ذ  نفـم   مة وة انخ  ة ه  لح ةة  اي اابح اۜـب نةاص  دة  يةت هة

ة نح بحيي اي لنى رة اط  عة رة ص  بحيي رة
ةـتة نف فةا  لح ا  فةـوة دف البفـوف ااكمتـ ـلةغفـقة لةيـف ا  مف مة ا اي لفت   ب هي س  ۜكمرف مف ﴾٥٦﴿ يم ـم  تةقي سف

لح ــكم ل ف  تةخف يةسف بحيي وة  رة
ماى ۛ  قةوف ك مف رة يف لة تة غة ىاۜ ـوة ـ ونةه  ۛشيف رح  ي اينحةض  بحي لنىــعة رة
ا ة لةمح ااءة وة نةا جة ر  نةا المف يف ة ودىا نةجح ينة ه  ةذي الح ن وا وة ه  انمة عة ة  مة مة حف ب رة ﴾٥٧﴿ ء   ۛشيف

يظ  في حة
ت  يةات  لفكةـوة وا ب ان د  حة اد   جة ﴿٥٨﴾ عة نة ةاۛ وة نح نفـم  مف م  نةا ه  يف ة يظ  ذةاب ـعة جح لي  غة

ا  واـب ـتف وة ي ع  في ﴾٥٩﴿ مف بح ه  عةرة ا ر س ـ وة ة لةه ـۛصوف اتح اواـوة رة بةع   المف
ةار ـجة لح ـكم يد  بح ني عة

نف مة الفـعفـيةا لةـالدح  يةوف ينـنةةى وة ۜ ـق  ة  وا  مة ر  ادىا كةفة ة عة نح ا اي ۜاللة مف ةه  بح داىـــ اللة ب رة عف ه ــهن ذ 
لنى اي ودة وة مف ثةم  اه  م ـۛصال  الخة وا  حاىۢ قةالة يةا قةوف ب د  ةاعف الحن ﴾٦٠﴿ م   اد  قةوف ۟ ل عة و د  ه 

لنــــمف   م كمـــــلة ةرف ض ـــمف   م كماة ـۛشـــوة  النفــه ۜ  ه  ر ــــيفـــه  غةـــنف اي نة الف اــمة
ةـمف فيـك  وه  ث مح ر  ف  تةغف ا فةاسف ۜ  يهة ه  لةيف اوا اي ةت وب  نح ي اي بحي يب  رة يب  قةري م جي رة مة تةعف اسف وة

ينةا مةـكم دفــح  قةـــاۛصال ـيةال وا ـقة ۛت في ج ـنف ا قةـرف ى اا التةـلة هنـبفـوح اا النفـهنــنفـذة ينة  ﴾٦١﴿
﴾٦٢﴿ ا يةـعفـنة ةنةا لةـعفـب دة مة نح اي نةا وة ااؤ ل بة يـب د  ان ااـكح  م ـۛش في ونة ع  ا تةدف ة يب  مح ري ه  م  لةيف اي
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Hud /63- Hud /64
– Salih: “Ey benim 
milletim!” dedi, “Şimdi
söyleyin bakayım: 

Şayet ben 
Rabbimden gelen kesin 
delile dayanıyorsam ve 
O bana tarafından bir 
nübüvvet lütfetmişse? 

Peki bu durumda 
ben kalkıp Allah’a 
isyan edersem, O’nun 
cezasından kim beni 
kurtarabilir? 

Sizin bana hiçbir 
faydanız olamaz, olsa 
olsa ziyanımı 
artırırsınız. 

Hem Ey milletim! 
İşte size mûcize olarak 
Allah’ın devesi! 

Bırakın onu 
Allah’ın mülkünde 
yayılsın, yesin içsin. 

Sakın kötü bir 
maksatla ona el 
sürmeyin, yoksa çok 
geçmez sizi bir azap 
kıstırıverir.” [7,33] 

Hud /65 – Fakat 
halk o deveyi 
tepeleyince Salih 
onlara: “Yurdunuzda üç
günlük bir ömrünüz 
kaldı. Sonra helâk 
olacaksınız. İşte hilafı 
olmayan kesin söz!” 
dedi. [7,77] 

Hud /66 – Azap 
emrimiz gelince, 
tarafımızdan bir lütuf 
olarak Salih’i ve 
beraberindeki 
müminleri azaptan ve o 
günün zilletinden 
kurtardık. 

Şüphesiz ki senin 
Rabbin kavî ve azîzdir 
(çok kuvvetlidir, mutlak
galiptir). 

Hud /67- Hud /68
– Zulmedenleri ise o 
korkunç ses tutuverdi 
de diyarlarında 
çökekaldılar. 

Sanki hiç orada 
yaşamamış gibi oldular,
ortadan silindiler. 

Evet... inkâr etti 
Rabbini Semûd milleti. 

Evet, işte onun 
için defolup gitti 
Semûd milleti! 
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Hud /69 – Bir
zaman da elçilerimiz
İbrâhim’e varıp onu

müjdelemek üzere
“Selam sana!” dediler. 

O da: Size de
Selam!” deyip çok

kalmadan, elinde nefis,
güzelce kızartılmış

körpe bir dana getirip
ikram etti. [51,26-27;

15,52-62] {KM, Tekvin
18. bölüm} 

Hud /70 – Ama
misafirlerinin ellerini

yemeğe uzatmadıklarını
görünce, onların bu hali

hoşuna gitmedi 

ve onlardan
kuşkulandı, kalbine bir

korku girdi. 

“Korkma!”
dediler. “Çünkü biz
aslında Lût kavmini

imha etmek için
gönderildik.” 

Lût (a.s.), Hz.
İbrâhim (a.s.)’ın yakın

akrabasından olup onun
şeriatı üzere

gönderilmiş bir
Peygamberdi. Durum

Hz. İbrâhim ile de ilgili
olduğundan, Lût

kavminin kıssasına giriş
mahiyetinde Hz.

İbrâhim’den
bahsedilmiştir. 

Hud /71 – Bu
sırada hanımı da,

hizmet için ayakta
durmuş, onları

dinliyordu. 

Bunu işitince
korkusunun

geçmesinden ötürü
gülümsedi. 

Biz de onu
İshak’ın, onun peşinden

de Yâkub’un doğumu
ile müjdeledik. [2,133;

15,54] {KM, Tekvin
17,17.19; 18,12,15} 

م ـقة يةا يف وف ال نةة  م ـالرة لنى بةيح  بحيينف ـت مف اينف ك نفت  عة انرة ي م ـيـتن  وة حفـني ه  رة ةىـنف مة قةالة
﴾٦٣﴿ نة  نيي م  ر  نف يةنفص  يالحن فةمة ونةني يد  ا تةزي ت ه  فةمة ۛصيف رة  اينف عة يف ير ـتة غة سي خف
الحن  ية م  هنـــاقةــوة هي نةاقةــوف يةكمــ لةالحن ة  ـذ  ا تةـــةى فةــمف ان و هة يـكم أفـذةر  ض  لف فاي الرف

اــعةــفة و هة ر  قة ﴾٦٤﴿ اب  وهة سح  لة تةمة وء  فةـوة ا ذة ـس  ذةاب  قةكميةأف خ  يب ـــمف عة ري
ةــمةـــتة يــتح ةكم دةار  ع وا في ةـثةـــــلنـــمف ث ۜ  ذن ل ـةة  ال يح عفــام  ر ــيفـــد  غةــــكة  وة الةــفة قة

ا ة ااءة الفةلةمح نةا نة جة ر  ةـمف ةـل  نةا ۛصاــيفـجح الح يــحاى  وة واـن ــــ انمة نةـذي ﴾٦٥﴿ ذ  وب كذــمة
حفـب  م ـة  م ـمةـرة ةا وة ي  يةـنف خ ـنح م ـزف ة ـوف نح ۜ اي بحةكةئ ذ  يح ـقةـالف وةـ ه  رة يز  و  زي الفعة ه ـعةـمة

ال خة ة ذةــوة ينة  ظةـالح ةـلةــذي وا  الصح ة    فةـــيفــم  وا فيـبةـصف اةـحة يةـح  مف ر  اـي  د  ه  ﴾٦٦﴿
ا فيـنةـغفـمف يةـاةنف لةـكف ة ثةـيـوف نح ا اي اۜ  اللة ودةال ــهة وا كفم  ر  ۜفة مف ةه  بح رة ﴾٦٧﴿ ا ث  يـجة ۙـمي نة

اــقةـــــوة لة اـــــل ـــاءة تف   ر  س ـدف  جة بفـنة مةـيــهي رنـــا  اي ﴾٦٨﴿ ۟ـم ـثةــداى ل ـعفــال لة ب  ودة
مــــــــــال وا  ۛسـقة م ۛ  فةـــــ ۛسالة ــقةاىۜ   ـلة ا لةـــلة اــب ــمة اءةـۛث  ال نف جة ىـب الفب  رن شف

ةـلةـفة ا  اليفا ـمح ان لةــص ــمف  لة تةــه ــد  يةـرة ه مفرة ـــكنه  نـةــيفـل  اي ﴾٦٩﴿ ل  جف يذ ـحة ب ع  ني
لن ىـاي الوف جة اا ا ـخةــ لة تةوا ــال ــقةةىۜ  ـفةـيــمف خيــه ـنفـــۛس  م ــوة ة نح س  فف  اي ااـــلفـــرف نة

ا مف اــــــرة ال ت ــــوة تفــــكفــح ــــــۛضـــــــة    فةــــمةـــــــا ئ ـه    قة ﴾٧٠﴿ ۜـوف م    ل ـــــقة و ط 
﴾٧١﴿ ةــبةـــفة نةــشح اب ا ـرف ۙ وة م ـــحنـــا  سفــــهة ااء  ايسفــــقة رة و ۛبــــعفـــقة يةـــحنـــنف وة ق 
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Hud /72 – 
İbrâhim’in hanımı: 
“Ay! dedi, ben bir 
kocakarı, kocam da bir 
pir iken ben mi 
doğuracağım! 

Doğrusu bu çok 
şaşılacak bir şey!” {KM,
Tekvin 18,12} 

Hud /73 – Elçi 
melekler: “Sen, dediler, 
Allah’ın emrine mi 
şaşırıyorsun? 
Ey ehl-i beyt! Allah’ın 
rahmeti ve bereketi 
sizin üzerinize olsun. 
    O gerçekten her türlü
hamde lâyıktır, hayır ve
ihsanı boldur.” 

Hud /74- Hud /75 – 
Vaktaki İbrâhim’in 
kalbinden korku geçip 
gitti ve ona müjde 
geldi, 
hemen tuttu Lût’un 
halkı hakkında bizimle 
mücadeleye başladı. 

Çünkü İbrâhim 
çok yumuşak huylu, 
yufka yürekli ve 
kendisini Allah’a teslim
eden bir kuldu. [9,114] 
{KM, Tekvin 23,32} 

Hud /76 – “İbrâhim! 
Vazgeç sen bu işten. 

İşte Rabbinin helâk 
emri gelip çattı ve hiç 
şüphe yok ki onlara, 
geri çeviremeyecekleri 
bir azap geliyor.” 
Hud /77 – O elçilerimiz
Lût’a gelince o fena 
halde sıkıldı, onlar 
yüzünden göğsü daraldı
ve: 
“Gerçekten bu gün pek 
çetin bir gün!” dedi. 
{KM, Tekvin 19,1-25} 
Hud /78 – Esasen kötü 
işler yapagelen halkı, 
kötü niyetle koşa koşa 
Lût’a geldiler, 

Lût: “Ey milletim!
dedi, işte kızlarım! 
Onlar sizin için nikâh 
akdi ile, daha temiz, 
şaibeden daha uzaktır. 

Öyle ise Allah’tan 
korkun, emirlerini, 
çiğnemekten sakının da

bari misafirlerimin
yanında beni rüsvay 
etmeyin, yok mu 
içinizde aklı başında bir
adam? [26,165-166; 
15,71-72] 

Peygamber 
ümmetinin babası 
durumunda olduğundan
halkının kızları 
hakkında böyle 
söylemiştir. Onları 
nikâhlayıp aile düzeni 
kurmalarını istemiştir. 
Aynı şeyi bizzat kendi 
kızları için de söylemiş 
olmasına mani yoktur. 
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Hud /79 – Şöyle
dediler: “Sen de pek iyi

bilirsin ki senin
kızlarında hakkımız ve
onlarla hiçbir alakamız

yoktur, onlarda
gözümüz yoktur, ama

sen bizim ne
istediğimizi pekâla

biliyorsun!” 

Hud /80 –
“Keşke” dedi, “size

karşı yetecek bir gücüm
olsaydı 

veya pek sağlam
bir kaleye

dayansaydım!” 

Hud /81 –
Melekler: “Lût! dediler,

Biz Allah’ın elçileri
seninleyiz, 

hiç merak etme
onlar size hiçbir

kötülük
yapamayacaklardır. 

Haydi öyleyse,
gecenin bir bölümünde
ailenle yola çık, yürü. 

Beraberindekilerin
hiç biri geri dönüp

bakmasın, yalnız eşin
bunun dışındadır. 

Zira ötekilere
ulaşan hangi rüsvaylık

varsa, ona da gelecektir.

Onların helâk
olma zamanı sabah

vaktidir. 

Sahi! Sabah da
pek yakın değil mi?” 

يفـية اىءةــلةـــاوة هنــج ـال عةــنة ال د  وةـل  ال تن ا بةـــوز  وة اينحةخاىۜ ـــيفـۛش ي ـليـــعفــذة تفـــالةــقة
اـقة ينة م ـجةـعفـوا ال تةـال  حف الحن  ر ــالمف نفـبي ت ــرة مة ﴾٧٢﴿ ا لةـهن ء ـۛشـذة يب  يف جي عة

ا ـفة ة ۛبـذة هةلةمح ﴾٧٣﴿ لةالحن  ك مف الهف لةيـف ات ه  عة كة بةرة ۜ  وة ةه   الفبةيفت  نح يد  اي جي يد  مة مي حة
﴾٧٤﴿ يمةنف ـعة هي بفرن تفاي ااءة جة ع  وة وف ة ى ي ـه  الفــ الرح رن ي قةــب شف ل نةا في اد  م  ل ــجة ۜــوف وط 

اا هي اي ية ضفـالعف يم ـبفرن ۛ نفـعة ر  ا ذة ةه هن نح ﴿٧٥﴾ اي ة بفاي نح يمةـ اي هي يم  ـلة  رن لي يب  حة ني اه  م  ة الوح
ا ة لةمح تف وة ااءة جة ﴾٧٦﴿ ااءة  قةدف ر  جة ۛ  المف بح كة مفرة ةه  نح اي مف  وة يه  تي د ود  ان رف ر  مة يف ذةاب  غة عة

عاىـل وطاى ساي مف  ذةرف ۛضاقة ب ه  مف وة قة يءة ب ه  ا يةـالة هنـوة م  عةـذة ب ـيـصيـوف ل نةاـر س 
ه  قة ااءة جة ع ونةـوة رة ه  ي هف م  نف وف م  ه  وة لةيف ل  اي  قةبف

ۜ ل ونةـمةـعفـية ان واـكف ـةات  يح  ة السح ﴾٧٧﴿

اــــقة اـية م  هن ء  ــوف ا ة الــ ه اتييـنةـبةؤ للة ةكمـــر  لةــهةـطف نح واــــمف فةاتح ة ق  قةالة وة لة   الحن
واـال ـقة ﴾٧٨﴿ و ن  فيــخفـــت  ۜي اللةــيفـي ۛضـز  ج كمنـفــۛس م ـيفـفي شيـمف رة د ــيـل  رة

﴾٧٩﴿ دف  ا ۛتـمفـل ـعةلةقة ي  مة نفبةنةات كةلةنةا في ةـحة  م  نح اي ۛ   وة ا لةم ـعفــتةـلة كةـقح يد  مة ن ري
قةال وا ﴾٨٠﴿ ة ليــلةقةالة  ةـــمف ق كمــي ب ـوف النح لن وح ي اي يـــن  ۛشكذى ر ـةى الوف انواي د ـدي

ةا نح  اي
ل   ر س 

بح كة لةرة اوا اي ل  ر ــكة فةـيفــ لةنف يةص  نةـطفع  م ــق ـل كة ب ــاةهفــ ب  اةسف  يةا
ل وط 

لة ية تف م ـتةـلفــوة امفـمف الحةكمنـفــف  ة لح ۜ  ايــتة رة الـد   اي ة كة اــب ـيــصيـــه   م ـــنح هة ة ل ـيفـالح
﴾٨١﴿ اا الۛصا بة ۜـه ــمة ة مة مف نح ۜ  اللةــبفـم  الصح ــدة ه ـوف ع ـ اي يب ـيفـح  ري ح  ب قة بف ۛس الصح 
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Hud /82- Hud /83
– Azap emrimiz gelince
o ülkenin üstünü altına 
çevirdik 

ve üzerlerine 
pişirilmiş balçıktan 
yapılıp istif edilmiş ve 
Rabbinin nezdinde 
damgalanmış taşlar 
yağdırdık. 

Evet bu taşlar 
şimdiki zalimlerden de 
uzak değildir. [51,33] 

Damgalanıp istif 
edilme kavramı, her 
taşın kime ve nereye 
isabet edeceğinin 
ezelde takdir edildiğini 
gösterir. Yoksa bunlara 
tesadüfî bir tabiat olayı 
olarak bakmak doğru 
değildir. Çünkü 
gerçekte tesadüf diye 
birşey yoktur, âlemleri 
yaratan yüce kudretin 
tasarruf ve yönetimi 
vardır. 

Hud /84 – 
Medyen halkına da 
kardeşleri Şuaybı 
gönderdik. O da onlara:

“Ey milletim! 
dedi, yalnız Allah’a 
ibadet edin, çünkü sizin
O’ndan başka tanrınız 
yoktur. Hem ölçü ve 
tartıyı eksik tutmayın. 

Ben sizin bolluk 
içinde olduğunuzu 
görüyorum. 

Ama böyle devam 
edecek olursanız, sizi 
azapla kuşatacak olan 
bir günden 
korkuyorum. [7,85-93] 

Medyen, Hz. 
İbrâhim (a.s.)’ın bu 
ismi taşıyan oğlunun 
soyundan gelen bir 
toplum olup, 
Kızıldenizde Akabe 
körfezinin doğu 
tarafında otururlardı. 
Hz. Mûsâ Şuayb (a.s.)’a
hizmet etmiş, ve onun 
damadı olmuştur. 
Şuayb (a.s.)’ın 
öğrettiklerine dikkat 
edilirse, zamanımız 
medeniyetinin genel 
ahlâk anlayışını 
özellikle ilgilendiren 
çok dersler bulunur. 

Hud /85 – Ey 
milletim! Ölçü ve 
tartıyı dengi dengine 
tam tutun, 
halkın hakkını yemeyin
ve ülkede müfsitlik 
ederek fenalık 
yapmayın. [6,152; 7,85]
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Hud /86 – Eğer
mümin iseniz, Allah’ın

helâlinden bıraktığı kâr,
sizin için daha

hayırlıdır. 

Ben sadece sizin
iyiliğinizi düşünerek

öğüt veriyorum, yoksa
sizin üzerinizde bir

bekçi değilim.” [5,100] 

بزح

﴾٣﴿
Hud /87 –

“Şuayb! dediler,
atalarımızın taptıkları

tanrılarımızı terketmeyi

yahut mallarımız
konusunda istediğimiz
şekilde davranmamızı

senin namazın, ibadetin
mi emrediyor? 

Aferin, amma da
akıllı, uslu bir adamsın

ha!” 

Kâfirler, gerek
kendilerini gerek bütün

varlıkları yaratıp varlıkta
tutan Allah’ın huzuruna

namaz miracı ile çıkmanın
zevkini tadamazlar.

Dolayısıyla bu, kendilerine
faydasız bir uğraş

geldiğinden namaz
kılanlarla alayı öteden beri
âdet edinmişlerdir. Şuayb

(a.s.)’ın toplumu hayata
kavuşturan mesajlarını,

doğrudan doğruya
reddedemediklerinden,

dolaylı yoldan onları
geçersiz kılmak niyeti ile,
bütün bunları onun kıldığı

namaza bağlayarak akılları
sıra değersiz göstermeye

çalışmışlar, onun
peygamberliği ile alay

etmek kasdıyla, namazı ile
alay etmişlerdir. 

Hud /88 – Şuayb:
“Ey halkım! dedi, ya

ben Rabbimden gelen
açık delile

dayanıyorsam 
ve O, kendi katından
bana güzel bir nasip

lutfetmişse? 

O’na nankörlük
etmem doğru olur mu? 

Hem ben sizi
birtakım şeylerden
menederek kendim

onları işlemek
istemiyorum ki! 

İstediğim tek şey,
gücüm yettiğince

ortamı düzeltmektir. 
Muvaffak olmam

sadece Allah’ın yardımı
ile olur. Onun için ben

de yalnız O’na
dayanıyorum, O’na

yöneliyorum.

ا نةــــاءة المفـجة ا ۛســيةـال ـنةا عةــلفـعةــا جةـر  المفــلةـاف ـهة ا وة نةـطةــهة اـــيفـلةـ عةاـرف هة اــلةـــفة ة مح
مةــۛسـم  ة ۜ دةــنفــةى ع ــــوح بح كة رة ﴾٨٢﴿ ارة ةى ــح  ۙ  مةـيــــجحيــــ  س نفــــم جة ۙـــض ــــنفـل  ود 

اه  يةنة الخة دف لنى مة اي ۜـوة باى يف عة مف ش  ﴾٨٣﴿ ا مة ةال ـ النةــ م يةــ ه وة ينةــظح ۟ـعيـبةـ ب  مي يد 
ةوا  د ـــب ــــاعف لنــمف م كمـــالةــمة الحن تةـه  غةـنف اي لة ه ۜ  وة ر  واـنفـيف ق ص  م ـــا قةـالة يةـقة وف
الف انة ـــوة يزة يـ مي ايي الرن ح ن ايـخةـمف ب كماي ح ن اي ر  وة اف ـيف لةيـفي الخة مفكم عة يةالةـكذم ـالف

يةاقة ف ــوة م  الوف ا اـيةكذـم ــوا الفـوف ا نةـميــلف لة  وة يزة ﴾٨٤﴿ م  م ـــذةاۛب يةـــعة يط ـــــوف حي
تة لة ةاۛس الشفـبفـوة وا النح س  ااءة ه ــخة لة تة مف ــية ض ــثةــعفــوة ةرف ا ف ي الف وف ط  سف ب الفق 
ةــق ــبة نف كمـــر  لةـــيفـــ خةالحن ت  ــيح م ــــمف م ــت ـــنفـكممف اي ۛـيــنيــؤف نة ﴾٨٥﴿ ينة دي س  م فف

كةـــــوت ـلنـــب   الۛصـــيفــعةـــوا يةا ش ـال ـقة ﴾٨٦﴿ اا  مة يظ ـفيـحةــمف ب كملةيـفـالنةال عةوة
اــــــب ــعفـــا يةـكة   مة ر ــتفــــالنف نة اــد    ان بة لةــــعةــففــــا   ال وف  النف نةـــا ؤ ل نة ر  كةـأف  م ــتة

﴾٨٧﴿ ي  المف ا ل نةا  مةـــفاي اـــا نةـوة ةـــشن نح اۜ  اي ةنفــؤ ل يـحةـــۛت الفـــكة  لة ة شيـم  الــــلي د ــيـرح
نفـــــت ــال رة ال يف بحي نفــــة   م ــنةـــيح ـــــلنى  بةـــت   عةـنفـــــكم مف اي يــرة وف م ــــــا قةـقةالة ية

ه ـم  قنف زف يـۛســـاى  حةـ ر  اا ا ري مة لنكمـفةـــا ل ـد   النف  ا خةــناىۜ   وة ىـــمف  اي ي وة رة زة قةني
يـــنفــــعة نف  ا ري ة الف  صفـــه ۜ  اي لح حة  مةــــد   اي ۜـعفـــطةــتةــا اسفـلة ت  اا مفكميــهنـ النفمة

﴾٨٨﴿ ا مة ة ـــقايــــيــــفي وفــــــ تةوة لح ۜي اي ةــه  تةــيفـلةـ عةب الحن  لةـــلفــوة كح ب ــيــه  ا نيـيفـــت   وة اي
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Hud /89 – Ey 
milletim! Bana muhalif 
olmanız sakın sizi Nuh 
halkının, yahut Hûd 
halkının, veyahut 
Semûd halkının başına 
gelen felaketler gibi bir 
musîbete uğratmasın. 

Lût kavmi ise 
zaman ve mekân 
bakımından zaten 
uzağınızda değil, bari 
onların başına gelen 
felaketten ibret alın. 

Hud /90 – 
Rabbinizden af ve 
mağfiret dileyin, sonra 
günahlarınızdan tövbe 
edip O’na sığının. O 
sizi affeder ve korur. 
Çünkü Rabbim 
rahimdir, veduddur” 
(pek merhametlidir, 
kullarını çok sever). 
[85,14] {KM, Yeremya 
31,3; I Yuhanna 4,8.16; 
Romalılar 5,8} 

Bu âyette, bir 
Peygamberin ağzından 
Cenab-ı Allah vedûd 
olduğunu bildiriyor. 
İslâm’da Allah ile kul 
münasebetlerinde 
sevginin yerinin ne 
derece yüksek 
olduğunu, tek başına bu
isim göstermeye yeter. 
Zira Allah’ın 
yaratıklarını çok seven 
ve onlar tarafından çok 
sevilen olduğunu 
bildirir. Kulların en 
ideal vazifeleri Rabbe 
ibadetleri olup ibadet, 
duyulan sevginin ifade 
edilmesinin en ileri 
şeklidir. Allah’ı çok 
seven, O’na daha çok 
ibadet eder. Bu sevgi 
gerçeğini ispatlayan 
daha nice âyet ve hadis 
varken, bunu 
görmezlikten gelen bir 
çok müsteşrikin 
bulunması oldukça 
tuhaftır. 

Hud /91 – Halkı 
ise “Şuayb!” dediler, 
“söylediklerinin çoğunu
anlamıyoruz, kabul 
etmiyoruz. 

Hem içimizde seni
pek zayıf görüyoruz, 
eğer senin üç beş kişilik
akraba grubunun hatırı 
olmasaydı seni taşa 
tutar linç ederdik. 

Bizim nazarımızda
senin hiç önemin 
yoktur.” 
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Anlamıyorlardı,
çünkü kulak vermiyorlardı,

dikkatle dinlemiyorlardı,
vahiy ve nübüvvete önem
vermiyorlardı. Bütün fena

insanlar gibi onlar da başka
insanları da kendileri gibi

kötü zannettiklerinden,
şahsî çıkarlar peşinde

koşmayan ihlaslı insanlar
olacağını düşünemiyorlardı.

Bu güzel insanların
yaptıkları değerli

hizmetlerin arkasında gizli
niyetler, art düşünceler

aramaya çalışıyorlardı. 

Hud /92 – Şuayb:
“Ey milletim, demek

akrabam sizin
nazarınızda Allah
Teâladan daha mı

kıymetli ki siz O’nun
buyruklarını arkanıza

atıverdiniz. 

Ama şunu hiç
unutmayın ki Rabbim,

yaptığınız bütün şeyleri
ilmi ile ihata
etmektedir. 

Hud /93 – Ey
milletim! Siz

vargücünüzle elinizden
geleni yapın, ben de

vazifemi yapıyorum. 

Zelil ve perişan
eden azabın kime
geleceğini ve asıl

yalancının kim
olduğunu yakında bilip

öğreneceksiniz. 

Gelecek azabı
gözleyip bekleyin, ben

de gözlüyorum.” 

Hud /94- Hud /95
– Azap emrimiz

gelince, tarafımızdan
bir lütuf olarak Şuayb

ve beraberindeki
müminleri o azaptan

kurtardık. 

Zulmedenleri ise o
korkunç ses bastırıverdi

de diyarlarında
çökekaldılar. 

Sanki hiç orada
yaşamamış gibi oldular.

Evet, Semûd halkı
defolup gittiği gibi

Medyen halkı da
defoldu gitti! 

Hud /96- Hud /97
– Mûsâ’yı da

âyetlerimizle ve
özellikle pek âşikâr bir

delil ile, 

Firavun’a ve ileri
gelen adamlarına

Peygamber olarak
gönderdik. 

Ama adamlar
tutup Firavunun emrine

tâbi oldular. 

Oysa Firavun’un
emri tutarlı ve doğru bir

emir değildi. [3,128;
7,60; 73,16; 79,21-26] 

ية مةـلة ر  ةـجف يكمنـح ي النف ي صي اقاي قة اا ل ــثفــمف  م كمبـةـمف  ش  الۛصاۛب مة يةا م ــقة وة وف
مة  ه ــــــــــــــالوف قة مة  ۛصال ــــــد   ال وف قة وـوف ا قةــــــوف مة ۜ  وة م   ل ــــــح  وط ــوف مة ن ــقة وح ـــوف

وا  ر  ف  تةغف ا سف ةوة بـح ة ت ــ ث مفكمرة ا وـمح لةــب  ة ــيفــوا اي نح ۜ  اي يه  بحي رة ﴾٨٩﴿ نـف يد  مفكمم  ب بةعي
ا نةـعةــ ش قةال وايةا  اـيراى م ـثيـكفه ل ــقةـففـيفب   مة ة ول ـق ــتة مح ﴾٩٠﴿ د و د ــيــرة حي م  وة

يكةـنةـلة ينةا ۛض رن لةـعيـ في لةـــيفاىۛ  وة هف وف جةـكة  لةـط ـــرة اـمفــرة مة ۛتــاالنفـنةاكة  وة ة نح اي اوة
م  الــــقة اـالة يةـقة ـيــهف رة وف نة  مفكميـفـلةـعة زح ــعة ال يط ۜم  الحن  ﴾٩١﴿ زي يـب  نةاـلةيفـعة ز ـعة

﴾٩٢﴿ ة اتح ت ـوة ذف ااءة ـم ـخة رة ىۜ ـهفـمف ظ كموه  وة ياح ة  ر  نح ياي بحي ا تةـ ب رة يط ـمة ل ونة م حي مة عف
ۜ ۛس مف ايكما نةت ـكفـمة لنىــعة ل واـمةــاعف ل  ام  ۛف تةــنحيي عة ۙــلةـعفــوف ونة م  ية م ـا قةـوة وف

يــــذةاب  ي ــعة زي مةــخف تةــكف وةـــنف ه ـــه  وة ارف ۜ  وة اــق ــــاذ  ب  نحيــب  يـوا اي ه ـيـأفتيــنف يةــمة
لة اـوة اجة ة نةا نةــاءة المفـمح ةـــر  ةــيفـعةـــنةا ش ــيفـجح الح يــباى  وة نةــذي ﴾٩٣﴿ عة يب كممة قي مف رة

حفــه  ب ــعةـمة الخةــة  م ــمةــرة ةا وة ةـــنح يــذةت  الح وا الــلةــنة ظةــذي ةـم  ة ـــحةــيفــصح ن واـانمة
ا فيـنةــغفـمف يةـــاةنف لةـكف اۜـيـوف هة ﴾٩٤﴿ واـــبةــصف اةـــفة ه ــية د  يـفي   ح  ۙـيـميـاث ـمف جةـار  نة

لة نةاــلفـرف ۛس دف  الــقةــوة ﴾٩٥﴿ ا بةــكف نةـــدف يةــمةـــداى ل ــعفـــــاللة ب  تف ثةـع ــمة ۟ــدة ود  م 
لن عةـى ف ـاي مةــرف نة  وة ل ئ ـــوف هيـــلة ﴾٩٦﴿ ى  ب ـم  س ــــت  اـية انـوسن ۙـيـبيـــطةان  م ـلفــنةا  وة ن 

﴾٩٧﴿ ـةـفة اوا الـــبةـــا تح عةـــرة  ف ـــمف ع  اا ال مفـــرف مة ۛ  وة نة نة  ب ــــرف عةــر   ف ـــوف شيــــوف د ــيـرة
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Hud /98 – O, 
kıyamet günü halkının 
önüne düşecek, onları 
ateşe götürecektir. 
Vardıkları o yer ne fena
bir yerdir! [7,38; 33,67]

Hud /99 – Bu 
dünyada da, kıyamet 
gününde de 
peşlerindeki destek, 
lânet oldu. Ne kötü bir 
destektir o destek! 
[28,42; 40,46] 

Hud /100 – İşte 
sana bildirdiğimiz bu 
haberler, helâk olmuş 
diyarların haberleri. 

Onların kiminin 
izleri hâlâ dururken, 
kimi biçilmiş ekin gibi 
yok olmuştur. 

Hud /101 – Biz 
onlara zulmetmedik, 
asıl onlar kendi 
kendilerine zulmettiler. 

Rabbinin azap 
emri gelince Allah’tan 
başka taptıkları tanrılar 
kendilerine hiçbir fayda
vermedi. 

Hatta onların 
ziyanlarını artırmaktan 
başka bir şeye 
yaramadı. 

Hud /102 – Halkı 
zalim olan ülkeleri 
cezaya çarptırdığı 
zaman Rabbinin 
çarpması işte böyle 
olur! 

Şüphesiz ki O’nun
çarpması pek acı, pek 
çetindir! 

Hud /103 – Bu 
anlatılan olaylarda, 
âhiret azabından 
korkanlar için elbette 
ibret ve ders vardır. 

O gün, bütün 
insanların bir araya 
toplandığı mahşer günü
olacaktır. 

O gün bütün gök 
ve yer ehlinin tanık 
olacağı gündür! [40,51; 
14,13-14; 18,47] 
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Hud /104 – Biz o

günü ancak belirli bir
müddete kadar erteleriz.

Dünyanın ömrü
sınırsız ve sonsuz

olarak devam edip
gitmeyecektir. O

aslında, günleri sayılı
az bir süredir. 

Hud /105 – O gün
gelince, Allah’ın izni
olmaksızın hiç kimse

konuşamaz. 

Artık onlardan
kimi bedbaht, kimi

mutludur. [78,38;
20,108; 42,7] 

Hud /106 –
Bedbahtlar cehenneme

atılacaklar. 

Çektikleri azabın
dehşetinden, devamlı
surette anırıp canları

çıkasıya feryad
edecekler. 

Hud /107 – Senin
Rabbinin dilemesi

hariç, gökler ve yer
durdukça, orada ebedî

kalacaklardır. Çünkü
Rabbin dilediğini yapar.

[6,128; 14,48] 

Bu âyette
cehennemliklerin cezası

hakkında “Rabbin
dilediğini yapar”, 108.

âyette cennetlikler
hakkında ise “kesintisi

olmayan ihsan”
buyurulmasından bazı

alimler cennetin ebedî,
cehennem azabının ise

sonlu olacağı neticesini
çıkarmak istemişlerdir.

Rabbu’l-alemin ne
dilerse onu yapar,

kimse onun iradesini
sınırlayamaz. Fakat O,
genellikle bildiriyor ki

âhiret âleminin
devamını ve o devam

süresinde de azgınların
ateşte ebedî kalmalarını

dilemiştir. 

Hud /108 – Mutlu
olanlar ise

cennettedirler. 

Senin Rabbinin
dilemesi hariç gökler ve

yer durdukça orada
ebedi kalacaklardır. 

Kesintisi olmayan
bir ihsan içinde

olacaklardır. 

مةـــقة مة الفــــه  يةـــوف دة ه  اةـــة   فةــمةــينــق ــــوف ب ــم  الــوف رة ۜ  وة ةارة د ـۛس الفـئفــنح رف و  م ـقفـية د 
ا  هي لةــهن يـع وا  فيــب ــتف وة يةــنةـعفـذ  مة الفــةى  وة ۜ  ب ـمةـينــق ـــوف ۛســئفــة  ﴾٩٨﴿ وف ر ود ــالف مة

ل  ـ نفـكة م ـذن الفــالنف ااء  ى  نةــق ــبة كةـيفــلةــه   عةـــصح ــق ـرن ﴾٩٩﴿ ف ـد  الفــرح  ففـال رف ود ـمة
مة نةا ه ـا ظةلةـوة لنـمف اواــلةــنف ظةكنــمف وة م  ﴾١٠٠﴿ اـــنفــــم  اهة حةـــــا ئ ـ قة د ــيـصيـــم   وة

ا ال غفــفةـ ا ة م ـه ـت ـهةـل  مف انـه ــنفــتف  عةـنةــمة ي  يةـالح د ون  نفــونة م ـع  دفــتي مفـف ـالنف ۛسه 
ء  لةـۛش ااءة الـيف ا جة ة ۜر  ــمف مح بح كة اد و ه رة ا زة مة تةـــيفــمف غةــــ وة ب ـيـبيـتفــرة نفـــم الحن  

ل كة الخفــكفوة بح كةذ  ــذن اارة ذة يةــذة الفــالخة  اي ه  ى وة ةــظةال  ق رن نح ة ۜ  اي اــالخف مة ه  ذة ﴾١٠١﴿

ة في نح ل ــاي نيةــي ذن اۛف عةــةى ل ــكة لة نف خة نخ ــمة ۜــذةاۛب الف ة  رة ﴾١٠٢﴿ ي م  ۛشدي يد ـاللي
ا ن ؤة خح  مة اـوة ه  ر  ﴾١٠٣﴿ ل كة ية م  مةــذن ل كة يةــوف ذن وع ۙ لةه  النحةاس  وة م  م ــجف ود ـمة وف ه  شف

مة يةــــية ةــكفلة تـة أفت ـــوف ب ــم  نةـــلح ة لح س  اي ۛـــــن  ذف ـا ــفف هي ﴾١٠٤﴿ ة لح ةجة اي ۜ ل ـل  ود  د  عف مة
ةـــفة ا الح ة ينة  ۛشـــاة مح وا فةــــذي ي الـــــق  ةار ـــف  نح ﴾١٠٥﴿ ه ــفة نف يح  وةـــ ۛشمفـم  يـۛسق  د ـعي
ا ا خة ا  مة يهة ينة في ةــت  الـدةامة ل دي ات ــسح وة من ﴾١٠٦﴿ ۛشــمف فيـه ــلة ير  وة في ا زة ۙـيهة يق  هي

﴾١٠٧﴿ ا ۛشااءة  ة مة لح ض  اي ةرف ا لف ۜوة بح كة ة رة نح بحةكة  اي ةـــــــفةرة ا ي ـــــــــال   ل ــعح يــــمة د ـري
ة ينة ــالح وا ذي د  ع  يـــ فة س  ةــجةـــالف ف  يــا ل ـة   خةــنح ا دةامةـــيــنة فيـدي امة ت ــهة ا وة ال محة

﴾١٠٨﴿ ض  ةرف الف ات  وة وة من ا ۛشااءة  السحة مة ة لح ۜاي بح كة اـــ عةرة ذ وذ ــجفــرة مةــيفــاءى غةـطة
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Hud /109 – Artık 
o müşriklerin taptıkları 
şeylerin kendilerini ne 
feci akıbete 
sürükleyeceğinden hiç 
şüphen olmasın. 

Daha önce ataları 
nasıl tapınıyor idiyse 
bunlar da onları taklid 
ederek öylece 
tapınıyorlar. Biz de 
elbet müstehakları ne 
ise, eksiksiz tam tamına
ödeyeceğiz. 

Hud /110 – 
Mûsâ’ya Tevrat’ı 
verdik. Kur’ân 
hakkında senin halkının
yaptığı gibi onun 
hakkında da ihtilaf edip
kimi iman, kimi inkâr 
etti. 

Şayet Rabbinin, 
insanlara mühlet verme 
vaadi olmasaydı, 
elbette haklarında nihâi 
hüküm verilmiş, iş 
bitirilmiş olurdu. 

Bu gerçeğe 
rağmen, senin halkın 
hâla, Kur’ân’dan ve 
azaptan yana şiddetli 
bir tereddüt ve şüphe 
içindedir. [10,19; 17,15;
20,129-130; 6,156] 

Meal, Nesefî’nin 
yaptığı isabetli ve güzel
tefsire göre verilmiş, 
böylece konular 
arasında ilişki 
kurulmuştur. 

Hud /111 – Hiç 
şüphe yok ki Rabbin 
herkesin işlerinin 
karşılığını tam tamına 
ödeyecektir. Çünkü O, 
onların bütün 
yaptıklarından 
haberdardır. 

Hud /112 – 
Öyleyse ey Resulüm, 
sen beraberinde olup 
tövbe edenlerle birlikte,
sana nasıl emredilmişse
öyle dosdoğru hareket 
et. 

Aşırı gitmeyin. 
Çünkü O, yaptığınız her
şeyi görmekte olup 
işlerinizin karşılığını da
size verecektir. 

Hud /113 – Bir de 
sakın zulmedenlere 
meyletmeyin, sempati 
duymayın. Yoksa size 
ateş dokunur. 

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11-Hud Süresi Yaprak 07A Cüz 12 Süre 11 Sayfa 233

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

233 ﴾١١﴿ وٍد وَرةو هو سو ﴾١١﴿

Bu âyetle ilgili olarak
Hz. Peygamber (a.s.): “Hûd

Sûresi ve benzerleri beni
ihtiyarlattı” buyurmuştur.

Kurtuluş doğruluktadır.
Hedefe ulaşmanın en kısa

yolu doğruluktur. Böyle
olmakla beraber herhangi

bir işte doğrunun hangi
çizgide olduğunu tayin

etmek bazan çok zordur.
Ayrıca çeşitli noktalardan
ilgisini kesip sarsılmadan

dosdoğru olan o çizgi
üzerinde yürüyebilmek

daha zordur ve yine,
istenilen hedefe ulaştıktan

sonra, doğruluk üzere sebat
etmek büsbütün zordur. İşte

Efendimizi ihtiyarlatan,
kendisinden ziyade,

ümmetinin istikameti
koruyup koruyamama

endişesidir. 

Aslında sizin
Allah’tan başka

yardımcınız yoktur.
Sonra O’ndan da

yardım görmezsiniz. 

Hud /114 –
Gündüzün iki tarafında,
gecenin gündüze yakın
saatlerinde namaz kıl. 

Zira böyle güzel
işler insandan uzak

olmayan günahları silip
giderir. 

Bu, düşünen ve
ibret alanlara bir

nasihattır. [3,113;
20,130] 

Hud /115 –
Sabret, zira Allah iyi

davrananların
mükâfatını zayi etmez. 

Hud /116 – Sizden
önceki nesillerde,
dünyada fesat ve

düzensizliği
menedecek, böylece

onları helâk olmaktan
koruyacak idrâk ve

fazilet sahipleri
bulunmalı değil miydi?

Onların içinden
görevlerini

yaptıklarından ötürü
kurtardığımız az kimse

var. 

Zalimler ise içinde
bulundukları refahın

ardına düştüler.
Doğrusu onlar suçlu

kimselerdi. 

Bu âyet, iyiliği yayıp
kötülüğü önlemeye

çalışmanın lüzumunu
belirtmektedir. Âyetten

anlaşılan diğer bir husus
şudur: Eğer bir toplumda,

iyilik için çalışanlar yeterli
sayıda iseler, genel azap, bir

fırsat tanımak için bir süre
ertelenir. Eğer toplum,

salihlere hakka hizmet için
izin vermiyorsa, o toplum

helâkini hazırlamış
demektir. 

Hud /117 –
Rabbin, halkı dürüst

hareket eden hem kendi
nefislerini, hem de

birbirlerini düzeltmeye
çalışan diyarları, haksız

yere asla helâk etmez.
[43,76] 

ي م  يةة   م ــفي اــرف ة اـب ـعفــ ية مح ۜ ـــد   هن ء  ا ة ـــب ـعفــايةـمة ؤ للة لح و نة اي اــكفد  مة ك ــلة تةـــفة
ۜـنف قةـــم  ل  ةالة بف نح اي يـمف نةـوة فح وه ـم ـوة مف غةـبةـصي ۟ــه  نفق وص  رة مة يف اا ؤ له ـب ـعفـية بة مفــــد  ان

لة لةـۛف فيــل ـــت ــاخفـتةاۛب  فةــك ـالف وۛسىـنةا م ــيفـدف ان تةـقةـوة لةوف ۜ   وة  يه 
ة ـكف ل مة ﴾١٠٩﴿

بح كة  نفـم  ية بةـــق ــلةرة ۜ   وةـه ـــنةــيفــــض  ة اي مف ي ۛشــمف لةــه ـــنح ه ـــنفـكح  م ــفي تفـۛسبةقة
ة ك  نح اي ى  لةـــوة ا لةـــلح ة ةــيةـــوة فح ـي ــمح بح كة مف  ـه ــنح الةــ العفرة ةــه ـمة نح ۜ  اي ه ـــمف ﴾١١٠﴿ يـم  ب ــري

اا مف كةمة تةق  ۛت  فةاسف رف مةا م  كةــعةــنف تةاۛب مةــوة ﴾١١١﴿ ا يةـب  يـونة خةـل ـمةـــعفــمة ر ـبي
تة لة اكفرفــوة لةــن  ة ىـوااي يـالح نةــذي ﴾١١٢﴿ تة لة ةـغةــطفـوة نح اۜ اي اتةـه  ب ــوف ير ـصيـل ونة بةـمةـعفـمة

ةـتةـفة سح مةكممة ۙ وة ةار  ل  نف ــــــ  م الحن نف د ون  ـمف م كمــلة اـم  النح اــــالوف اءةـية وا ظةلةم 
ة م ـــق  ال وة فةـــوةة طةـلنـالصح ةــال ي ـرة ز  لةـهةــنح اىـفـــار   وة ﴾١١٣﴿ ة لة ت ــــث  و نةـۛصــنفـــمح ر 

ة ۜ ـــيفـــــالح ة الفل  نح ةـــبفـــــه  ذفـــنةات    ي ــــۛســــحةـــــاي ۜـــيح ــــنة السح ل ـةات  كةــ ذن نةــــم 
ا صف ة  ـــــرف فةــــب ــــوة ة  ا نح ي الحن يــــــــــ لة ع ـضي ﴾١١٤﴿ ى ل ـــــكذذ   ةا ــلـرن ۛــــــكنذح ينة ري

لة ـلةــفة مف ا ولل واكمل ـبفـقة نفـر ون  م ـق ـالف نةـانة  م ـكفوف ﴾١١٥﴿ ينة ني س  حف الفم  رة الجف
نة  عةـهةـنفــية قة ۛساد   ف يـفةـالف ن ــوف ة لح ض   اي ةرف يلى م ـالف ةـلي نةاــيفـجةــنف النفـمح ةـق ـبة ة ـيح

﴾١١٦﴿ ةـه ـنفـم  اتح ۛ  وة ينة عةــبةـمف ةذي ااـلةـظة الح وا مة ف ـا تف م  كةــوافيـر  ميـجفـم  واـان ـيه   وة نةـيـر 
﴾١١٧﴿ ا مة بح كة    انةـكفوة ىـق ـالف ل كةـهفـي ـــ ل رة الهفـلفـظ ـب  رن ا م ـل ـم  وة ح ونةــل ـصفـــهة

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

233



234

Hud /118- Hud /
119 – Eğer Rabbin 
dileseydi bütün 
insanları hakta ittifak 
eden bir tek ümmet 
yapardı. 
Fakat O bunu irade 
etmediğinden ittifak 
etmemişlerdir 
ve işte böylece ihtilaf 
eder vaziyette devam 
edeceklerdir. 
Ancak Rabbinin 
lütfederek hakta 
birleşmeyi nasib ettiği 
kimseler bunun 
dışındadır. Esasen O, 
insanları bunun için 
yaratmıştır. 
Böylece, Rabbinin 
“Ben cehennemi, bütün 
cin ve insanlardan 
müstehak olanlarla 
dolduracağım” sözü 
gerçekleşecektir. [11,99; 
32,13; 51, 56] 

“ve li zâlike halekahum” 
cümlesi şu iki tefsire 
elverişlidir. Birincisi: Allah 
Teâla farklı olmalarını 
dilemiştir, onları neticede 
ihtilafa düşmüş olacakları 
bir şekilde var etmiştir. 
(Buna göre lâm, akıbet 
ifade eder). İkincisi: 
Zamiri, en yakın mezkûrla 
irtibatlandırıp, Allah onları 
bu merhametine nail kılmak
gayesiyle yaratmıştır. Bu 
âyet, mukadder bir soruya 
cevaptır. Hemen önceki 
kısımla ilgili olarak insan: 
“Neden yeterli salih 
insanlar yaratılmıyor?” gibi
sorular soracak olursa 
Allah, hikmeti ile insanlara 
tercih hakkı verip 
sonuçlarına katlanma 
imkânını verdiğini 
bildirmektedir. 

Hud /120 – 
Peygamberlerin 
haberlerinden, senin 
kalbini takviye edecek 
her şeyi sana 
anlatıyoruz. Bu sûrede 
de sana hak ve gerçek, 
müminlere de bir öğüt 
ve talimat gelmiştir. 

Hud /121- Hud /122 – 
İman etmeyenlere de de
ki: “Siz yerinizde 
sayarak elinizden geleni
yapın, ama biz de 
çalışacağız, gerekeni 
yapacağız. 
Siz bizim için felaket 
gözleyin bakalım, biz 
de eski ümmetlerin 
başına gelen 
felaketlerin size 
gelmesini gözleyip 
bekliyoruz. 

Hud /123 – Bununla 
beraber, göklerin ve 
yerin gaybını bilmek 
Allah’a mahsustur. 

Bütün işler hükmetmesi
için O’na götürülür. 

Öyleyse sen yalnız 
O’na ibadet et, yalnız 
O’na dayan, O’na 
güven. 
Rabbin yaptıklarınızdan
asla habersiz değildir
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12-YUSUF SÜRESİ

Mekke döneminin
sonlarında nâzil olmuş olup

111 âyettir. Adını, sûrenin
nerdeyse esas konusu olan
Yusuf (a.s.)’ın kıssasından

alır. Aslında Hz. Yusuf
(a.s.)’ın kıssası bir çerçeve

olup, bu vesile ile çok
sayıda dini prensip zihinlere
yerleştirilir. Bu sûrenin Hz.

Peygamber dünyadaki en
büyük iki desteğini, yani

hanımı Hz. Hatice (r.a) ile
amcası Ebû Talib’i

kaybedip büyük bir üzüntü
içine girdiği bir dönemde

gelmesi, ona tam bir teselli
olmuştur. Diğer peygamber

kıssaları, siyak
münasebetiyle, değişik

üsluplarla, farklı sûrelerde
ele alındıkları halde, Yusuf

kıssası yalnız bu sûrede,
ama Kur’ân’ın en tafsilatlı

kıssası olarak zikredilmiştir.
Kıssa, bizi dünyada

elimizden tutarak âhiret
ebedîliğine götürdükten

sonra hatimesinde tekrar
dünyaya döndürür, tevhid

ve tebliğde metod dersi
vererek sona erer. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Yusuf  /1 – Elif,
Lâm, Râ. Bunlar, hakkı

açıklayan, Haktan
geldiği âşikâr olan
kitabın âyetleridir. 

2 – Düşünüp
mânasını anlamanız

için Biz, onu Arapça bir
Kur’ân olarak indirdik. 

Arapça olmasından
maksat, Kur’ân’ın nâzil

olduğu çevrenin dili olarak,
arap toplumunun

bahanelerini ortadan
kaldırmaktı. Elbette ilahî

mesaj insanların
konuştukları dillerden biri
ile gelme durumunda idi.

Evrensel de olsa her
hareketin mutlaka ilk

çekirdeğinin bir yerde
oluşturulması gerekir. Bu
âyet, Kur’ân adının ancak

Arapça olan aslî şekline
denilip, onun

tercümelerinin Kur’ân
olmasına imkân ve ihtimal

bulunmadığına kesin bir
delildir. 

Yusuf  /3 – Biz, bu
Kur’ân’ı sana

vahyetmekle, geçmiş
ümmetlerin birtakım
haberlerini en güzel

şekilde beyan ediyoruz.
Şu bir gerçek ki daha

önce senin bundan hiç
haberin yoktu. 

Yusuf  /4 – Bir
zaman Yusuf babasına,

“Babacığım!” dedi.
“Ben rüyamda on bir

yıldızın, güneş ve ayın
bana secde ettiklerini

gördüm.” 

ة لح اي ﴾١١٨﴿ لةوف  ۛشااءة  وة
بح كة  رة

لة عة ةى النحةاۛس لةجة دة اح  ةى وة ة  ا مح
لة  وة

ال ونة ۙ يةزة ينة تةل في م خف
ۜ بح كة ل كةرة ل ذن تف  وة تةمحة ۜ وة مف ه  لةقة ة  خة ل مة  كة

بح كة ةرة ـةنح لة ةمف نة  لة ةمة م  نح هة جة نف مة مة ح  رة
ك  ىـوة لةيفكةلح نف نفـم   نةق صح  عة اـال ل ـالرح س  ء ابة ﴾١١٩﴿ النحةاس  ةة  وة نح ينة الفج  عي مة الجف

ۛؤةنــهي ف ـــب  ا ادةكة جة يـ  وة كة في ه ــهن اءة مةـحةـــالف ذ  ع ـقح  وة ىـوف رن كف ذ  ظةة   وة ا ن  ب حت ـثةـمة
ي  ق لفوة ينة لة لنىـل لحةذي ل وا عة مة ن ونة اعف م  انةت  ؤف كة ةاكممة نح ۜ اي مف ﴾١٢٠﴿ ؤف م ــل لف ينةـنيـم 

حن وة يفب  ل  ات  غة وة من ض  السحة ةرف الف وة ﴾١٢٢﴿ ۛ وا ر  انفتةظ  ةا وة نح تةـم  اي ر ونةـنف ظ  ﴾١٢١﴿ ۙ ل ونة ام  عة
﴾١٢٣﴿ ه  لةيف اي ع  وة جة ر  ي رف ةمف ه  ك لح ه  الف ب دف  فةاعف

كحةلف تةوة ۜ وة ه  لةيف ا عة مة  وة
بح كة ل  رة اف  ا ب غة ة مح  عة

ل ونة مة تةعف

ۛف                 ة  ي وس  ورة                س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح
ا اي ة ناى نةاه  ـــزة لفــــنف ا الـنح ءن ىــعة ق رف ب ياح رة ﴾١﴿ ين   بي تةاب  الفم  ـارن  ت لفكة انيةات  الفـك  ال

لةيفكةن  ــحفـــنة ص ـۛصــقةــۛسنة الفـ الحفنةق صح  عة ﴾٢﴿ ـةـعةــلة ل ونةـعفـمف تةكملح ق 
حة ااــيفــالوف اــكة  هنــيفــلة اي نة ۗ ذة اننة رف اينفالفق     وة

نةــم ــهي لةــل ــبفــنف قةـــۛت  م ــنفــكم اـب  ا مة
ذف  ةبيـ ي قةالةاي ف  ل  ااـوس  اليفـبة ال يه  ية نحيي رة ۛشرةـت  اي دة عة ت  الحة ﴾٣﴿ اـالف ينةــف  غة لي

﴾٤﴿ الـبـــــكفوفـــكف ةــاى  وة الفــمفـشح يــه ـــت ــيف ال رة  رةـمةــقةــۛس  وة يــج  اـۛس مف لي نةـدي
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Yusuf  /5 – 
“Evladım! dedi babası, 
sakın bu rüyanı 
kardeşlerine anlatma. 

Sonra seni 
kıskandıklarından sana 
tuzak kurarlar. 

Çünkü şeytan, 
insanın besbelli 
düşmanıdır. {KM, Tekvin
37,39 vd. bölümler} 

بزح

﴾٤﴿
Yusuf  /6 – Rabbin

seni öylece seçecek, 
sana rüya tabirini 
öğretecek, 

ve daha önce 
büyük babaların 
İbrâhim ile İshak’a olan
nimetini tamamına 
erdirdiği gibi, sana ve 
Yâkub ailesine de 
nimetini kemale 
erdirecektir. Çünkü 
Rabbin her şeyi 
hakkıyla bilir, tam 
hüküm ve hikmet 
sahibidir. 

Bu tabir, rüya 
tabirinden başka sezgi, 
basiret ve konuların 
gerçek mahiyetini 
kavramayı da içine 
almaktadır. 

Yusuf  /7 – 
Gerçekten, Yusuf ile 
kardeşlerinin 
kıssalarında, sorup 
ilgilenenlerin alacakları
nice ibretler vardır. 

Mevcut Tevrat’a 
göre Yusuf’un rüyayı 
anlatması üzerine 
babası Yâkub (a.s.) 
kızıp onu azarlamıştır. 
(Tekvin, 37,10) 
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Yusuf  /8- Yusuf  /
9 – Hani onlar “Yusuf

ile öz kardeşi, babamıza
daha sevimli geliyor. 

Oysa biz daha güçlü bir
grubuz. 

Pek belli ki babamız bu
işte yanılıyor. 

Yusuf’u öldürün
yahut onu uzak bir yere
atın ki babanızın sevgi

ve teveccühü yalnız
size kalsın. 

Ondan sonra da tövbe
ederek salih kimseler

olursunuz,
babanızla

münasebetleriniz
düzelir, işiniz yoluna

girer. 

Onun ana baba bir
kardeşi Bünyamin’i

kasdediyorlardı.
Bünyamin’in dünyaya
gelirken annesi ölmüş
olduğundan, babaları

onlara daha fazla şefkat
duyardı. Diğerleri ise

Yusuf’un baba
cihetinden kardeşleri

idi. 

Yusuf  /10 – İçlerinden
biri: “Yusuf’u

öldürmeyin de bir kuyu
dibine bırakın. 

Yolcu kafilelerinden
biri onu yitik olarak
alıp götürsün. Eğer
yapacaksanız böyle
yapın!” dedi. {KM,

Tekvin 37,22-26} 

Yusuf  /11- Yusuf
/12 – Onlar buna karar
verdikten sonra bir gün

babalarına varıp: 
“Sevgili Babamız!
dediler, sen neden

güvenip de Yusuf’u
bize emanet
etmiyorsun. 

Oysa biz onu çok
seviyoruz. Ona

samimiyetle bağlıyız.” 

“Yarın onu bizimle
gönder, gezsin oynasın,

biz ona çok iyi sahip
çıkarız.” 

Yusuf  /13 –
Babaları: “Onu

götürmeniz beni
meraklandırır. 

Korkarım ki siz
farkında olmadan,

kurdun biri gelip onu
yiyebilir” dedi. 

Yusuf  /14 –
Onlar! “Vallahi!

dediler, “Biz böylesine
güçlü bir grup iken onu

kurt kapar da yerse,
yazıklar olsun bize! Biz

ne güne duruyoruz.” 

ةـنةــب  تة يح ية صفـص ـقفــلة اىـاكة عةـر ءف ت كة لن وة والةكةـيـكيـيةـ فةايخف ۜ د  داى يف كة الة يةاـقة
كةـيـبيـتةـجفــكة يةـذن ل ـــكف وة ﴾٥﴿ ة ة الشح نح وح  م ــان   عةـۛســلف نفـطةانة ل ـيفــاي ن ـيـبيـد 

ي  لح ـوة يل  نفـكة م ـم ـعة يث   تةأفوي ادي ةحة ي  الف مةـن  ت مح ـوة عة كةـلةيفـعة تةه ـعف اىـوة لن بح  كةـرة
ااكف ةـتة ال  مة ا عةـمح اىـهة يفكة لن بفـنف قةـ م البةوة ةـبفل  اي نح ۜ اي قة حن ايسف يمة وة هي رن ق وۛبـعفـية انل 

دفــلة  قة
ي ـكف ايخفۛفـوس ــي انة في ت ـ وة يةـوة ا ان ات ـهي ﴾٦﴿ بحةكة  ۟ـيـكيــم  حةــيـــليــعةرة م 

ذف قة ف  وةـال وا لةـاي وه  ي وس  اى بح ـالحةالخ  لن بي اي ةاـم  نةاـيـال نة نح ن ـوة حف ﴾٧﴿ ينة ائ لي ا ة  ل لسح
وه ۛفـوس ـل وا ي ـت ـقف ا  ح  اطفرة ﴿٨﴾ الو  ةـبةـصفـع  نح ي البةانةاة ۜ اي ل  م ـۛض  لةفي ۛـلة ين  بي

جفكمــل  لةـخفـــــية يـه  ــمف  وة تـةمف كمالبي ماىـوا  م ـون ـكم وة هي قةوف د  نف بةعف ض اىــالرف
اقةالة  تةمف ــه ـنفــل  م ـائ ـقة ت ـلة اللفۛف ــوس ـل وا ي ـقف يـوه  فيـــق ــ وة ﴾٩﴿ ينةـحيــۛصال 

ه  بةــق ـتةــلفــبح  يةــج ـالف ةـال ض ـعفــطف ة   اينفـسح ةارة  يح
يـاع ـمف فةـت ـنفــكم نةـلي ت ــابةـيةــغة

اا ـال ـقة الةا ـانةـبة الواية ةـــــــأف مةـــــكة  لة تةـ مة ةـــوس ـي لنى  ـــا عةـنح نح اي ه ـــا لةـۛف   وة ﴾١٠﴿

تةـــداى  يةـــنةا غةــعةــه  مةــلفــالرف س  يةــرف ةا  لةه بف ــــعةـــلفـــعف  وة نح اي ﴿١١﴾ وة ونة ح  لةنةاص 
نحيقةالة ي النف تةـــن ز  ــحفـيةـي لةــ اي الخةـــواب ـب ـــهة ذفـــناي اف ـهي  وة ﴾١٢﴿ اف ــلة ظ و نةــحة

واـال ـقة ﴾١٣﴿ ئفـل ه  اـــلةــــكمأف ـــ يةالنف ل ونةــــــف  اــه    غةــــنفـــــمف   عةـــت ـــ  وة ال نفب ـــذح 
﴾١٤﴿ ئفـه  الــلةـــكف  النفـــئ ــلة نةب  ـــذح  ن ـــ وة ااــبةـصفـــع  حف ة نح ذاى لة ة   اي ا س ـــاي و نةــخة ر 
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Yusuf  /15 – 
Derken kardeşleri onu 
alıp götürünce  
ve onu kuyunun dibine 
bırakma konusunda 
görüş birliğine varınca, 

Biz de Yusuf’a şöyle 
vahyettik: “Zamanı 
gelecek, onların hiç 
hatırlarına gelmediği ve
seni hiç tanımadıkları 
bir sırada, kendilerine 
yaptıkları bu işi 
hatırlatacaksın.” 
Yusuf  /16- Yusuf  /17 
– Yatsı vakti, ağlayarak 
babalarının yanına 
dönüp dediler ki: 
“Sevgili babamız, biz 
yarışmak üzere 
bulunduğumuz yerden 
ayrılırken Yusuf’u da 
eşyalarımızın yanında 
bıraktık. 
Bir de döndük ki onu 
kurt yemiş! 
Şimdi biz doğru da 
söylesek sen bize 
inanmayacaksın!” 
Yusuf  /18 – Onlar 
Yusuf’un gömleğine 
sahte kan bulaştırarak 
getirmişlerdi. 

Babaları Yâkub: 
“Hayır! dedi, 
nefisleriniz sizi 
aldatmış, bu işe 
sevketmiş.” 

Artık bana düşen, 
ümitvar olarak güzelce 
sabretmektir. 

Ne diyeyim, sizin 
bu anlattıklarınız 
karşısında, Allah’tan 
başka yardım 
edebilecek hiç kimse 
olamaz!” {KM, Tekvin 
37,31-33} 

Sabrun Cemil: 
Feryatsız, şikâyetsiz, 
soğukkanlı ve mütevekkil 
bir şekilde belayı 
karşılamak demektir. 
Mevcut Tevrat metni, Hz. 
Yâkub (a.s.) ın tepkisini ve 
yas tutmasını, bir 
Peygamber teslimiyetine 
yaraşmayacak tarzda tasvir 
eder. 

Yusuf  /19 – (Gelelim 
Yusuf’a) Öteden bir 
kafile gelmiş, sucularını
kuyuya göndermişlerdi.

Saka vardı, 
kovasını sarkıttı. 

“A müjde! müjde! 
işte bir civan!” dedi. 

Sucu ile 
yanındakiler, onu 
ticaret malı olarak 
satmak niyetiyle, 
kafilede olanlara onu 
bildirmeyip gizlediler. 

Ama Allah Teâla, 
onların ne yapacaklarını
pek iyi biliyordu! 
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Yusuf  /20 –
Nihayet Mısır’a

varınca, onu düşük bir
fiyata, bir kaç paraya

sattılar. 

Zaten ona pek
kıymet biçmiyorlardı.

{KM, 37.28} 

Yusuf  /21 –
Mısır’da Yusuf’u satın

alan vezir hanımına: 

“Ona güzel bak!”
dedi, 

“Belki bize faydası
dokunur, yahut onu

evlat ediniriz!” 

Böylece Yusuf’un
o ülkede yerini

sağlamlaştırdık, ona
imkân verdik 

ve bu cümleden
olarak, ona rüyaların
yorumunu öğrettik. 

Allah Teâla
iradesini yerine

getirmekte her zaman
mutlak galiptir, fakat
insanların çoğu bunu

bilmezler. {KM, Tekvin
10,6; Keza 39. bölüm} 

Tevrat ve Talmud’a
göre onu satınalan Kraliyet
muhafız alay komutanı idi.

Hanımının adı Talmud’a
göre Zeliha idi. İleride Hz.

Yusuf ile evlenmesi
şeklindeki bilginin, ne

Kur’ân’da, ne İsrail
rivayetlerinde esası yoktur

ve bir Peygamberin
ahlâksızlık eden biri ile

evlenmesi düşünülemez. 

Yusuf’un aileden
gelen eğitim ve dindarlığı

olmakla birlikte ilahî
hikmet, medeniyetin en ileri
olduğu bir ülkede, en seçkin

bir ailenin evladı olarak,
ona iyi bir öğrenim imkânı

verdi. 

Yusuf  /22 – O
kemâl çağına

geldiğinde kendisine
hüküm ve ilim verdik.
İşte güzel iş yapanlara

biz böyle karşılık
veririz. 

Kemâl çağı diye
çevirdiğimiz “Bedenin

gelişmesinin kemâle
erdiği ve artık stabl

döneme girdiği 30 - 40
yaşlarıdır. 

“Hikmet” yani
“uygulanan ilim” yahut

“insanlar arasında
hükmetme yetkisi”,

“ilim” ise burada
nübüvvet demektir. 

اوا النف ية ذة ع  مة الجف ب واب هي وة عةـهة يـجف حةـج ـت  الفـيةابةـغة ل وه  في الوف ۛ   وة ااـيفـبح نة ا ة فةلةمح
ا جة ان البةــوة مفــا ه ـاؤ  ﴾١٥﴿ ه  لة لةيف مف ـت ـاي ةه  ئةنح ه نةبح  ر  ه ـ هنمف ـب اةمف ا وة ع ر ونةـذة يةشف مف لة

اـال ـقة اـا البةـواية ةـانة نح تةــب ــتةـسفـنةا نةـبفــهة ا ذةـااي نةاـكذ رةـق  وة ﴾١٦﴿ ۜـكمــبفــاءى يةـۛشاــع  ونة
تةاع  دة مة نف ئفـال ه ـلةـكة اةـفة نةاـع  ۛـذح  اا  ب  مة نف وة م ــم ــب  ۛتــال لة اـلةنة ن ــؤف ةاكموفــوة نح ۛفـوس ـي 

ا جة م اؤ ن  ـوة هي ب دة يص  لنى قةمي  عة
ۜ  قةـكف ب  لةـۛس بةلف الةـذ  ة تفـوح ﴾١٧﴿ نةــيـــا د  قيــۛص

ۜمف كمـس ـف ـالنف راى ۜ ـيـميـجة ر ـبفـۛصـــ فةالمف الحن ل  لنى وة ان  عة تةعة سف ا الفم  مة مفكمـلة
ااءةتف جة ة   فةــ ۛس وة ةارة ۛســـيح دةه ـل ــاةرف ار  ۜ وةـلف دة لنى دف اةـمف فةـــوا وة ه  ﴾١٨﴿ و نةـتة ف  ص 

ذةاغ ـــب  ى هن رن الۛسـشف م ۜ وة وه  ب ـلة ۜـۛضاعةـرح  الحن   ةى ل ونةوة مة ايةعف يم  ب مة لي اـية الةـقة عة
ه   ب  رةـــوة ۛش ا  دة س ـــخفـــن  بةـمةــثةـــوف وـــعفـــمة  مةـــــه  رة ۛ   وة دة د   ة 

واـــان ــكف ﴾١٩﴿

قة ةــوة نفــــه   م ــــرن يـــتةــــــذ  ي   اشفــا لة الح ﴾٢٠﴿ ا ه ـــيه   م ــفي ة ۟ــدي يــــنة  الزح نة
ا   ال ــرة ال ت ــــل  مف ي مةـــكذهي مي ى ال نف  يةـــون يه     عةـــثفـــر  ا ااــعةــفةـنفـــسن نة رةـــــــم  صف

ةـــنة ةــكة  مةـذن ل ـــكفداىۜ    وةــذة ه   وة لةــخ ــتح ةا ل ــكح ض  ـۛف   ف ــي و س ــــنح ةرف ي الف الوف
يــنف تةـــم  يـأف وي ا دي ة حة ۜــــل   الف الحن   ث  اى المفــب  عةــال ـــ غةوة هيــلن ر  ه ـلح ـعةـن ــوة ل  مة

لة ا بةــــوة ة اــغة الش ـــلةــمح ة ه  دح ﴾٢١﴿ لن ة الكنـــوة الـثةــكذ نح ةـــرة ونةـم ـــلةــعفــــاس   لة يةـنح
﴾٢٢﴿ تة  ماىۜ    وةــلفـــ وة ع ماىـــكذــح نةا ه   ـــيفــان

ينة ذن ل كة كف ني س  حف ز ي  الفم   نةجف
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Yusuf  /23 – 
Derken, bulunduğu 
evin hanımı, Yusuf’u 
kendisine bağlamak, 
onun nefsinden murad 
almak istedi 

ve kapıları 
kapatarak “Haydi 
yaklaş bana!” dedi. 

O: “Allah’a 
sığınırım!” dedi. 
“Doğrusu, senin kocan 
olan benim efendim, 
bana çok iyi davranıyor.

Hıyanet ederek 
zalim olanlar iflah 
olmazlar.” {KM, 
Tekvin 39,7-20; 37,36; 
39,1} 

Yusuf  /24 – 
Doğrusu, hanım ona 
sahip olmayı iyice 
aklına koymuş ve buna 
yeltenmişti de. 

Eğer Rabbinin 
bürhanını görmeseydi o
da kadına 
meyledecekti. 

İşte böylece Biz 
fenalığı ve fuhşu ondan 
uzaklaştırmak için 
bürhanımızı gösterdik. 
Çünkü o, Bizim tam 
ihlasa erdirilmiş 
kullarımızdandı. 

Yusuf  /25 – 
Neyse, ikisi de kapıya 
doğru koştular. Kadın, 
Yusuf’un gömleğini 
arkadan yırttı. 

Kapının yanında, 
birden, hanımın 
efendisi ile karşılaştılar!

Kadın hemen 
“Senin ailene kötü 
maksatla yaklaşanın 
cezası, zindana 
atılmaktan 

veya gayet acı bir 
azaptan başka ne 
olabilir?” dedi. 

Yusuf sûresindeki 
emarelerden anlaşılıyor 
ki o devirde Mısır’daki 
medeni hayat, cinsel 
özgürlük, Yirminci asır 
Batı tipi toplumlarında 
görülen duruma 
benziyordu. Yusuf (a.s.)
böyle bir toplumda 
çalışacaktı. Allah Teâla 
onu daha ilk safhada, 
çok soylu, güzel, 
zengin, mevki sahibi ve
kendisine aşık olmuş 
bir kadınla denedi. 
Bütün bu cazibeler, onu
kadına celbetmeyince 
artık diğer kadınların 
ondan tamamen 
ümitlerini kesmeleri 
sağlandı. 
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Yusuf  /26- Yusuf
/27 – Yusuf ise: “O beni

arzu ederek bana
yaklaştı” dedi. Hanımın

akrabalarından biri de
şöyle şahitlik etti: “Eğer

gömleği önden
yırtılmışsa, kadın doğru

söylemiş, delikanlı ise
yalancılardandır. 

Yok, eğer gömleği
arkadan yırtılmışsa o

yalan söylemiştir,
delikanlı doğru

söylemektedir.” 

Yusuf  /28- Yusuf
/29 – Gömleğinin

arkadan yırtıldığını
görünce de o hanıma

hitaben: 

“Anlaşıldı!” dedi.
“Bu, siz kadınların

fendinizden! Gerçekten
sizin fendiniz pek

müthiştir! 

Yusuf! Sakın bunu
kimseye söyleme! 

Hanımefendi! Sen
de günahından dolayı af
dile, çünkü sen günaha

girenlerden oldun” 

Tekvin, 39.
bölüme göre Yusuf

(a.s.) elbisesini
Zeliha’nın yanında

bırakıp çıplak vaziyette
kaçmıştır. Keza

Talmud’a göre vezir,
mahkemede dâva
açmıştır. Gerçeğe

uymayan bu bilgiler
Kur’ân’da yer almaz.

Böyle bir çok ayrıntıya
Kur’ân’ın yer

vermeyişi şu gerçeği
ortaya koyması

yönünden önemlidir:
Kur’ân daha önceki

dinî metinler üzerinde
bir hakem ve düzeltici

durumdadır. Hâşâ
Kur’ân bunları

nakletseydi, oradaki
bilgilere elbette yer

verirdi. Şu halde birçok
oryantalistin Kur’ân’ın

Tevrat’tan naklettiği
şeklindeki iddiaları,

tamamen batıldır. 

Yusuf  /30 –
Şehirde bir takım

kadınlar: “Duydunuz
mu” dediler: 

“Vezirin hanımı
uşağına gönlünü

kaptırmış, ondan kâm
almak istemiş! 

Sevda ateşi bağrını
yakmış. Kadın besbelli
çıldırmış! Doğrusu biz

bu hali ona
yakıştıramıyoruz!” 

اــت ــيفـــي بةـ فيوةــه  هي هة س  نف نةفف غة   عة ةـ وة اۛبقةت  ـلح ةبفوة ا وة دة الف رة ةـــتف وة يـه  الح تي
ۜ   قةـۛت لةـيفــهة ا ذة ـــــالة مةـكة ةالحن عة نح ايــ  اي ح ب ۜــثفـنة مةــۛسـي الحفـــه  رة اية وة قةا تفـلة وة

ةــدف  هةــقةـــوة لة ۗ  وة هةـــتف ب ــمح ةـــهي مح ﴾٢٣﴿ ة نح ةا ل ـــل ــــففـــــــ   لة ي ه ـــاي ونةـــــح  الظح م 
ا ال نف رة ان  ب ـــلة بح انة   ـرف هةـــــــــوف لة ۜ ـــرة ر  ۛف  ـنةـكة  ل ـذن ل ــــكف  هي ه ــنفــعةصف ۛــب  ا هة

اسف اـبةـتةـوة قة ﴾٢٤﴿ اـال الف وءةــسح  ةــحفــفةـ وة نح ۜ اي نف ه  ــۛشااءة بةا د  م  ينة ع  لةصي خف نةا الفم 
ةــــقة وة اللفــب   د  نفـه   م ـيۛصــميـتف  قة دح ا لةــيح ـيةا ۛســفةـر   وة هة اــدة ۜدة الفبةاب  ۛب اـالفبة

ادة ب  نف الرة ااء   مة زة اجة اـمة ل كة  س  ا النف ي سفـاةهف ة لح نة  الوف عةـوءاى اي ذةاب ـجة تفـالةـقة
ا وة دةيةـه الة  ـقة ي ــتف  رة ي ـففـنف نةـعة ني دة  ۛشــوة ۛشسي نفد   ـاه ـه  م  ﴾٢٥﴿ يم ـاللي
ة م ــه  ق ــيص ــميــانة قةـكف اينف ه ــدة قةــۛصـــ فة ل ـب ـــنف ق ــدح نةــم وة  ـــتف  وة ۛـل ــالهف ا هة

ة م ـــه  ق ــيص ـميـــ قة انةـكفنف  اي وة تفـــذة بةــكفـــر   فةـــب  نف د ـدح ﴾٢٦﴿ نةـيـا ذ  بيـالفكة
انــلةــفة ا رة ة ة م ـ قة مح يۛصه  ق دح ب ر  قةالة  د  نفـمي ﴾٢٧﴿ ه  ا د  قيـــنة الــــوة م ـــوة ة نةـيـــصح

ف   الـي  ضفـعف و س  ر  ﴾٢٨﴿ ة نح يفكمد ـيفكف نفــ م ه ــــاي ة كة نح ۜ اي ة ة عةكمدة ـنح يم ـنح ظي
﴾٢٩﴿ اسفــنف هنــعة ا وة ي  ل ـف ــغفـتةـذة نفـري ةـب ـذة نح نة نفت كمك  ـك ۛ  اي ۟ م  ينة ـي اط  الفخة

الت  الفــة  امفـدي ينةــمةــــالف وة ة   ف يــسفــن  يـعةــرة اـز  ت ـزي ا  ـتنـد  فة و  رة نفيهة عة قة الةــوة
﴾٣٠﴿ ۛ  قةــس ــففــنة ا ح ــفةـغةــدف ۛشــهي ةــهة نح ىۜ  اي يــنةـلة اـباح ا فيـرن ن ـيــبيــلة ل  م ــي ۛضـهة
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Yusuf  /31 – 
Hanım o kadınların 
kendisi aleyhindeki bu 
dedikodularını işitince 
onları konağına dâvet 
etmek üzere dâvetçi 
gönderdi. 

Onlar için dayalı 
döşeli bir sofra 
hazırlattı. Sofrada, 
ikram edilen meyveleri 
soyup kesmek 
gayesiyle, her misafir 
için bir de bıçak 
koydurmuştu. 

Onlar meyvelerini 
soyup kesmekle meşgul
oldukları sırada, 
beriden de Yusufa: 

“Onların içine 
çık!” dedi. Kadınlar 
onu görünce hayran 
kaldılar, 

onun güzelliğine 
dalıp gittiklerinden, 
farkında olmadan kendi
ellerini kestiler 

ve: “Hâşâ! Allah 
için, bu bir insan 
olamaz, bu pek kıymetli
bir melek! Başka bir 
şey olamaz!” dediler. 

Yusuf  /32 – 
Vezirin hanımı: “İşte, 
beni kınamanıza sebep 
olan genç! 

Yemin ederim ki 
ben ondan kâm almak 
istedim, ama o iffetli 
davrandı. 

Yine yemin 
ederim ki kendisine 
emredeceğim işi 
yapmaması halinde o 
mutlaka zindana 
atılacak, zelil ve perişan
olacaktır!” 

Yusuf  /33 – “Ya 
Rabbî! dedi, “Zindan, 
bu kadınların beni 
dâvet ettikleri o işten 
daha iyidir. 

Eğer sen onların 
fendini benden 
uzaklaştırmazsan, 
onlara meyledip cahilce
davrananlardan 
olabilirim.” 
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Yusuf  /34 – Rabbi
onun duasını kabul

buyurdu ve onu
kadınların fendinden

korudu. 

Çünkü O, dua
edenlerin dualarını
işitir, durumlarına

uygun olan şeyleri bilir.

Yusuf  /35 –
Sonra, vezir ve

arkadaşları bunca kesin
deliller görmelerine

rağmen, 

dedikoduları
kesmek gayesiyle, bir

müddet için onu hapse
atmayı uygun buldular. 

Yusuf  /36 –
Hapishaneye onunla
beraber iki genç de

girmişti. Onlardan biri: 

“Ben rüyamda,
kendimi şarap yapmak

için üzüm sıkarken
gördüm.” 

Öbürü de: “Ben de
başımın üstünde ekmek
taşıdığımı ve bu ekmeği

kuşların gagaladığını
gördüm. 

Ne olur, bu
rüyamızın tabirini

bildir, doğrusu biz seni
iyi insanlardan biri
olarak görüyoruz”

dediler. 

Baskılar ve
tuzaklarla hakikati

örtbas etmeye
çalışanlar, uzun vaade

de asla başarılı
olamazlar. Kuyu dibine
de atılsa, köleleştirilse,

zindana da atılsa
gerçek, güneş gibi

kendisini gösterir. İşte
Hz. Yusuf (a.s.) bu sefer

hapishaneyi dershane
haline getirerek,

kıyamete kadar gelecek
tebliğ ve hizmet

insanlarına da Üstad
olup, Medrese-i

Yusufiyeleri başlatıyor.
“Hapishane müdürü,

bütün mahkûmları
Yusuf’un emrine verdi,

kendisi de bir köşeye
çekilip rahatına baktı”

(Tekvin, 39,22-23). 

Yusuf  /37
(bakınız 38)

عةتفـۛس ه ــكذـمةـــب   م  تف لةـر  تةدة العف ة وة نح ه  لةيف ۛسلةتف اي ة الرف ة م ــنح ةــه نح ـاىكفتـح ا ة فةلةمح
اح ـــكم ة وة ة  م ـــلح ة س ـــه ـنفــدة قةــيــكحيـنح ۛـه ــيفــلةـــر جف عةــــت  اخفــالةـناى وة ة نح تة ان تفـوة
اليف ا  الــنةــــرة  ه 

نةــبةــكذ قةـــرف ةـــه   وة يةــنة  اليفــعفــطح ق ـــه ـــد  ة  وة اۛشــنة  حةـلفـــنح اــلةــفة ة مح
ل  ةكمقةالةتف فةذن ي نح الحةذي ﴾٣١﴿ حن  ذةال  ا هن مةـبةۛشراىۜ اينف هن  مة ة لح اا اي  لةك ـذة

يم ـكف ري
ي لةـفي ۜ  وة دفـه  ت ه  عة قة دف اوة هي فةاسفـرة س  لفـنف نةفف عة لةئ نف لةمف يةفف ۜ  وة ۛصمة تةعف ةـت ـمفـل  يـنح ني

ن ـسح ـال رةبح الة ـقة جف ﴾٣٢﴿ اا ه  لةــانم  مة جةـر  لةـي سف ة وة نةـنةنح ك وناى م  ينة يـة ري اغ  ة الصح
ة  لةيح ا ـم  اي ة ع ـية مح ـــونةـدف ۛ  يني ه  لةيف تة اي ة لح اي يـوة نحي فف عة ر   صف

ب كف ة الصف ه نح يفدة بح ــالحة
اـفةا سف بح ه  ه  ـۛب  لة تةجة ۛفرة ﴿٣٣﴾ فةۛصرة ال ة  وة نح ه  لةيف  اي

ا ه ـالف نةـ م نفكم ينةـليـجة
ة بةــث  ا لةـمح د ـنف بةـمف م ـه ـدة عف ﴾٣٤﴿ ه ـيفكفه  ـنفـعة وة الـدة ةه  ه  نح ۜ اي ة ةـنح يم ـعةـالف يع ـميـسح لي
لة دةخة ه  وة عة نة مة جف ۜـفة السح  تةيةان  ﴾٣٥﴿ ا ال مة ا رة نيةات  لة و  ةه ـالف ن نح ج  تحنى يةسف ۟ حة ين  حي

اا ه مة د  ايي الحة ح ن ي اي يناي ر  الرن ص  ۛ العف راى مف قةالة خة نخة وة ايي ر ــالف ح ن ي اي يناي  الرن
ل  م  الحف الةـقة

ي أفسي زاىــخ  رة ةيف ل ـكم أفـتة بف ه ۜ ـالطح نف م  يـتةـئفنةاب ـبح ـنة ر  ۛـأفوي ةل هي نح يـانةــ اي نةــــ م كة ـرن قةـفة وف
ية الةـقة اـيـك ـأفتيـلة نةــان ـقة زة رفــام  ت ـعةـطة مة ة لح ا اي ةــهي ـ  أفـبح اكمت مة ﴾٣٦﴿ ينة ني س  حف الفم 

ل كمـيةـت  أفـالنف ية لةـبفـقة اۜ ذن ا م كمـمة ا عةـمة ة ةــمح ي ـلح ني ۜيمة بحي نحيي رة ت  تةرة اي كف هيـأفوي يل ـتةـب 
﴾٣٧﴿ ةـــم  ي ـــةة  قةــلح م ــوف م   لة ه لحن   ب اونة ــن ـؤف نخ ـمف  ب ــ وة ة  ه ـــالف ۙــاف ـكف مفـرة ر ونة
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Yusuf  /37- Yusuf 
/38 – Yusuf: 
“Yiyeceğiniz yemek 
size henüz gelmeden, 
herbirinizin rüyasının 
tabirini size bildirmiş 
olurum. Bu, Rabbimin 
bana öğrettiği 
ilimlerdendir. 

Ama, önce biraz 
beni dinleyin: Ben 
Allah’a iman etmeyen, 

âhireti de inkâr 
eden bir halkın dinini 
terkedip, 

atalarım İbrâhim, 
İshak ve Yâkub’un 
dinine girdim. Allah’a 
herhangi bir şeyi şerik 
saymak bizim için asla 
doğru olmaz. 

Bu tevhid inancı, 
Allah’ın hem bize, hem
de insanlara olan 
ihsanıdır. 

Ama ne yazık ki 
insanların çoğu bu 
nimete şükretmezler.” 

Yusuf  /39 – “Ey 
hapishane arkadaşlarım,
bir düşünün, sizin için 
müteaddit rablere 
ibadet etmek mi, 

yoksa tek mutlak 
hakim olan Allah’a 
ibadet etmek mi iyidir? 

Yusuf  /40 – Sizin 
Allah’tan başka ibadet 
ettiğiniz tanrılar, sizin 
ve atalarınızın 
uydurduğu birtakım boş
isimlerden ibarettir. 
Allah onların tanrı 
olduklarına dair hiçbir 
delil indirmemiştir. 

Hüküm yetkisi 
yalnız Allah’ındır. O 
ise, başkasına değil, 
yalnız Kendisine ibadet
etmemizi emir 
buyurmuştur. 

İşte dosdoğru din! 
Fakat insanların çoğu 
bunu bilmezler.” 

Hz. Yusuf (a.s.)’ın 
esas hizmeti olan bu 
nübüvvet tebligatı da ne
Tekvin, ne de 
Talmud’da yer almaz. 
Bu hitabe ve Hz. 
Yusuf’un güzel tutumu,
hizmet insanlarına 
örneklerle doludur. 
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Yusuf  /41 – “Ey
hapis arkadaşlarım,

gelelim rüyalarınızın
tabirine: 

İlk soran arkadaş,
efendisine yine şarap

sunacak, öbürü ise
asılacak, kuşlar da

başını gagalayacak. 

İşte yorumunu
istediğiniz iş, böylece

hal edilip
sonuçlandırılmıştır.” 

Yusuf  /42 –
Onlardan kurtulacağını
zannettiği arkadaşına: 

“Efendine benden
bahset, suçsuz

olduğumu hatırlat,”
dedi. 

Fakat şeytan,
efendisine söylemeyi

ona unutturdu. Böylece
Yusuf bir kaç yıl daha

hapishanede kaldı. 

Hapishanede 8 yıl
kaldığı anlaşılmaktadır. 

Yusuf  /43 –
Günün birinde

hükümdar gördüğü bir
rüyayı anlatıp dedi ki: 

“Ben yedi semiz
inek gördüm, bunları

yedi zayıf inek yiyordu.
Bir de yedi yeşil başak

ile yedi kuru başak
gördüm. Ey efendiler:

“Siz rüya tabir
ediyorsanız, benim bu

rüyamı da halledin!”
[7,60] 

Bu hükümdar,
Sina yarımadasından

gelip Mısırı istila
ettikten sonra M.Ö.

1700 - 1580 arasında
hüküm süren Hiksos

krallarından biri olup
İbrani kavminden olan

Hz. Yusuf ile menşe
yakınlığı olabilir. Onun

Yusuf hanedanına
imkân vermesi Mısırda

İsrail milletinin
oluşumuna esas teşkil
etmiş olabilir. Hiksos

döneminin
kapanmasından sonra

Hz. Mûsâ’nın dünyaya
geldiği sırada Mısırın

yerlileri, İbranilerin
dışından gelecek tehlike

ile işbirliği yapacağı
endişesi ile onların

erkek çocuklarını
öldürüyorlardı. 

ةـم  اـلح بة هيــبف اءايي  ايـةة  ان يةـحنـسف اي مة  وةـيـرن ا ــعفــقة وة وۛبۜ   مة ق 
انةـكف ة اتح ت ـعفـبةـــوة

الحن  اــــــلـة كة  ــــــشفـــــا  النف  ن ـنة ۜ  ذنـــ ۛش نفــ م ب الحن  ر  ء  ل ــضفــــ فةنفـم كة  ـــل  يف
عة ةـــال لةىـــوة لنـنح ة الكنــــاس   وة يةــرة الــــثةـــكذ نح و نةــكمــشفــنحةاس  لة ر  نةاـيفـلةـعة
ق ـفةــتةـــب    م  اـبة رف ال ن   ءةـــجفـالسح  بةي ــاح ـاۛصـية الحن ر  الم  ــيفــونة  خةـرح  ﴾٣٨﴿

ا نف مة ونة م  ب د   تةعف

ا ة لح ا اي اءى د ون هي ا مة اا النفت مف السف وهة ت م  يف ة ۛسمح ﴾٣٩﴿ د  الفـالف اح  ۜـوة ار  ة هح قة
ا لة ــــنف ال اـمة ا م ـــ ب الحن زة ۜ  اين ـنف س ـــهة ة كذح ــالف لفطةان  لح ۜم  اي حن  ل  ا بة ان مفكمؤ ل اـوة

ة ال ا ايـعفــتة لح ة اوا اي لح ة ب د  يـكة الـــل  اه ۜ  ذنـيح لنـيح ــقةــن  الفـدحي ة الكنـــم   وة رةــثةــكذ نح رة المة
ن ـالسح  بةي ـۛصاح  يةا اا الحة جف ة اكمد ـالمح ي مة قي فةيةسف ﴾٤٠﴿ ية النحةاس  ونةـلةـعفــلة م 

ر   ل ـكمأف ـتةـفة ةيف نفالطح ۜ ق م  هي أفس  يةـــ رة ض  بحة الـه  خةـرة راىۛ وة ر  فة مف نخة ا الف ة لةب ـمح ي صف
ةـالة   ل ــوة قة ة ــــي   ظة ذيـــلح ة النح ه ـــنح ﴾٤١﴿ ة ةر ـمف الف ۜــت ـففـتةـسفـيه   تةــي  في ذيــ الح يةا ن 

يه  الـنف اةـــفة ةـسن بح ـكذطةان   ذ  ـيفـشح هيـرة رة ا اذف ــه ـنفـاج  م ـنة نيي ع ـكممة بح كة ـرف دة رة نف
قة ايك   ــل ـــمةـــالة  الفــوة ح ن يــاي ﴾٤٢﴿ ن  ب ــسح ـ الف يۛث  ـب ــلةــفة يـعة  س ــضفـجف ۟ـني ۜ ۟نة ۜ

ات    س ـقةــــعة  بةـــبفــــۛس ان   يةــرة ة  ۛســــه ـــل ـــــكمأف ـمة اف ـجةــــــع  ع ـــبفــنح ى الرن
ت   خ ـنفــس  ۜ ــاب ـرة يةـــا  خة ر   وةـضفــــب لة ا ۛسا ت  ا الفــا اليح ـ ية َلوــمةــهة ۛس عةـبفـــوة

﴾٤٣﴿ و نةــــب ــعفــا  تةـرح ءف يةــلــمف  ل ـت ـــنفــكما ية   اي نف ـ ر ءف يةي ــفيي  ـونيــت ــال فف ر 
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Yusuf  /44 – O 
kâhinler “Bu 
gördükleriniz karışık 
düşlerdir. Biz böyle 
karışık düşlerin 
yorumunu bilemeyiz” 
dediler. 

Âlimlerimiz 
rüyaları üçe ayırırlar. 

1. Allah tarafından
bir melek aracılığı ile 
meydana gelen kısım ki
doğru, gerçek rüya 
budur. 2. İnsanın 
benliğinden 
kaynaklanan bir telkin. 
3. Şeytani bir telkin ile 
meydan gelen zihinsel 
görüntüdür. Son iki 
grup adgas-u ahlam 
(karışık düşler) dir. 

Yusuf  /45 – O iki 
arkadaştan kurtulanı, 
nice zaman sonra, 
ancak o sırada, Yusuf’u 
hatırlayıp dedi ki 
“Rüyanın tabirini size 
ben bildireceğim. Hele 
siz beni hapishaneye bir
gönderiverin.” 

Yusuf  /46 – 
Hapishaneye gidip: 
“Yusuf! Sözü doğru ve 
isabetli olan aziz 
dostum! 

Şu müşkil rüya 
hakkında bize bir 
çözüm bildir lütfen: 

“Yedi semiz ineği yiyen
yedi zayıf inek ile yedi 
yeşil başak ile yedi 
kuru başağın anlamı ne 
olabilir? 

Ümid ederim ki isabetli
yorumunu öğrenip ilgi 
insanlara aktarırım 
böylece onlar da 
doğruyu öğrenir ve 
senin kıymetini 
bilirler.” 

Yusuf  /47 – 
Yusuf: “Yedi sene, 
bildiğiniz şekilde ekin 
ekersiniz. Ama 
biçtiğinizi, yiyeceğiniz 
az miktar dışında, 
başağında bırakır, 
depolarsınız. 

Yusuf  /48- Yusuf 
/49 – Sonra, bunun 
peşinden yedi kurak yıl 
gelecek, tohumluk 
olarak saklayacağınız 
az bir miktar dışında, 
önce biriktirdiklerinizi 
yiyip tüketirsiniz. 

Sonra onun arkasından 
bir yıl gelecek ki halk 
bol yağmura 
kavuşacak, sıkıntıdan 
kurtulacak, bol meyve 
sıkıp hayvanları 
sağacaklar.” {KM, 
Tekvin 41. bölüm} 
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Yusuf  /50 – Bunu
duyan Hükümdar:

“Getirin bana onu!”
dedi. Hükümdarın elçisi

gelince Yusuf: “Sen
önce dönüp efendine de

ki: “O ellerini kesen
kadınların meselesi

neydi, kendisine
soruver.” 

Zaten benim efendim, o
kadınların fendini pek

iyi bilir.” 

İsrail kaynakları kıssanın
bu bölümünde de;
Kur’ân’dan farklı

ayrıntılar ve Hz. Yusuf’un
değerini düşürecek taraflar

naklederler. Oysa
Kur’ân’ın anlatımı, onun

bir Peygamberden
beklenen örnek tutumunu

özetler. Onun bu
davranışlarıdır ki kralı,

onu Maliye bakanı (hatta
Başbakan) olarak
görevlendirmeye

sevketmiştir. 

Yusuf  /51 – Hükümdar
o kadınları toplayıp:

“Ne idi sizin Yusuf’la
dâvanız?” Siz Yusuf’u

elde etmeye
çalıştığınızda durum ne

idi, Yusuf nasıl
davrandı? diye sordu.

Onlar da: “Hâşa! Allah
için söylemek

gerekirse, onun yaptığı
hiç bir kötülük bilmiş,

görmüş değiliz” dediler.
İşte o sırada vezirin eşi:

“Şimdi hak meydana
çıktı. Ondan kâm almak

isteyen bendim. O ise
tam sadık ve dürüst

insanlardandır” diye
itiraf etti. 

Yusuf  /52- Yusuf  /53
– Ve devamla şöyle
dedi: Bunu böylece
söylüyorum ki eşim

vezir de (Yusuf’a sahib
olmaya yeltenmemle
beraber) kendisinden

gizli olarak ona (fiilen)
hiyanet etmediğimi ve

Allah’ın hainlerin
hilesini iflah

etmeyeceğini bilsin.
Doğrusu, ben nefsimi

temize çıkarmam.
Çünkü Rabbimin

merhamet edip
korudukları hariç, nefis

daima fenalığı ister,
kötülüğe sevkeder.

Doğrusu Rabbim
gafurdur, rahimdir (affı
ve merhameti boldur).” 

Bu âyetler için şu tefsir
daha yaygındır: “(Yusuf

dedi ki:) Maksadım,
vezire hainlik etmediğimi,

hainlerin hilelerini
Allah’ın iflah

etmeyeceğini onun da
bilmesini sağlamaktı. Ben
nefsimi temize çıkarmam
(…)”. Fakat ilk tefsir, Hz.
Yusuf (a.s.)’ın makamına

ve Kur’ân’ın siyakına
daha uygundur (İbn

Kesir). Zira kail, yani
sözü söyleyen açıkça

bildirilmiyor. Bu da
vezirin eşinin sözünün

devam ettiğini gösterir. 

﴾٤٤﴿ اوا ــقة اث  الحفــالضفال  ن  ب ـــغة انةحف مة ۛ  وة م  ةحفـتةــلة يل  الف م  ب ـأفوي ينةـلة ال مي عة
ي نة ا م ــالحةذي ةـه ــنفـجة ادح ا وة  مة

ةـعفــرة بةـكف ئـ ـنةال ا نة ة  الـدة ا مح يـتةـمف ب كمبح  هيـل ـأفوي قة الةــوة
يح  ف ـوس ـي  يـال ت نةا في يق  الفف دحي ا الصح  ع  هة ان  ۛسبف مة ات  س  رة بةقة ﴾٤٥﴿ ل ون  رف اةـفة س 
ع  اف  ۛسبف جة ع  ع  ۛسبف ر  وة ت  خ ضف ب لة نف رة س  ا خة ۙ يةاب ۛسا وة ـ ت  ـــل ىـعـلـ ةـكم يةأف ل ه نح

ع  رة عة ونةــقةالة تةزف ۛ ۛسبف ينة دةالباى ني س  ﴾٤٦﴿ لةى ع  اي ج    النحةاس الرف
ونة لةم  ةه مف يةعف لح لةعة

ة يةأف تييــث  مح ﴾٤٧﴿ ي ت مف فةذةر وه  في ۛصدف ا حة ة فةمة لح ا اي ب ل هي نف يلى م  س  اـقةلي ة تةأفك ل ونة مح
ل  اد  يةـبفع  ش ـۛس كةـذن ا قةـكم أفـدة مفـلفنة مة ة قةـه ـمف لةـت ـدح ة لح ة اي يـنح اـلى م ـلي ة مح د ـم  نف بةعف

نف ة يةأفتيي م  د  ذنـبة ث مح يه  ي  عف ام   في يه ـل كة عة في اث  النحةاس  وة غة ﴾٤٨﴿ ن و نة ص  ت حف
قةالة ل ك  ائفـالف وة ي ب ــمة ه ــت وني ااءة ا جة ة ۛ  فةلةمح ول  قةالة هي س  الرحة ﴾٤٩﴿ ۟ــص ــعفــية ر ونة

بح  اـلفــةـسفــ فة كةـرة ة ـنح سفــال ل  بةا ه  مة ي قة وة ةـالحنتي ۜ  ـطح ة يةه نح نة اليفد  نحةعف اي لنى عف اي ج  ارف
بـ  طف اخة ةكمقةالة مة دف نح اوة ذف رة ۛف اي ة ي وس  ت نح ﴾٥٠﴿ ي  بحي ةـد  ه ــيفكفب رة يـعة نح م ـلي

اۛش   نة ـلفــــق  حن حة ا ل  اـــــه  م ــيفــــــلةــنةا عةـــمفــل ــــعة   مة ۜـــنف س  وء  ۜـففـنف نةـعة هي س 
يــعةــرة الت  الفـامف ـنـزي دف ت ـقح    النةـحةــۛص الفــحةــصفــنة حةـز  الف اوة ه ـــال رة ت ــا لةـقة

يـالنحيمة  ــلةـــعفـيةـــذن ل كة  ل  ﴾٥١﴿ ةهيــس ــففـنف نةــعة اد  قيــم ــه  لةـــ وة اي نح ة نةـيـنة الصح
﴾٥٢﴿ ة ـــــيفــغةــا لفـه  ب ــنفـمف الخ ــلة النح ة ب  وة ي ــهفـ لة يةالحن اائ ــدة الفــيفـكفدي نةــيــنيـخة
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الجزء

﴾١٣﴿
Yusuf  /53 – (bak. 
Yusuf  /52)
Yusuf  /54 – 
Hükümdâr: “Onu 
yanıma getirin, özel 
danışman edineyim” 
dedi. 
Onunla konuştuktan 
sonra da: “Sen artık 
bundan böyle, 
nezdimizde yüksek bir 
makam sahibi, 
tam itimad edilen bir 
müsteşarsın” dedi. 

Bu Hükümdar, Yusuf 
(a.s.)’ı satın alan aziz 
değildir. Mısırlıların 
Hiksoslar dedikleri, 
Arabistan’dan gelerek 
dört yüz yıl Mısır’da 
hüküm süren sülaleden 
faziletli bir zat idi. 

Yusuf  /55 – Yusuf: 
“Beni ülkenin hazine 
işlerinden sorumlu 
bakan olarak 
görevlendir, dedi. 
Çünkü ben malları iyi 
korur, işletme ve 
yönetimi iyi bilirim 
dedi.” 

Hz. Yusuf tarıma önem 
verdi. Üretimi artırdı. 
İhtiyaç fazlasını stok 
ettirdi. Kıtlık yılları 
gelince stokları yeyip 
ihraç etmeye gittiler. 
Civardan herkes tayinat
almaya geldiler. 

Yusuf  /56 – Böylece 
Biz Yusuf’a Mısır’da 
iktidar verdik. Nerede 
isterse orada makam 
tutar, dilediği şekilde 
yönetirdi. 

Biz lütfumuzu 
dilediğimiz kimselere 
eriştirir ve güzel 
hareket edenlerin 
mükâfatlarını asla zayi 
etmeyiz. 

Yusuf  /57 – Âhiretteki 
ecir ve ödül, iman edip 
haramlardan sakınanlar 
için elbette daha 
hayırlıdır. [38,39-40] 

Yusuf  /58 – Gün geldi,
Yusuf’un kardeşleri 
Mısır’a gelip onun 
huzuruna çıktılar. O 
onları tanıdı, ama 
öbürleri onu 
tanıyamadılar. 

58-100 bölümü için 
bakınız : KM, Tekvin 
42-44. bölümler. 
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Yusuf  /59- Yusuf
/60 – Yusuf onların

zahîre yüklerini
hazırlatınca dedi ki:

“Siz, baba bir
kardeşinizi de yanıma

getirin, gördüğünüz gibi
ben size tam ölçek
veriyorum ve ben

dışardan gelen
misafirleri ağırlamaya,

başka herkesten fazla
özen göstermekteyim. 

Eğer onu getirmezseniz,
iyi bilin ki artık bende
size verecek bir ölçek

erzak yoktur, hiç
gözüme görünmeyin.” 

Gelmeyen
kardeşlerini istemesi

şundan idi: Kıtlık
sebebiyle zahire

karneye bağlanmıştı,
almak için şahsın

bulunması gerekiyordu.
Diğerleri, baba ve

kardeşler için birer
hisse isteyince, Hz.

Yusuf, bu seferlik verip,
yaşlı babayı mâzur

sayarak, gelecek defa, o
kontenjanı almak için,

herkes gibi öbür
kardeşin de gelmesinin
şart olduğunu bildirmiş

olmaktadır. 

Yusuf  /61 –
Onlar: “Bakalım,

babasından ona izin
almanın bir yolunu

bulup bu işi ayarlamaya
çalışacağız dediler.” 

Yusuf  /62 –
Yusuf, zahîre ölçen

görevlilerine de dedi ki:
“Onların, zahîre

karşılığında verdikleri
mallarını da yüklerinin

içine koyun. Böylece
belki ailelerine

döndüklerinde, bunun
farkına varıp yine

gelirler.” 

Yusuf  /63 –
Babalarının yanına
dönünce: “Sevgili
babamız, dediler,

ölçeğimiz, tahsisatımız
kaldırıldı. 

Gelecek sefer,
öbür kardeşimizi de

bizimle beraber gönder
ki onu vesile ederek,

daha çok tahsisat
alalım. 

Onu gözümüz gibi
koruyacağımıza kesin

söz veriyoruz.!” 

بحيي رة اا مة ئ  وة  ا بةرح 
ة ة النح نح ۛي اي سي ةـنةفف لح اي وء  ا ة  ب السح  ارة ة ةمح ۛس لة ا فف مة مة ح  ۜي رة بحي ةرة نح  اي
قة ل ك ـالة الفـوة يـائف مة ا  السفـــب  ت وني ه   ل ـل ـتةخفـهي ۛيـنةـصف سي فف ﴾٥٣﴿ حيـغة ور رة يم ـف 

يـلفـعةـقةالة اجف ني ﴾٥٤﴿ ا  ة ه  قةـكففةلةمح ةـلحةمة نح مة لةـكة الفيةـالة اي يفنةا مةـوف ين ـكيـدة ين  المي
ةـــكة مةــذن ل ـــكف وة ةاــكح نح ﴾٥٥﴿ اائ ن  ـلنى خةـعة ۛ زة ض  ةرف نحيالف يـيظ  عةـفيـي حةـاي م ـلي

ۛ ف ي ض  ةرف ا م ـتةـ يةالف ة اـنفـبةوح ۜ ن ـۛشاـية ث ـيفـحة هة حفـب  ب ـيـصيـاء  ت نةاـمةـرة ۛفـل  ي وس 
ةجف نخ ـــــوة لة الف ة ــــر  رة ﴾٥٦﴿ ن ـۛشاـنف نةــمة لة س ـم ـرة الفــيع  الجفـضيـاء   وة ينةـحف ني

ااءة اي خف جة وة ة ــــــوة ﴾٥٧﴿ ةـر  ل ــــيفــــخة  وا  وةـن ــــذي ينة انمةـــلح
ةــــوا يةــا ن ـكف ۟ـــــتح و نة ق 

﴾٥٨﴿ ه ــه ـرة فةــعةـه  فةــيفـلةـل وا عةــدة خةــــ فةۛف ـــو س ــي  ر ونةـكنـــنفـه  م ـمف لةــمف وة
زة ه مفـجة ة مف هح ه  از  هة نفكمــلة ب اةخ  ائفت ونيي قةالة ب جة بي مف م  ۛ  اللةكميـــال مف لة اـــوة ة مح

ي ب  مفـلة فةا نف هيـتةأفت وني ﴾٥٩﴿ نةـتة وف اي رة ح ن ف  يـال النةالخةـيفـالفكة يـا ون الفـلة وة ر  ليـم ـيف ز  نةـيـنف
د   عةــن ــۛس واـال ـقة او  ه ـنفــرة ﴾٦٠﴿ لةكفلة ـفة تةـــنفــمف ع كملة يف لة ي  وة ب ون ـــقفــدي رة

يــل واب ـعةـاجف ه ــيةان ــتفـف ـل الة ـقةوة مف في تةه  ۛضاعة ﴾٦١﴿ بة ةـال اع ــــا لةـاه  وة اي نح ونةـل ـــفة
ةــعةــلة ذةا انفــونةــر  ف ـعفـمف يةــه ـلح اا اي اى الهفــلةـقةــهة لن اوا اي ةـعةـمف لةـه ـل ــب  مفــه ـلح ال  مفــه ـر حة

جةـــلةـــفة ا رة ة اوا ايـــمح بي ع  اى ال اقةال وا  مف ـــه ـيـلن ــــا م ـانةـاالبةـية عةـــن  ﴾٦٢﴿ ج ــية ونةـع ـــرف
﴾٦٣﴿ ةاــم  س ــ فةل ــيفــكةــالفنح اـــعةـلف مةــاةرف ةالةه  لة تةلفكذانـةـانةـا الخةـنة نح اي اف ظ ونةـوة حة
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Yusuf  /64 – 
Yâkub dedi ki: “Daha 
önce onun kardeşini 
size inanıp güvendiğim 
gibi bunu da size inanıp
emânet edeyim, öyle 
mi? 
Ben size değil sadece 
Allah’a ısmarlarım. 

Çünkü en iyi koruyan 
Allah’tır ve O, 
merhametlilerin en 
merhametlisidir.” 
[11,57] 

Yusuf  /65 – Yüklerini 
açınca da, zahîre 
bedellerinin yükleri 
içine geri konulduğunu 
gördüler ve: 

“Baba, baba! dediler, 
daha ne istiyoruz, işte 
verdiğimiz zahîre 
bedellerimiz de bize 
geri verilmiş! 

Gidelim, yine evimize 
erzak getiririz, 
kardeşimizi de koruruz,
hem bir deve yükü de 
fazla alırız. 

Çünkü bu sefer 
aldığımız, az bir 
ölçektir (ihtiyacımıza 
yetmez)” 

Yusuf  /66 – Yâkub 
şöyle cevap verdi: “Siz 
kendiniz helâk 
olmadıkça,  onu bana 
getireceğinize dair 
Allah’ın huzurunda 
sağlam bir söz 
vermeden  ben asla onu
sizinle göndermem.” 

Onlar kendisine kesin 
söz verince de dedi ki: 
“Allah Teâla da bu 
söylediklerimize 
şahittir, gözeticidir.” 
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Yusuf  /67 – Ve
“evlatlarım!” diye ilave

etti:  “Şehre aynı
kapıdan değil de, ayrı
ayrı kapılardan girin.
Gerçi ben ne yapsam,

Allah’tan gelecek
takdiri önleyemem. Zira

hüküm yetkisi, yalnız
Allah’ındır. Onun

içindir ki ben ancak
O’na dayanır, O’na

güvenirim. Tevekkül
edenler de yalnız O’na

dayanıp
güvenmelidirler.” 

O zamanki yönetimin
kalabalık yabancı

gruplara  kuşku ile
bakması sebebiyle

böyle bir tedbir
düşünmüş olabilir. 

Yusuf  /68 –
Babalarının kendilerine

emrettiği şekilde ayrı
ayrı kapılardan girerek

onun emrini yerine
getirdiler. Ama bu

tedbir, Allah’ın
kendileri hakkındaki
takdiri karşısında hiç
bir fayda sağlamadı. 

Sadece Yâkub’un
içindeki bir dileği açığa

çıkarmış oldu. O,
kendisine Biz

öğrettiğimizden ötürü
ilim sahibi idi. (Bunun

içindir ki “Allah’tan
gelecek takdiri

önleyemem” demişti.)
Fakat insanların çoğu
bu gerçeği bilmezler. 

Yusuf  /69 – Onlar
Yusuf’un huzuruna

girince, öz kardeşini
yanına aldı ve: “İyi
bilesin ki ben senin
kardeşinim, onların

yaptıklarına üzülme!”
dedi. {KM, 53,34} 

ةــيفــلةـــمف  عةكمنـ ـــلف ان مةــهة لح ا  الم ــكفه  اي ا اى الخيـــمف  عةكمتـ ــنفـــمة ه ــيــلن الةــقة
اـــوة لة ة مح ﴾٦٤﴿ ۜ ــبفـ قةنفـــم  اف ــ خةفةالحن ل  ر حة ه ــيف م  وة الــظاى   وة حة اح  رف ة نةـيـميـالرح

واـــمف وة جةــه ــــتةا عةـــمة ة  ر  مفــه ــتةـــۛضاعةــ  ب د  ۜ  قةـــه ـيفـلة تف اي دح ال واـمف واـتةـفة ح 
ا نة ۜي  هنــبفــمة ة  ر  نةاــت ـۛضاعةــب  هي ذ ـــغي نةنةاۛ ــيفـلة تف اي دح نةاــلةــير  الهفــميــــوة ا اـانةـاالبةـية

لة اـقة ﴾٦٥﴿ نة ظ  ـحفــوة انةافة ل كةـعيـلة بةـيفــكفدةا د   زفــ وة نةالخة ۜ ذن  ير 
ير ــيفل  يةـكف سي

تحنىكمـعةـمة ث ــون  مةـؤف ت ـ ت مف حة ةــأف ت ـتةـــلة الحن  نةــقاى م ــوف ي ب ــنح اـــني هي لة نفـلة س  ه ـا رف
اطة ب ــي  ۛ  فةكمـــحة اا ـلةــمف ة تة مح وف ث ـان ه  مة مفـوف ه  اــ عةالحن  قةالة قة ول ـق ـــنةلنى مة النف ا ة لح اي

قةالة ية ة لة تةـن ــا بةـوة اح ـنف بةـل وا م ــدف خ ــيح ادف خ ـاب   وة واـل ـد  وة ﴾٦٦﴿ كي ل ــيـوة
اب  م ــالبف قةــتةـوة رح  اا ا ــفة مة ۜ  وة يـغف ة  نة  مفكمـــنفــعة ني ن ــۛش نفــم  الحن  م  ۜ اي ء  يف نف م 

ة  لح ۜاي حن  ة وةــه  تةـلةيفـ عةل  ۛـكح ة وةــتةــيةـــلفــه  فةـلةيفــ وة عة لفت  كح ـتةـم ــالف ل ــكح ل ونةــوة م كذالفح 
لة ا دةخةـوة ة ه ـــث  المةـــيفـــنف حةـــم  ل واــمح اـــه  وـمف ال ب ــرة ۜ مة يــغفــانة ي ـكفمف ني ﴾٦٧﴿

اجةــنف ۛشـــ م الحن  حة ايلحة ء  ي نةـيف اۜـيـضنـق وۛب قةـعفـس  يةـففــةى في هة نةـمف م ـه ـنفـعة
اعةـم  ل ـلفــذ وع ـلة ةــمة لنـنةـمفـلح ة الكنــاه   وة الـثةــكذ نح يةـرة ۟ـلةــعفــنحةاس  لة ونة م  نحة اي ه ــوة
لة ا دة خةــــوة ة اى اي ۛف   انــــــــلنى ي و س ــــــ   عةل واــمح لة قةا  اه  ـه   الخةـيفــــــلة ون ﴾٦٨﴿

﴾٦٩﴿ اي ح ن ا ــــسف  ب ـئ ـــتةـــبفـــــلة تةـــ فة وكةــالخ ال ــالنةي ــاي ل و نةــمةــعفـــوا  يةـا ن ــكفمة
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Yusuf  /70 – 
Onların yüklerini 
hazırlatırken, su kabını,
öz kardeşinin yükünün 
içine koydurdu. 

Kervan hareket edince 
de Yusuf’un 
görevlilerinden biri: 
“Ey kafile! durun, siz 
hırsızlık yapmışsınız!” 
diye nida etti. 

Yusuf  /71 – Onlar geri 
dönüp geldiler ve: 
“Mesele nedir, ne 
kaybettiniz ki, bizi 
suçluyorsunuz?” 
dediler. 

Yusuf  /72 – 
Görevlilerden biri: 
“Hükümdarın su kabını 
kaybettik. Onu getirene 
bir deve yükü ödül var. 
Buna ben kefilim” dedi.

Yusuf  /73 – “Allah’a 
yemin olsun ki, biz 
ülkede fesat çıkarmak, 
nizamı bozmak için 
gelmedik, siz de bunu 
biliyorsunuz. Hele 
hırsız, hiç değiliz!” 
dediler. 

Yusuf  /74 – Görevliler:
“Peki, yalancı 
çıkarsanız, cezası ne?” 
dediler. 

Yusuf  /75 – “Cezası, 
dediler, kimin yükünde 
çıkarsa, işte o onun 
cezasıdır (yani çalması 
sebebiyle kendisi rehin 
ve mahkûm olur).” 
Biz zalimleri böyle 
cezalandırırız!” {KM, 
Çıkış 22,2} 

Hz. İbrâhim (a.s.)’ın 
şeriatına göre suçu sabit 
olan hırsız, eşya veya 
parasını çaldığı adamın 
kölesi yapılırdı. 

Yusuf  /76 – Yusuf, öz 
kardeşinin yükünden 
önce, öbürlerinin 
yüklerini aratmaya 
başladı. 

Sonra su kabını 
kardeşinin yükünden 
çıkarttı. 

İşte Biz Yusuf’a, 
kardeşini alıkoyması 
için böyle bir plan 
öğrettik. 

Yoksa, Allah 
dilemedikçe 
Hükümdarın kanununa 
göre, kardeşini alması 
uygun olmazdı. 

Biz dilediğimiz 
kimseleri pek üstün 
derecelere yükseltiriz. 

Her ilim sahibinin 
üstünde daha iyi bir 
bilen bulunur. [58, 11] 
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Yusuf  /77 –
Onlar: “Eğer o

çalmışsa, zaten daha
önce onun kardeşi de

hırsızlık etmişti”
dediler. 

Yusuf bu sözden
duyduğu üzüntüyü içine

attı ve onlara belli
etmedi. 

İçinden de dedi ki:
“Asıl kötü durumda

olan sizsiniz. İleri
sürdüğünüz iddiaların
gerçek yönünü Allah
pek iyi biliyor ya, o

yeter!” 

Yusuf  /78 – Yusuf’un
kardeşini alıkoyması

karşısında, onlar şöyle
dediler: 

“Aziz vezir! Onun
babası iyice ihtiyar (Bu

küçük evladını
kaybetmeye

dayanamaz), 

onun yerine bizden
istediğini alıkoy. 

Gerçekten seni anlayış
gösteren, iyilik sever

insanlardan olarak
görüyoruz!” 

ةــجة ه ـجةـمف  ب ـزة ه ـهح از  ايةــال لةـعةــمف  جةــهة قة حفـــسح  ي رة ه ـيــ الخيل ــةة  في اـلةــفة ة مح
قةا ل وا ﴾٧٠﴿ ةـــــث  ة نة  م مح ةــــ  الذح اـــت ــــؤة ذح  ن  اليح ةر ــيـعيــالفهة نح ق ــمف لةكمـــ اي ونةــۛسار 

ا عةــــد   ص ــق ــففــــنة ال واـقة وة ﴾٧١﴿ ونةـففـــاذةا تةـمف  مةــه ـــيفـلةــل وا  عةـــبةـــقف ال وة د  ق 
لحن  تةاقةال وا  ﴾٧٢﴿ ل ــالف ل ك   وة ل ـمة مف ااءة ب هي ح  نف جة ير  ـ بةمة يم ـوة ال نةال ب عي عي هي زة

اج  ض   يـ ف  دةـس ـففـن ــنةال ــئفـمة ةرف ا الف مة  وة
قيــكم ةا  ۛسا ر  ينةــنح دف عةــلة مفـت ـمفـل ــقة

قةا ل وا ﴾٧٤﴿ ا جةــــــال وا  فةـقة اا ــــــمة ا  اي نف ؤ ل  زة  ه 
نةــيـا ذ  بيـكفمف  ـــت ــنفـــــكم ﴾٧٣﴿

ي دة ـــنف و  ج ـــمة حف   في اا  ؤ لـــوة جةــه ـــهي  فةـل ــــــــرة كةــذن ل ـــكفه ۜ   زة ااـــــجة ه  ؤ ل زة
مف  قةـيةـع  وف اةــب  ال   دةــبةــفة ااء   لة ـبفــت ه  يه ـ الخيو  عة ﴾٧٥﴿ ةال ـالز ي ــجفــنة نةـيـميـظح

جةـخفـــتةـاسف ا  م ـــرة اــهة ۜ  ــخي ال اء ـنف و  عة نةاـــكنكة ـل  ذنـــكفيه  ۛفۜـي ـ ل دف وس  ةـــث  مح
ۜ الحن  ا اه    في ال ذةـــــخ  أفـيةــانة  ل ـكف مة ا النف يةـل ــمةـــــن  الفــي دي يـخة ة اءةـۛشاـــك   اي لح

ا اـقة واـل  ﴾٧٦﴿ قةـۛشاـنة نفـات   مةـجة رة ع  دةـفة رفــنة فةوف ۜ  وة  اء 
ي ع  لح ـكم يم ـذي لي لفم  عة

ف ـو س ـي  قف   فةــية اينف ر  ۛ   فةـبفــنف قةــه    م ــرة قة الخ  لةــدف ۛســقةـسف اــاة ۛســل  ة هة رح
الحن وة ي لةـس ــففــنة في هةــبفـمف ي ــهي  وة ۛـانـكةــــرح  مةــمف   ۛشــت ـــــنف ال لة مف   قةاـــه ــالةـد  اى

اـقة يح  اــال وا  ية االفـــال يز   ايــهة زي ا الباى ۛش عة ه  ة لـة خاىـيفـنح ﴾٧٧﴿ اتةـــلةم   ب ــــعف ال ف ونةـص ـمة
﴾٧٨﴿ نةا مةــالحة ذفــخ ـراى  فةـيـبيـكف ةــانةـكفدة نح يــانةـه ۛ  اي حفـنة الفــكة  م ــرن نيـم  ينةـس 
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Yusuf  /79 – 
Yusuf: “Biz malımızı 
kimin yanında 
bulmuşsak onu 
alıkoyarız. 

Başkasını tutmaktan 
Allah’a sığınırım. 

Çünkü biz öyle 
yaparsak zalimler 
arasına girmiş oluruz!” 

Yusuf  /80 – Vakta ki 
Yusuf’un onu 
vermesinden ümitlerini 
kestiler. Bir yana 
çekilip aralarında 
fısıldaşarak şöyle 
konuşmaya başladılar. 
Ağabeyleri dedi ki: 

“Allah’ı şahit tutarak 
babanıza kesin söz 
verdiğinizi 

ve daha önce Yusuf 
hakkında da işlediğiniz 
kusuru 

nasıl olur da 
bilmezlikten 
gelebilirsiniz? Ne yüzle
döneceksiniz? 

Ben katiyyen buradan 
bir adım atmam, 
ayrılmam; ancak babam
bana izin verirse yahut 
hüküm verenlerin en 
hayırlısı olan Allah 
hükmünü bildirirse, o 
başka!” 

Yusuf  /81 – “Siz 
dönün, babanıza deyin 
ki: 
“Sevgili babamız, 
bizler farkına varmadan

oğlun inan ki hırsızlık 
etmiş. 
(Su kabının onun 
yükünde çıktığını 
gözlerimizle gördük) 

Biz ancak bildiğimize 
şahitlik ediyoruz. 

Söz verdiğimiz zaman, 
bu durumun ortaya 
çıkacağını nereden 
bilebilirdik? 

Gayb bize emanet 
edilmiş değil ki!” 

Yusuf  /82 – 
“İnanmazsan, gittiğimiz
şehrin ahalisine ve yine 
içinde geldiğimiz 
kafilede bulunanlara 
sor. 

Bütün 
samimiyetimizle ifade 
ediyoruz ki 
söylediğimiz doğrunun 
ta kendisidir.” 

Dönüp babalarına 
ağabeylerinin bu 
sözlerini naklettiler. 
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Yusuf  /83 – Ama
babaları Yâkub: “Hayır,

hayır! Korkarım yine
nefisleriniz size bir işi

cazip gösterip ayağınızı
kaydırmıştır. 

Ne yapayım? Bu
hale karşı sükûnet ve

ümit içinde
sabretmekten başka

yapacak şey yok. 

Ümidim var ki
Allah bütün

kaybettiklerimi bana
lütfedecektir. 

Çünkü O alîmdir,
hakîmdir (benim de

onların da hallerini bilir
ve beni elbette

hikmetini ortaya
koymak için, bu

imtihana tâbi
tutmuştur)” 

Yusuf  /84 –
Onlardan yüzünü
çevirip öte tarafa
dönerek ufuklara

seslendi: 

“Ya esafâ alâ
Yusuf! Nerdesin Yusuf!

Nerdesin Yusuf!” 

Yusuf diye diye,
üzüntüsünden gözlerine

ak düştü. 

Yaptıklarından
dolayı oğullarına

duyduğu kızgınlığını da
belirtmiyor, öfkesini

yenmeye çalışıyordu. 

Yusuf  /85 –
Oğulları şöyle dediler:

“Ömrün geçti gitti, hâla
Yusuf’u dilinden
düşürmüyorsun. 

Vallahi “Yusuf!”
diye diye kederden

eriyeceksin veya
büsbütün ölüp

gideceksin” 

Yusuf  /86 – “Ben,
dedi sıkıntımı, keder ve

hüznümü sadece
Allah’a arzediyorum. 

Hem sizin
bilemediğiniz birçok
şeyi Allah tarafından

vahiy yolu ile
biliyorum.” 

ة مةــخ  أفــــ  النف  نةالحن اذة ـعةـمة  لح جةـذة  اي نةا  مةــــنف وة ۙــنفـــنةا   ع ـــتةا عةـــدف ا ه  دة الةــقة
ا اسفــلةــفة ة وا م ــيفــتةــمح ۜـنفــةس  ى ياح وا  نةج  لةص  ه   خة ﴾٧٩﴿ ا ة نح ذاى لةاــاي ۟ـم ـــــل  ظةاــــ اي ونة

ير  ه ــكف اواـلةـعفــتة  مف ـلة مف الـبي ة    الم  مفكميـفــلةــذة  عةــدف الخةـ قةمف كم بةا النح قةالة
ا فة ل ــبفـــ  قةنفـــم  وةالحن  نة ــم  طفــمة ي ـرحة ۛفۛـي ت مف  في البفرة حة لةنفـ  فةوس  ث ـمة قاىــوف

تحنى ايي حة وةالحن مة كميةحف الوف البايي يةأفذةنة ل ه  ۛي وة ر   لي يف ينة خة اك مي الفحة ۛض ةرف الف
ج  رف اـــاي اىـع  لن و ل واــــ  فةمفكمـيـ البيوا اي اق  اـا البةـ ية ة ابفا ـانة نح ۛ رةـكة   ۛسـنةــ اي قة ﴾٨٠﴿

﴾٨١﴿ مة اـه ـا ۛشـوة نة ة ب ـدف لح ا ــا  اي انةا  ــمفـل ـعةمة مة  وة
ةا  ل ــكم اـيفـغةـلفـنح ينةــظيـف  ب   حة

يةـقةـــالف ةــــرف ي ــةة الح ةا فيـــكمتي الفــيـنح ا  وة ةــعيـهة اـــيرة الح اۜـيـنةا  فيــلفـبةـقف ي  الـتي هة سف ل ـــةـوة
لةـــلف ۛســـالة  بةـقة ة نفكمــتف  لةـــوح مفكمس ــف ــمف  ال ﴾٨٢﴿ ة نح اي نة وــق  د   ۛصاــــلةا ـوة

ۛسىـميـر   جةــبفـۛصـفة ۜ  عة ميـــه ــب  يـنيـــيةـــأف ت ــ  النف يةالحن  يل  ۜـمف   جة يعاى ۜــالمف راى
تة لحنى عةـوة اا الۛسـوة قةالة  ية مف  وة ه  ىـنف فن ﴾٨٣﴿ ة نح م ـيـكيــحةــم  الفـيـليــعةــوة الفــــه   ه ـــاي

ابفـوس ـــي  ةـيةـــۛف  وة ن   فةــح ــنة الفــاه   م ـنةـيفـــتف  عةـضح يم ــظيـكفوة ــه ــزف لنىــعة
ا  تةــتةــــففـــ تةلحن   اـ تةوا ـا ل ـقة ونةكمى تـةـتحنـــ  حةۛفــو س ـي ر   ـــكمذف ـــــؤ ل ﴾٨٤﴿

ـة نح ا الشفـقةالة  اي ا يـوا  بةكمــمة ثحي ﴾٨٥﴿ ضاى الــحة ا ل نةــم ونة كموف تـة رة ينةــكيـ الفهة
﴾٨٦﴿ لةى ــوة ح  لةم    ال  وة الحن  زف نايي اي نة عف و نةـــلةــعفــــــــــــــالة  تةــ    مةالحن م  م 
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Yusuf  /87 – 
“Evlatlarım, haydi 
gidiniz, bütün 
duyularınızı, hislerinizi 
kullanarak 
vargücünüzle Yusuf ve 
kardeşi hakkında bilgi 
edinmeye çalışınız. 

Allah’ın 
rahmetinden asla 
ümidinizi kesmeyiniz. 

Çünkü kâfirler 
güruhu dışında hiç 
kimse Allah’ın 
rahmetinden ümidini 
kesmez.” 

Yusuf  /88 – Onlar
Mısır’a varıp Yusuf’un 
huzuruna girerek “Aziz 
vezir! dediler, bizi de, 
çoluk çocuğumuzu da 
kıtlık bastı, biz bu sefer 
pek az bir meblağ 
getirebildik. 

Lütfen bize 
tahsisatımızı tam ölçek 
ver de, 

parasını 
veremediğimiz kısmı da
sadakanız olsun. 

Şüphesiz ki Allah 
tasadduk edenleri 
fazlasıyla ödüllendirir.”

Yusuf  /89 – Artık 
zamanı geldiğini 
düşünerek Yusuf: 

“Siz, dedi, 
cahilliğiniz döneminde 
Yusuf ile kardeşine 
yaptığınız muameleyi 
elbette biliyorsunuzdur 
değil mi?” 

Cahillikleri, 
yaptıkları işin 
kötülüğünü 
bilmeyişleri, yahut 
neticede doğuracağı 
zararı hesap 
edememeleri anlamına 
gelebilir. Yahut yeterli 
bilgi, tecrübe ve 
olgunluğa 
ulaşmadıkları çağ 
kasdedilmiş olabilir. 
Hz. Yusuf (a.s.) bu 
tabiri, onları kınamak, 
hakaret etmek için 
değil, bilakis mazeret 
telkini konusunda ipucu
vermek, tövbeye teşvik 
etmek için “bilmeyerek 
yapmıştık” dedirtmek 
için kullanmıştı. Zira 
onların içine düştükleri 
yoksulluk kendisine 
pek dokunmuştu. 
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Yusuf  /90 – “Aa!
Sen, yoksa sen Yusuf

musun?” dediler. 

O da: “Evet ben
Yusuf’um, bu da

kardeşim! 

Gerçekten Allah
bizi lütfuna mazhar etti.

Şu kesindir ki kim
Allah’ı sayıp

haramlardan sakınır,
itaatlara devam ve

imtihanlara sabrederse, 

Allah da böyle
güzel hareket edenlerin

mükâfatını asla zayi
etmez.” 

Yusuf  /91 –
Kardeşleri de şöyle

dediler: “Vallahi de,
tallahi de Allah seni
bize üstün kılmıştır.

Doğrusu bizler suçlu
idik!” 

Yusuf  /92 – Yusuf
şöyle cevap verdi:

“Bugün sizi kınayacak,
serzenişte bulunacak

değilim! 

Ben hakkımı helâl
ettim Allah da sizi

affetsin. 

Çünkü merhamet
edenlerin en

merhametlisi O’dur.” 

Yusuf  /93 – Şu
gömleğimi alın

babamın yanına varıp
onun yüzüne sürüverin,

o zaman gözü
açılacaktır. 

Sonra da bütün
çoluk çocuğunuzla

buyurun, yanıma
gelin.” 

Bu âyette
bildirilen “gömleği

yüzüne sürmekle Hz.
Yâkub (a.s.)’ın

gözlerinin açılması”
Tevrat’ta yer almaz. 

Yusuf  /94 –
Kafile daha Mısır’dan

ayrılır ayrılmaz, öteden
babaları: 

“Doğrusu, ben
Yusuf’un kokusunu

alıyorum, sakın beni
bunak yerine koymaya

kalkışmayın!” dedi. 

Yusuf  /95 –
Oradakiler: “Vallahi,

dediler, sen hâla, o eski
saflığında devam

etmektesin.” 

هة وا ـتةـب وا فةـاذف س  سحة نفحة لةم  يه  وة الخي ۛف وة وا  ي وس  ـةس  ح  تةايف وف نف رة م  ة يةا بةن يح
ة نح يةـــــاي نف س   ـــــةــــا يفـه   لة ح  م  الفالحن   رة وف ة لح و نةــــا ف ـكةــوف م  الفـقةــــــ اي ر  ۜ الحن 
ا  دة خةــلةـــفة ة اـه    قةـــيفــلةـل وا  عةـــمح ةــز    مةـزي يـعةــا  الفـهةــــا ال يح ــال وا   ية نةاـسح ﴾٨٧﴿

ج ـــالضح  ف   لةــــية    فةـــزف جنــة   م ـــۛضا عةـــب ـــنةا  ب ــــئفــرح    وة نةاـــاة وف الهف نةاـــلةـــوة
قف  عةـۛصــــوة تة ة ـــيفــلةـــدحة نح ة   نةاۜ    اي ز  ي  الفــ يةالحن يـۛصــتةـم ـجف قي نةـدح  لةـيفـكفـالف

ا فةـــت ـمفــل ــلف عةـالة  هةـقة ذفـيــخي ال ۛف   وةــو س ــي ــمف  ب ـت ـــلفـــعةـــمف   مة ه   اي ﴾٨٨﴿

اـقة ةـا ل  نح ة نفــوا  ءة اي ۜ   ــ ي ۛت ــكة  لة ف  الــالة النةـقةوس  ﴾٨٩﴿ نف ل و نةـــا ه ـمف  جةــت ــال
اا الخيــوة هن ة  ـــدف  مةــي    قةــذة ةـــــيفـــلةـــ عةالحن  نح نح نفـــــه    مةــــــنةاۜ      اي ف ــوس ــي 

واـال ــقة ﴾٩٠﴿ ةــية ة ــب ـصفـق   وة يةــتح ة رف فةا نح ينةــرة الفـيع  الجفـضيــ لة ي الحن ني س  حف م 
الةــقة ﴾٩١﴿ ثةــقةـــ لةلحن  تةا نف ــيفـلةــ  عةالحن كة   رةـــدف   ان اي ةـكمنةا وة يــاط ـخةــا لةـنح نةــي

لةيـفــتة يۛب عة يةكمثفري ۜ  يةـم  الف مة ر  ــوف ف  م ـــــــحة رف وة  الـــــمف   وة ه كمــــ لةالحن  غف لة
ذف ي  هنـيـميـــقةــب وا ب ــهة اي ا فةــصي لنى  وةـق ـلف اةــذة ه  وه   عة جف ﴾٩٢﴿ اح ـال ة نةـيـميـرح

لة اـــوة ة مح ﴾٩٣﴿ بي ي  ب ـراىۛ  وة أف ت ـيـصيــأف ت   بةــي  يةــال ل ـوني ۟ــمف  الجفكماة هف ينة عي مة
نحيـو ه ـب  الة الـقة ير  ـعيـالف ةج ـمف  اي يــي لة ا النفـ  لةۛف ــوس ـ ي حةــد   ري لة وف ت ـلةـۛصـفة

﴾٩٥﴿ نحةلحن  تةال وا   قةا ي ۛضـــكة  لةــ اي م ــدي يـقةــكة  الفـــلة ل ــفي ﴾٩٤﴿ ون ــنح ـفةـت  د 
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Yusuf  /96 – 
Müjdeci gelip de 
gömleği Yâkub’un 
yüzüne sürünce gözleri 
açıldı ve: 

“Ben sizin 
bilmediklerinizi Allah 
tarafından vahiy yolu 
ile bilirim dememiş 
miydim?” dedi. 

Yusuf  /97 – 
Evlatları ise şöyle 
dediler: “Ey bizim 
şefkatli babamız! Bizim
günahlarımız için 
Allah’tan mağfiret dile. 
Doğrusu biz 
günahkârız” 

Yusuf  /98 – O 
şöyle cevap verdi: 
“Sizin için Rabbime 
sonra istiğfar edeceğim.
Gerçekten O gafurdur, 
rahîmdir.” 

Yusuf  /99 – 
Yâkub ailesi Mısır’a 
gelip Yusuf’un yanına 
girdiklerinde Yusuf 
annesi ile babasını 
kucakladı ve: “Allah’ın 
dilemesiyle Mısır’a 
emin olarak girin” dedi.
{KM, Tekvin 35,17-20}

Yusuf  /100 – 
Annesi ile babasını 
tahtına oturttu. Hepsi 
onun önünde saygı ile 
eğildiler. 

Yusuf: 
“Babacığım! dedi, işte 
küçükken gördüğüm 
rüyanın tabiri! Rabbim 
o rüyayı gerçekleştirdi. 

O, bana nice 
ihsanlarda bulundu: 
Beni zindandan kurtardı
ve nihayet, 

Şeytan benimle 
kardeşlerimin arasını 
bozduktan sonra 

sizi çölden getirip 
bana kavuşturmakla da 
beni ihsanına mazhar 
etti. 

Gerçekten Rabbim
dilediği kimse hakkında
latifdir (dilediği 
hususları çok güzel, pek
ince bir tarzda 
gerçekleştirir). 
Şüphesiz O alîmdir, 
hakîmdir (herşeyi 
hakkıyla bilen, tam 
hikmet sahibidir)” 
[7,53] {KM, Tekvin 
47,11} 
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Bu âyetlere dikkat
edilirse Yusuf (a.s.)’ın,

bütün müminlere örnek
olacak nice davranışlarını

ihtiva ettiği görülür:
Kendisini ölüme mahkûm

eden yakınları üzerinde tam
yetki sahibi iken gösterdiği

olgunluk ve müsamaha,
kendisinin zirveye

yükselişini hep Allah’ın
lütfuna bağlayıp nefsine en

küçük pay çıkarmama,
müminler tarafından

şahsına karşı yapılan en
kötü bir hareketi bile te’vile

gayret etme ve şeytanın
kardeşlerine

yaptırdıklarında “hikmet-i
ilahiyyeye göre benim için
bazı faydalar vardı,” deme;
hep ibadet ve âhiret iştiyakı

ile dolu olma gibi. Bu çok
önemli ders ve hitâbe de

Tekvin ve Talmud’da yer
almamıştır. Gereksiz bir

yığın ayrıntıyı anlatıp, uzun
kıssanın en önemli dersini

yazmama çok gariptir. 

بزح

﴾٢﴿
Kur’ân, Tekvin ve

Talmud birlikte
incelendiğinde görülür ki

Kur’ân, bazı yerleri ilaveli
anlatıyor, birçoğunu daha
az anlatıyor, bazılarını ise
düzeltiyor ve reddediyor.

Dolayısıyla Hz.
Muhammed’in bu kıssaları

Yahudilerden öğrendiğini
iddia etmenin hiçbir

gerekçesi olamaz. 
Yusuf  /101 – “Ya

Rabbî! Sen bana iktidar
ve hakimiyet verdin.

Kutsal metinleri ve
rüyaları yorumlama

ilmini öğrettin. 
Ey gökleri ve yeri

yaratan! Dünyada da,
âhirette de mevlam,
yardımcım Sensin. 

Müslüman olarak
canımı al ve beni

salihler zümresine dahil
eyle!” [6,14.84; 7,126; 40,34] 

Yusuf  /102 – İşte
bunlar, ey Resulüm,

sana vahiy yoluyla
bildirdiğimiz gaybî

hadiselerdendir. 
Yoksa onlar, tuzak

kurmak ve planlarını
kararlaştırmak için

toplandıklarında elbette
sen onların yanında

bulunmuyordun. [3,44;
28,44-46; 38,69-70] 

Yusuf  /103 – Şunu
unutma ki: Sen, büyük
bir kuvvetle arzu etsen

bile insanların çoğu
iman etmezler. 

İnsanlardan maksat
Mekke ahalisidir. Yahut

bütün insanlardır. 

قةالة ااءة الفــلةــفة اا النف جة ة جفـيه   عةـقنـلف ير  الـشيـبةـمح تةـهي  فةـه ـلنى وة ة بةــارف ۛـصيــدح يراى
ل وا قةا ﴾٩٦﴿ ايكمــلة ق لف مف  الــاللة ح ن نة ــي ال عفــمف  اي ا لةالحن لةم   م  ونةـم ــلةـعفـــتة  مة

قةالة ﴾٩٧﴿ اا ال ةــــــن و بة  ذ نةا ـــرف لةــف ــغفـتةـاسفنةا  بةا ية اا اي نح ةــكما ـنة اط ـنح نةـيـــيــا خة
حمف كمــــر  لةـــف ـــغفــتةـــالسف ةۜي ــ رة بي نح الـف ـــغةـوة الفــه  ه ـاي حيــو ر  م ـــيـرحة وف ۛفــۛس

ا  دة خةــلةــــفة ة اى اي ۛف  انـــو س ــلنى ي ــل وا  عةـــــمح يفـبة ه   الــيفـلة ون قةالةه   وة ـــوة ﴾٩٨﴿

رة فة ه ـوة يفـــعة  البةــوة ﴾٩٩﴿ ۜـيــنيـــان م الحن  رة   اي نف  ۛشااءة  ــــصفـــل وا  م ــــــــادف  خ  نة
ةــه  س ــرح وا لةــرف ش   وة خةـعةـالف اـداىۛ   وة قةــجح ا تةأفوي يل ـا ال بةـالة ية ذة ت   هن لةىــعة

ذف اي ية ا ـلةـعةــدف جةــل   قةــبفـ  قةنفــم ا ية ـر ءف ي هة بحي ىۜ  وة قةــحةرة يـنة بايــۛسـدف ال حفــقاح
ي  ني نة جة ن م  جف ااءة ب  السح  جة بةكم وة نة الف غةــد  النف نةـعفـنف بةـدف و  م ـمف م  زة رة الخف
بةـبةيف ن  ي وة ة ـنة ايخفـيفـني نح ۜي اي تي يوة بحي يـــ لةرة ا يةـــف   ل ــطي ةـۛشاــمة نح ۜ  اي ه ــاء  يفطةا ة الشح

بح  ي  قةدفرة تةني تةيف نة ان لفك  م  ي الفم  تةني لحةمف عة وة ﴾١٠٠﴿ يــــعةــوة الفـــه  يـــحةــــم  الفـــلي م ـكي
يل  رة تةأفوي ۛ فةاط  يث  ادي ةحة ض  الف ةرف الف ات  وة وة من نف السحة ل يحي ف ي ۛتـال نفيةا وة الدح  نف م 

ل  ااء  نفـكة م ـذن النفبة ﴾١٠١﴿ ينة ال حي ة ي ب الصح ني قف اللفح  ل ماى وة ي م سف ةني فح ۛ تةوة ة  رة نخ  الف وة
ا  مة ۛ  وة لةيفكة يه  اي يفــۛت لةــنفـكمن و حي ذف ال جفـه ـدة اـمةــمف اي مفــرة ه ــوا المفـع  ب ـيفـغةــالف

﴾١٠٣﴿ ينة ني م  ؤف ۛت ب م  صف رة لةوف حة ثةر  النحةاس  وة اا ال كف مة ﴿١٠٢﴾وة ر ونةـكممفـمف يةـوة ه 
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Yusuf  /104 – 
Halbuki sen bu tebliğ 
karşılığında onlardan 
herhangi bir ücret de 
istemiyorsun. 

Kur’ân, sadece 
bütün insanlar için bir 
derstir, evrensel bir 
mesajdır. [3,7] 

Yusuf  /105 – 
Göklerde ve yerde 
Allah’ın varlığını, 
birliğini, kudretini 
gösteren nice deliller 
vardır ki, 

insanlar yanından 
geçip gittikleri halde 
yüzlerini 
çevirdiklerinden farkına
varmazlar. 

Yusuf  /106 – 
Onların ekserisi, şirk 
koşmaksızın Allah’a 
iman etmezler. 

Yusuf  /107 – 
Acaba onlar, farkında 
olmadıkları bir sırada 
Allah’ın azabına 
uğrayıp azabın 
kendilerini 
kaplamasından, 

yahut ansızın 
kıyametin kopmasından
emin midirler? [16,45-
47; 7,87,1; 97-99] 

Yusuf  /108 – Ey 
Resulüm de ki: “İşte 
benim yolum budur! 
Ben insanları Allah’ın 
yoluna, düşünmeksizin,
taklit yolu ile değil, 
delile dayanarak, 
idrâklerine hitab ederek
dâvet ediyorum. 

Ben de, bana tâbi 
olanlar da böyleyiz. 
Allah’ı bütün 
eksikliklerden tenzih 
ederim. Ben asla 
müşriklerden değilim.”
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Yusuf  /109 –
Senden önce

gönderdiğimiz
peygamberler de başka
değil, ancak şehirlerde

oturanlardan vahye
mazhar ettiğimiz bir

takım erkeklerdi. 

Onlar dünyayı hiç
gezmediler mi ki

kendilerinden önce
yaşayanların

akıbetlerinin nasıl
olduğunu görüp

anlasınlar? 

Âhiret diyarı
elbette Allah’a saygı
duyup haramlardan

sakınanlar için daha
iyidir. 

Siz ey müşrikler,
hâla aklınızı

kullanmayacak mısınız?

Yusuf  /110 – O
müşrikler kendilerine

mühlet verilmesine
aldanmasınlar. 

Daha öncekilere
de böyle fırsat

verilmişti. 

Ne zaman ki
peygamberler,

toplumlarının imana
gelmelerinden

ümitlerini kesecek
raddeye gelirler ve

toplumları da
peygamberlerinin

kendilerini aldattığı
zannına kapılırlar, işte o

zaman onlara
nusretimiz erişir,

inkârcılar helâk olur,
dilediğimiz kimseler

kurtulur. 

(Uzun vaadede),
mücrim toplumlardan
cezamız hiçbir surette

geri çevirilmez. 

Yusuf  /111 –
Peygamberlerin

kıssalarında elbette tam
akıl sahipleri için

alacak dersler vardır.
İyi bilin ki, bu Kur’ân

uydurulmuş bir söz
değildir. Sadece daha

önceki kitapları tasdik
eden, 

dine ait her şeyi
açıklayan, iman edecek
kimseler için  hidâyet,
rehber ve rahmet olan

kitabullahtır

نفه   ـــيفـلةــمف  عةــه ـــل ــــةــسفـتة ۜ  اينف ه ـ الجفم  ة ذ ــر  لح  وة اي
۟ــميـالةـعةـلفـر  ل ــكذ ينة مة اـوة

يةنفــم نف ـــاة يح ــــكف وة ةف ي ة   ــــــ ان ةرف ض   يةـمنــالسح الف ا ت   وة رح ونةــــم ـــوة ﴾١٠٤﴿

ا مة م ــ ي وة  ن   الــؤف
مفـــر  ه ـــثةــكذ ﴾١٠٥﴿ ا  ـــيفـلةــعة ا  م ـنفـ عةمفـوة ه هة ض ـــعفــهة ونةــر 

اوا النف تةأفت ـالفة ن  يةة  م ـاةم  اش  ذةاب  نفـيةه مف غة عة ﴾١٠٦﴿ ةب الحن  لح ه   اي ك ونةــم مف ـوة ر  شف
لفـق  ﴾١٠٧﴿ اعةــه ـيةـأفت ــ   الوف تةالحن  ة يةـــه  ةى  وةـــتةــــغفـة   بةـــم  السح ر ونةــع ــشفــمف لة

ي ـيۛسبي لةىل اوا اي ع  لنى بةالحن  ي الدف ن ــ عة مة ة  النةال وة يرة انة صي بفحة س  ۜي وة ني ةبةعة اتح هيـهن ذ 
ا مة ۛساــوة كةــل ـــبفــنف قةـم  اـنةــــلفــ الرف ﴾١٠٨﴿ االحن  مة نةال  ـا النةــ وة نةـيـر  كيـشفــم ــــالف م 

الى  ي اي لةـن  ر جة نفمف ـه ــيفـــو حاي ۜى  الفةـق ـل  الفــ الهفم  وا  ف يـسيـمف  يةــلةـرن ير  ة ايلح
وا ـــنفــيةــفة ةة  ـبةـــا ق ـ عةانة ـكفۛف ـيفــكفظ ر  يـ الح ۜــه ــل ــبفـــنف قةــنة م ـذي مف ض  ةرف الف

﴾١٠٩﴿ ن خ ــــوة لة ار  الف ةـر  ل ـيفـــة   خة رةـــدة يـــلح ةـذي اۜ  الفةـــقةــــنة  اتح ل ونةــق ــعفـــلة تةـــوف
ذةا اسف اوا الــــ وة ظة ل  ــرح  س ــال ۛس ــةــيفــــتةـــاي ة  نح  مف  قةـــــنح واــذ  ب ــكمدف ــه  اىـــحة تحن

نةاۙ ــصفـــمف  نةـه  دح   بةــية مةــجح ــن ـــفة ر  ي رة لة ۜ  وة ن  أفـنف نةۛشااء  نةا عة م  س  وف الفقة ااءة جة
دف كةانة ـلة يقة ه ـ قةفي ل ـبفـمف  ع ـۛصص  ة  ل  ول َي اـرة ۜـبةــلف لع اب  ﴾١١٠﴿ ينةـالفم  ر  مي جف

يثاى ي ـحة انة ــكف ى  وةـتةـففـدي نف  رن يــصفــ تةلنك  ي  قةــدي ه ـــدة يفـــنة  يةـــيفــ بة الحةذي ا مة
﴾١١١﴿ تة يلةــففــوة  صي

ه ـۛش لح ــكم ء   وة ى  وةــيف ةى ــحف رة دى م   ي ـقةـــل  مة و نةـن ــم  ؤفـــوف
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13-RAD SÜRESİ

Medine’de 
indirilmiş olup 43 
âyettir. 13. âyette geçen
ve “gök gürlemesi” 
anlamına gelen ra’d 
kelimesi, bu sûrenin 
ismi olmuştur. Konuları
bakımından Mekkî 
sûrelere benzemektedir.
Mekke döneminin 
sonlarında indiğini 
söyleyenler de vardır. 
Allah Teâlanın varlığı, 
birliği, vahiy, nübüvvet 
ve âhiret gibi iman 
esaslarını konu edinir. 
Bu gerçekleri, meseller 
(paraboller) ile 
somutlaştırarak anlatır. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Rad /1 – Elif, 
Lâm, Mîm, Râ. İşte 
bunlar sana indirilen 
kitabın âyetleridir. Sana
Rabbin tarafından 
indirilen Kur’ân haktır, 
gerçektir, ama 
insanların çoğu buna 
inanmazlar. 

Rad /2 – Allah 
Odur ki gökleri, sizin 
de görüp durduğunuz 
gibi, direksiz yükseltti. 
Sonra da Arşı üzerinde 
istiva etti. 

Güneşi ve ayı 
hizmet etmeleri için 
sizin emrinize verdi. 
Bunlardan her biri 
belirli bir vakte kadar 
dolaşmaktadır. 

Bütün işleri O 
yönetir. Âyetleri size 
açıklar ki Rabbinize 
kavuşacağınıza iman 
edesiniz. [7,54; 11,3; 
36,38; 41,37; 7,54] 

İstiva etti: Arşının 
üstünde kuruldu, onları 
hakimiyeti altına aldı 
ve onlar üzerinde 
hükmünü yürütmeye 
başladı demektir. 
İstiva’nın mânası için 
bkz. 7,53. 

Göklerin 
yükseltilmesi cümlesi 
iki şekilde anlaşılmaya 
müsaittir. Birincisini 
mealde yazdık. İkincisi:
Allah gökleri, sizin 
göremediğiniz birtakım 
direklerle yükseltti. Bu 
anlama göre, gök 
cisimleri arasındaki 
çekim kuvvetine işaret 
ettiği söylenebilir. 
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Rad /3 – Hem
O’dur ki yeri yaydı.

Orada sağlam dağlar
yükseltti, ırmaklar

akıttı. Her meyvenin
içinde iki eş yarattı. 

Sürekli olarak
geceyi gündüze

bürüyüp duruyor.
Elbette bunlarda, iyice
düşünen kimseler için,
alacak nice dersler ve
ibretler vardır. [10,3] 

Çiçeklerin ve
meyvelerin erkek ve

dişi olarak çift
unsurlara sahip
oldukları ve bir

döllenme olayının
gerçekleştiğine işaret

edilmektedir. 

Rad /4 – Dünyada
birbirine komşu

parçalar, 

üzüm bağları,
ekinler, dallı veya

dalsız hurma ağaçları
vardır ki hepsi aynı su

ile sulanmaktadır. 

Bununla beraber
yemede biz onların
bazısını bazısından

daha üstün, daha
kaliteli kılarız. 

Elbette bunlarda
aklını kullanan kimseler
için alacak nice dersler,

nice ibretler vardır. 

Rad /5 – Eğer
onların iman

etmemelerine
şaşırıyorsan bil ki asıl

şaşılacak olan, onların:
“Ölüp toprak olduktan

sonra biz yeniden mi
yaratılacakmışız?”

demeleridir. 

İşte onlardır
Rab’lerini inkâr

edenler. 

İşte onlardır
boyunları tasmalı

olanlar. 

Ve işte onlardır,
hem de ebedî kalmak

üzere cehennemlik
olanlar [17,49; 34,33;

46,33; 50, 15] 

Dünyada, küfür ve
dalâlet tasması,

kıyamette de ateşten
tasmalar takılacaktır.

Tasma mahkûm ve esir
olmanın alametidir.

Bunlar da kendi
alışkanlık ve

taassuplarının esiri
olduklarından delilleri
değerlendirmezler. nm

د                   عف ة  الرحة ورة                س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

قح ــالف حة رن  ت  اما يةـال ةـك ـات  الفـلفكة ان الح ۜ  وة لةــنف ي ا ـذيــتةاب  لة اي بح كةنفــكة م ـيفـز   رة
ةاللحن  يــ الح فة ذي ة عةـــرة ات ـمنــالسح وة ﴾١﴿ لن ة الكنوة الـثةــكذنح ي  نحةاس ـرة ونةـن ـؤف م ــلة

ك لح  ر  يف د  ب غة مة ا عة نةهة وف  تةرة
ة ى ث مح تةون لةى اسف ش  عة رف رة الفعة ة ۛسخح ۛس وة مف ۜ الشحة رة مة الفقة وة

ت وق ن ونة ي ري ل  يةجف ةجة ۜى ل  بح ر  م ۛسمحى رة ي دة ةمف  الف
ل  ص ح نيةات  ي فة لحةك مف الف ااء  لةعة بح ك مف ب ل قة رة

لح ـكم ه  ي مة وةـوة جةـالحةذي ۛض وة ةرف ة الف يةـدح اس  وة ا رة يهة لة في نف عة ال م ـوة اراىۜ وة نفـهة ﴾٢﴿
ل كة ذن لة في عة ات  جة رة ن ـالثحةمة يف جة وف ا زة ن ـاثف يهة ي نةيف ش   ي غف

ة ۜ يفلةـالح ارة ةهة يالنح ة في نح  اي
ف ي ض   وة ةرف ات ــق  الف رة او  تةجة نحةات  طةع  م  جة وة ﴾٣﴿ م  وف نيةات  ل قة ةر ونةـتةــ يةلة كح فة

اــب  ء امة نف العف نةـم  ع   وة رف زة يل  ص ـنةاب   وة غةـنفـخي ان  وة ان  ي ـنفــر  ص ـيفـوة ىـسفـوة قن
ل كة ذن اح  ل  بةــفةــد    وة ن ـوة ا عةـۛضــعفـضح   ض  ف ي الف ـعفــلنى بةــهة

ۜ ـكم يل  ة في نح اي
جةبف فة نف تةعف اي جةب  ـوة ذةا عة اي مف ءة ل ه   قةوف

ةاـكم نح ﴾٤﴿ نية م ــقةــات  ل ـلة ونةـل ـق ـعفــية وف
ائ كة لن ا ول وة اباىـت  ةا رة نح اي يـلة ءة اـجة لفق ـخة في ۜ ا وللن يد  ينة ئ كةـدي ةذي واكف الح ر  ۛ فة مف بح ه  ب رة
﴾٥﴿ ي ل  فاي لة ةغف  الف

ائ كة لن ا ول ۛ وة مف نةاق ه  مف العف ۛ  ه  ةار  اب  النح حة  الصف
ونة ال د  ا خة يهة في
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Rad /6 – Şaşılacak
bir yanları da, güzellik 
ve mutluluk dururken, 
kötülüğü çarçabuk 
istemeleridir. 

Halbuki 
kendilerinden önce, 
ibret olacak nice 
cezalar gelip geçmiştir. 
(Niçin onlardan ibret 
almazlar?). 

Doğrusu senin 
Rabbin insanların 
zulümlerine karşı yine 
de mağfiret sahibidir. 

Bununla beraber 
unutmayın ki O 
cezalandırdığında da 
cezası çetindir. [15,6-8; 
29,53-54; 38,16; 8,32; 
35,45; 6,147] 

Rad /7 – Kâfirler 
diyorlar ki: “Ona 
Rabbinden bir mûcize 
indirilmeli değil 
miydi?” Sen, ey 
Resulüm, sadece bir 
uyarıcısın. Her millete 
bir yol gösteren vardır. 
[17,59; 2,272; 35,24] 

Her topluluğa 
peygamberlerden yol 
gösteren bir zat gönderilir.
O da onlara dini tanıtır, 
kendilerine tahsis edilen 
mûcize ile halkını 
Allah’ın yoluna çağırır. 
Yoksa kâfirlerin 
tahakkümleriyle, 
keyiflerine göre 
istedikleri mûcizeyi 
göstermeleri söz konusu 
değildir. 

Âyetteki yol 
gösteren “hâdi” den 
maksat, Allah Teâla da 
olabilir. Yani: “Senin 
görevin sadece 
uyarmaktır. İndirilen 
âyetlerini yalan 
sayanların, inkârlarına 
kulak asma. Zira Allah, 
doğru yolu göstermek için
lâzım gelen her şeyi 
ortaya koymuştur. Ama 
ancak Kendisinin bileceği
bir hikmetten ötürü, bir 
kimseyi hidâyet etmesi, 
meşîet-i ilahiyyenin buna 
taalluk etmesine bağlıdır 
ve onun meşîeti de, 
Kendisine mahsus olan 
hikmetine bağlıdır. 

ve likülli kavmin 
hâd cümlesinin başındaki 
vav’ı atıf sayarak, “Sen 
sadece bir uyarıcı ve her 
millet için yol 
göstericisin” mânası da 
mümkündür. 

Rad /8 – İşte O 
Allah’tır ki her bir 
dişinin neye gebe 
olduğunu, karnında ne 
taşıdığını, ve rahimlerin
neleri eksik bırakıp, 
artırdığını bilir. 
Doğrusu O’nun katında
herşey bir ölçü iledir. 
[23,13-14; 39,6; 53,32] 
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Rahimlerin kazanıp
artırması. Mesela beden

bakımından kimin tam
cüsseli, kimin kısa boylu

olacağını bilir. Mâ mevsûle
olup, yumurtanın

dölyatağına tutunmasından
doğum vaktine kadarki
dönem kasdedilmiştir;
yoksa sadece, hilkatın

tamamlanmasından sonraki
durum sözkonusu değildir.

Yani Allah Teâla rahimdeki
varlıkların erkek mi dişi mi

normal mi, sağlıklı mı,
eksik mi, güzel mi çirkin
mi, uzun mu, kısa mı vs.
olacağını bilir, demektir.

Mâ masdariyye de olabilir. 

Rad /9 – Gayb ve
şehâdet alemini de,

görünmeyen ve
görünen âlemi de bilen,

büyük ve yüce olan
O’dur. 

Rad /10 – Sizden
sözünü gizleyenle,

açıkça söyleyen, 
geceleyin gizlenenle
gündüzün meydanda
gezen O’nun bilmesi
bakımından hep aynı

durumdadır. [20,7;
10,61; 11,5] 

Rad /11 – O insanın
önünde ve ardında

devamlı sûretle
nöbetleşerek

görevlendirilen
melekler vardır. Bunlar,

Allah’ın emrinden
ötürü, onu koruyup

kollarlar. 
Bir toplum kendinde

olan durumu
değiştirmedikçe, hiç

şüphe yok ki, Allah da
o toplumda olan hali

değiştirmez. 
Allah bir toplum için de

kötülük irade buyurdu
mu, onu geri çevirecek

kuvvet yoktur. Artık
Allah’ın dışında onları
himaye edecek kimse

olamaz. [8,53] 

Görevli melekler, insan
günah işleyince onun için

mühlet isterler, mağfiret
dilerler, yahut onu

tehlikelerden korurlar veya
Allah’ın emri sebebiyle

insanın hallerini denetlerler.

Rad /12 – Size şimşeği
göstererek, hem korku

hem ümit verir, yağmur
yüklü ağır bulutlar

oluşturur. 

Rad /13 – Gök
gürlemesi hamd ile

O’nu takdis ve tenzih
eder. Melekler de

duydukları saygıdan
ötürü O’nu takdis ve

tenzih ederler. 
O yıldırımlar gönderir,

onlarla dilediği
kimseleri çarpar. 

Durum bu iken onlar
hâla Allah hakkında
birbirleriyle tartışıp,
ileri geri konuşurlar.

Halbuki O’nun cezası
pek çetindir. [2,30;

17,44] 

لةتفـخة تةــوة ية ةــالـكة  ب ـــنة ل وـج ــعفــسف قةـــنةــۛســحةـلة  الفــبفــة    قةـئةــيح ــسح دفــة    وة
س  ۜ  وة  ــث ــمةـم   الفــه ـل ـبفـنف  قةـــم  ة لة ت  نح بحةكةاي ةـــلـرة ة    ل ـــف ــغفــذ و مةـ   لةرة انح

ية ةــوة يـق ول  الح نةــذي ﴾٦﴿ ة ـه ـم ـلفـلنى ظ ــعة نح اي ۛ  وة بحةكة  مف يد  الفــۛشــ لةرة اب ـع ـدي قة
ل  لح ـــك ــــوة وا لةكف ر  يةة  م ـفة ه  ان لةيف لة عة ا ا نفز  لة ۜنف ــوف بح هي ـةرة نح ا النفـ اي ا ر  ذ ــنفـــۛت م ـــمة

ا تةـلةـعفـ يةاللحن  ل  ـحفـم   مة ا تةـلح  ا نفـكمم  مة يض ــثنى  وة غي ﴾٧﴿ ۟ـهة  وف م  ـــــــــقة ا د 
م ــا ل ـعة ﴾٨﴿ حة ةرف مةــالف دةا د ۜ  وةـــا تةـام   وة  زف

ء  ـلح  ۛشـكم ه   ب ـنفــع  يف ا ر ـم ـدة دة قف
ااء  م ــۛس نفكمنـفـوة مف  مة ﴾٩﴿ الـيفــغةــالف ةـب   وة ا دة ة  الفـشح ير  الفم كفــهة ال ـعةـتةـبي

ۛسار ب  وة الفـالۛس ة مةـقةـرح لة  وة مةـرة ب ـهةـنف جةــوف ف  ب اـتةـسفــ م وةـــه نف  ـهي وة ل  خف ةيف لح
هيــف ــلفـــنف  خةـــه    وة م ـيف دةــن  يةــيفـــنف بةـــبةات    م ــقح ــعةــه  م ــلة ﴾١٠﴿ ةـا لـب  ا ر ــنح هة

تحنىــحة نفــنة ظ وـفةـحفــية ر   ال ه  م  ۜمف ةالحن  نح ة        اي م ـــقةــــا ب ـر  مةـــيح ــغةــ لة ي   الحن وف
ا ادة  ـب  مة اا ال رة ذة اي ۜ  وة مف ه  اـقةــ  ب الحن اةنفف س  ة لةــــلة مةــوءاى فةـوف م  س  دح ۛـــــرة ه  واـغةـي  يح ر 

وة ةه  ي ي ـالح يــذي قة خةـبةـم  الفكمري فاىـرف وف ﴾١١﴿ ا لة مة ال ـهي  م ــنف د ون ـمف م ـه ـوة نف وة
ة عفـبح ـۛسـوة ي  هيـمفـحةـد  ب ـح  الرح د  ﴾١٢﴿ ي نف عاى  وة طةمة اۛبـوة حة ئ  السحة ۛـالثح  ش  الة قة

اـب  هة ائ ـمةـوة الف ي ـت ـفةـيـنف خيـــة    م ــكفـلن ۛ  وة س ــهي ة ل ـرف ا ع ـالصح يب ـصيـي ــقة  فةــــوة
﴾١٣﴿ ه ــنف يةــمة اد  ل ـمف ي ــۛشااء   وة ۛونة  ف ي ـجة ه   الحن  يــوة ۛشـــوة ۜــم ــد  الفـدي ال  حة
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Rad /14 – Geçerli 
dua O’na yapılan 
duadır. 

Müşriklerin 
O’ndan başka 
yöneldikleri putlar ise, 
kendilerine hiçbir 
surette icabet 
edemezler. 

Onların durumu 
tıpkı, ağzına su ulaşsın 
diye iki elini önündeki 
kuyuya doğru uzatan 
adamın durumuna 
benzer. 

Oysa bu durumda 
su, hiçbir zaman ona 
ulaşamaz. İşte kâfirlerin
duası öyle boşa gider. 

Rad /15 – Halbuki
göklerde olsun, yerde 
olsun kim varsa 
isteyerek veya 
istemeyerek, hem 
kendileri hem gölgeleri 
hepsi sabah akşam 
Allah’a secde ederler. 
[16,48-49; 12,18] {KM, 
Mezmurlar 148} 

Rad /16 – 
“Göklerin ve yerin 
Rabbi kimdir?” de! 
Onların da kabul ettiği 
gerçeği sen açıkla! 
“Allah’tır!” de! 

 Ama siz kalkmış, 
O’nun dışında, ne 
kendilerine gelen bir 
belayı uzaklaştırmaya 
ve ne de kendilerine bir
fayda sağlamaya gücü 
yetmeyen birtakım 
tanrılar edinmişsiniz. 

De ki: “Hiç kör ile
gören bir olur mu? 
Yahut karanlıklarla 
aydınlık bir olur mu? 

Yoksa Allah’ın 
yarattığı gibi yaratan 
ortaklar buldular da 
yaratma işi kendilerine 
şüpheli mi geldi?” De 
ki: “Allah’tır herşeyin 
yaratıcısı. O tektir, her 
şeyin üstünde mutlak 
hâkimdir.” [36, 74; 39,3; 
34,23; 53,26; 19,93-95] 
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Rad /17 – O
gökten yağmur indirir

de vâdiler, dereler kendi
ölçülerince dolup sel

olur akar. 

Sel, suların
üstünde kabaran

köpüğü alıp götürür. 

İnsanların zinet
veya bazı eşyalar

yapmak için ateşte
erittikleri madenlerin de

buna benzer köpüğü
olur. 

İşte Allah hak ile
batılı, böyle bir temsil
ile anlatır: Köpük yok

olup gider, insanlara
faydası olan cevher

kısmı ise dipte kalır.
Allah işte böylece

misaller verir. 

سجد ه 

﴾٠٠٠٠﴿
Rad /18 –

Rab’lerinin çağrısına
icabet edenlere en güzel
mükâfat, cennet vardır. 

Fakat O’nun
dâvetini kabul

etmeyenlere gelince, 

şayet dünyada olan
bütün şeyler ve onların

bir misli daha
kendilerinin olsaydı,

kurtulmaları için fidye
olarak hepsini

verirlerdi. 

İşte bunlar çetin
bir hesaba mâruz

kalacaklardır. 

Onların
kalacakları yer

cehennem olacaktır.
Orası ne kötü bir

yerleşim yeridir! [18,87-
88; 10,26] 

ء  مف ب ۛشيف يب ونة لةه  تةجي نف  د ون هي لة يةسف ع ونة  م  ينة يةدف ةذي الح ۜ  وة قح ة  الفحة وة دةعف لةه 
ةـكف ط ــبةاس ـكة لةىـيفـفح ااء  ل ـالف ه  اي اه ـغة فةـل ـبفـيةـمة مة ب ـاه  وة اـبةال ـوة مة ۜ  وة هي ااء  غ  د عة ة لح اي

حن  ل  نفوة د  مة ج  ات  ف ي  يةسف وة من ض  السحة ةرف الف وة ﴾١٤﴿ ة لح ينة اي ري اف  ي الفكة ل  في ۛضلة
بح نف ـلف مةــق  رة ﴾١٥﴿ عاى وةـطة  وف

ظ ــكف نۛص د ـغ ـالفـمف ب ـه ــل  لةـــرف هاى وة الف ال ـوح  وة
ۜ ق  ض  ةرف الف ۜل  ـــوة ذف ت     ق لفالحن  ل ــنف د ون ـمف م ـالفةا تحةخة ا الوف اــهي اءةـية ةــال ات ــمنـسح وة

ةنفكمـل ـمفـية ىـمف  نةففـه ـس ـف ـونة  ل  من ةعف ي الف تةو  لف يةسف ىۜ  ق لف هة ۛضراح لة عاى وة لة
ل واـجة المف حن  عة ل  الف ۙ   الـيـبةصيـوة ي   الظح ــتةـسفــلف تةـــمف هة ر  الــل ــو  ات  وة ۛـــنح ـمة ور 

الحن  اــش  وا ـلةــا ءة خةـرة كة ۜ  ق ـه ــيفــلةـق  عةـلفـخةــهة الفــابةـۛشـتةــهي  فةـق ــلفـخةـكفق  ل ــمف
نة لة م   النفزة

ا مة ة ااءى ء االسح فةۛسالةتف مة ﴾١٦﴿ ال ق  ء  ك لح  خة د  ۛشيف اح  وة الفوة ه  ار  وة ة هح الفقة
ه ـعة لةيف ية د  هة دةـقةـة  ب ــالوف يفل  ــاحفـا فةـر  ة لة السح بةداى تةمة اب ياىۜ زة ا ي  رة ة مح م  ونةــوق ـوة د 

مةــلفيةــح  بةد اع  ـــتةـــة  الوف ل ـه ۜ  كةـل ـثفـ م زة ب  ــكة يةـذن ر  الحن ضف ابفـال ف ي ةار  ااءةــت ــنح غة
ك ث  فةيةمف ة قح ۜ الفحة لة الفبةاط  ا وة ة بةد  فةاةمح ة ب  الزح هة ۛ فةيةذف ااءى فة ا ج  ة المح ا وة ع  مة فة النحةاۛس يةنف

ينة اب وا ل لحةذي تةجة م اسف بح ه  ﴿١٧﴾ ل رة ۜ ف ي ض  ةرف ب   الف ر  ل كة يةضف ۜالحن كةذن ثةالة ةمف  الف
ه  عة مة ۜى نن ينة الفح سف الحةذي يب وا لةمف وة تةجي  لةوف لةه  يةسف

ة مف النح ا لةه  ض  ف ي مة ةرف  الف
يعاى مي لةه  جة ثف م  وة

﴾١٨﴿ ا وف تةدة فف  لة
ائ كة لن ۜ ا ول مف ب هي وء  لةه  ا ۙ س  ۛساب  مف الفح  يه  أفون مة ۜ وة ةم  نح هة ب ئفۛسجة ۟  وة اد  هة الفم 
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Rad /19 – Şimdi, 
Rabbinden sana 
indirilen vahyin hak ve 
gerçek olduğunu bilen 
kişi ile âma olan kimse 
hiç bir olur mu? Ancak 
akıl sahibi kimseler 
düşünüp ibret alırlar. 
[6,115; 59,20; 11,1] 

Rad /20 – 
Verdikleri sözde 
duranlar ve misakı 
bozmayanlar da işte 
onlardır. 

بزح

﴾٣﴿
Rad /21 – Rabbin 

tarafından sana 
gönderilenin hak ve 
gerçek olduğunu bilip, 
Allah’ın gözetilmesini 
emrettiği şeyleri 
gözetirler. 

Rableri olan 
Allah’tan çekinirler ve 
pek çetin bir hesaptan 
endişe ederler. 

Rad /22 – Onlar, 
sırf Rab’lerinin rızasını 
kazanmak için sabreder,
namazı tam gerektiği 
şekilde kılarlar. 

Kendilerine ihsan 
ettiğimiz rızıklardan 
gerek gizli, gerek açık 
bir tarzda bağışta 
bulunur ve kötülüğe 
iyilikle mukabele 
ederler. 

İşte onlardır dünya
diyarının güzel 
âkıbetini kazananlar. 
{KM, Luka 6,27-28} 

Rad /23- Rad /24 
– O güzel akıbet Adn 
cennetleri olup, onlar 
babalarından, 
eşlerinden ve 
nesillerinden iyi 
olanlarla birlikte o 
cennetlere girerler. 

Öyle ki melekler 
de her kapıdan 
yanlarına varıp: 
“Sabretmenize karşılık 
size selamlar, 
selametler! Dünya 
diyarının ne güzel 
âkıbetidir bu!” 
diyecekler. [38,50] 
{KM, Vahiy 21,12-13} 
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Rad /25 – Ama
Allah’a verdikleri sözü

iyice pekiştirdikten
sonra bozanlar 

ve Allah’ın
gözetilmesini emrettiği

şeyleri terkedenler 

ve yeryüzünde
fesat çıkarıp nizamı
bozanlar yok mu? 

İşte onlara sadece
lânet vardır. 

En kötü yurt olan
cehennem vardır. 

Rad /26 – Allah
dilediği kimsenin
rızkını bollaştırır,
dilediği kimsenin

rızkını ise daraltır. 

O inkârcılar,
sadece dünya hayatıyla

sevinirler. 

Halbuki dünya
hayatı, âhiretin yanında

geçici, değersiz bir
metadan başka bir şey

değildir. [23,55-56;
87,16-17] 

Rad /27- Rad /28
– Yine o inkâr edenler

diyorlar ki:
“Peygambere Rabbi

tarafından bir mûcize
verilmeli değil miydi?” 

De ki: “Allah
dilediğini bu tür

iddiaları sebebiyle
saptırır. Kendisine

yöneleni de hidâyete
erdirir. 

İşte onlar iman
edip gönülleri Allah’ı

zikretmekle, O’nu
anmakla huzur bulan

kimselerdir. 

İyi bilin ki
gönüller ancak Allah’ı
anmakla huzur bulur.”
[21,5; 10,101; 6,111] 

Akıllı insanların
üzerinde derinden derine

düşünecekleri bunca harika
eserler, Hz. Muhammed

(a.s.)’ın peygamberliğine
dair Allah tarafından bunca

âyet ve delil varken, bunları
delil saymıyorlar da,

kimsenin karşı
koyamayacağı bir musîbeti,

bir belayı isteyip
duruyorlar. Halbuki bu
cebir ve zorlama, ilahî

hikmete aykırıdır. Yukarıda
geçen bu sözlerin bir daha

tekrarlanması, kâfirlerin bu
isteklerini inatla
sürdürdüklerini

göstermektedir. Demek
Peygamberimize mûcize

verilmemiş değildir. Âyet
onların keyiflerine göre

teklif ettikleri olağanüstü
şeyleri reddetmektedir. 

لةم  اا يةعف مة ـة  النح
لة  ا نفز 

لةيفكة نف اي  م 
بح كة  رة

قح  نف الفحة وة كةمة ۜى ه  من ا العف نحةمة ةر  اي كح يةتةذة نف الفةمة
ة ينة ي ـاللح د ـوف ونة ب ـذي هف يةالحن عة لة ونة الفـ وة ۙــنفق ض  يثةاقة مي ﴾١٩﴿ ة لفـا ولل  ۙـوا الف بةاب 

ينة الحةذي اا  وة ل ونة مة رة يةص  ا الحن  المة  النف  ب هي
 ي وۛصلة

نة ۛشوف يةخف مف وة ةه  بح  رة
اف ونة يةخة وة ﴾٢٠﴿

ينة ۛص الحةذي وا ابفـوة جفـت ـبةر  ااءة وة مفه   ــغة بح ه  وارة القةام  ﴿٢١﴾  وة ا الفــس  ۜــوءة ۛساب  ح 
وا ــفةــنف ال وة زة قفــم  ق  ا رة ة عةـــمف س ـاه ـنةـــمح ى  وة ن ــراح نة رة دفــية ةى  وةـيةــلة ؤ ن ة وةةـلنــالصح

نحةات  ن  جة دف ا عة ل ونةهة خ  يةدف ﴾٢٢﴿ ۛسنةة   ب الفحة
ائ كة لن ئةةة ا ول يح  ة بةى مفـلةه  السح قف ۙ ع  ار  ة الدح

اائ  نفـم   لةحةــۛص بة ةـان يح ذ  رح  مف وة ه  اج  وة الزف مف وة الفـه ـات ـه  ة ـمف وة ائ كة لن ل ونةمة خ  مة يةدف نفـوة
م  ك مف ۛسلة لةيـف ا عة ت مف ب مة مة ۛصبةرف بةى فةن عف قف ۜ ع  ار  ة الدح ﴾٢٣﴿ نف مف م  ه  لةيف ۛ عة ك لح  بةاب 

ينة الحةذي دةـعة ونةـيةنفق ض  وة د  ميـنف بةـم الحن  هف ية يثةاق هي ـعف ااـطةـقفـوة رة ع ونة مة المة ﴾٢٤﴿

ا النف ي ــب  ي ـــو ۛصـهي ونة ف ـس ـففــلة وة ا يـد  لن ۙ ا ول ض  ةرف ةــئ كة لةــالف م  اللح ة ــنةــعفـه  الحن 
زف قة ل ـط  الـ يةبفس اللحن  يةـنف يةـمةـرح  ۜـۛشااء  وة د  ر  قف ﴾٢٥﴿ لة اــه ـــوة ار ــوء  الــمف س  ة دح

وة  الـالفـوا ب ــح  ين نفـحة اـيةـدح  مة نفـحةـالف اۜ وة وة  الدح  ۟ ف ي يةاـين تةاع  ة مة لح ة   اي رة نخ  الف فة ر ـوة
ية ةــوة ينة ـق ول  الح وا كفذي ر  ا ا ـلة فة لة لة عةـنف وف نف ـز  يةة   م  ه  ان ۜ لةيف بح هي ةرة نح ﴿٢٦﴾ ق لف  اي

ة ن واــنة انمةـذي يـاللح ﴾٢٧﴿ ة يةـنف يةـلح  مةــض ــ ي الحن لةـهفـۛشااء  وة ي اي اۛبۛـنف النةـه  مةـيفـداي
﴾٢٨﴿ تة ئ نح  ق ـطفـوة مف ب ــل وب ـمة ر ـه  ۜ ذ  كف ب الحن  ۜـ تةالحن ر كذذ  ــ اللة ل وب  ئ نح  الفق  طفمة
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Rad /29 – Ne 
mutlu iman edip de 
makbul ve güzel işler 
yapanlara! 

Eninde sonunda 
dönüp gidilecek güzel 
yurt onların olacak. 

Rad /30 – İşte 
senden önce 
peygamberler 
gönderdiğimiz gibi, 
seni de kendilerinden 
önce nice milletler 
geçmiş olan bir millete 
gönderdik ki sana 
vahyettiğimiz kitabı 
onlara okuyasın. 

Onlar ise 
Rahman’a nankörlük 
eder, O’nu tanımazlar. 

De ki: “O benim 
Rabbimdir. O’ndan 
başka tanrı yoktur. 

Ona dayandım, 
tövbem ve dönüşüm 
yalnız O’nadır. [16,63; 
6,34] 

Rad /31 – Eğer 
dağları yürütecek, yeri 
param parça edecek, 
ölüleri bile 
konuşturacak bir kitap 
olsaydı, işte o, bu 
Kur’ân olurdu! 

Ne var ki Allah 
böyle yapmadı. Bu 
mevcut durumu takdir 
buyurdu. Çünkü emir 
ve hüküm yalnız 
O’nundur. 

Bu müminler hala 
öğrenmediler mi ki 
Allah dileseydi bütün 
insanları hidâyet eder, 
doğru yola koyardı. 

O kâfirlerin kendi 
yaptıkları işler 
sebebiyle başlarına 
durmadan bela inecek 
veya ülkelerinin hemen 
yanıbaşına düşecek ve 
bu hal Allah’ın vaad 
ettiği kıyamet gelinceye
dek sürecek. Allah asla 
sözünden caymaz. 
[46,27; 21, 44; 14,47] 

Bu âyette bel edatının
ifade ettiği idrab mânası, 
işlerin yalnız Allah Teâlaya 
ait olmasına müteveccih 
değil, aksine onun 
neticesine, yani mevcut 
olan duruma yöneliktir. 
Yani Allah Teâlanın 
hikmetinin, insanların 
yükümlülüklerini kendi 
seçimlerine bina etmesine 
işaret etmektedir. Âyette 
şart cümlesinin karşılığı 
bulunmadığından “İşte o, 
bu Kur’ân olurdu!” diye 
takdir edilir. Bazı 
müfessirler ise: “Onlar yine
de iman etmezlerdi” diye 
düşünürler. 
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Rad /32 – Senden
önce de nice

peygamberlerle alay
edildi. Fakat Ben, o

kâfirlere akıllarını
başlarına toplamaları

için bir süre mühlet
verdim. Ama onlar

akıllanmayınca sonra
da onları azabımla

kıskıvrak yakaladım,
cezam nasılmış,

gördüler. [22,48] 

Rad /33 – Tek tek
her insanın ne işlediğini

görüp gözeten Allah,
hiç bunu yapmaktan

âciz olan gibi olur mu? 

Bununla beraber,
tutmuşlar Allah’a ortak

koşuyorlar. De ki
“Haydi tavsif edin,
adlandırın bakayım

onları! Kimdirler,
necidirler, hangi işleri

gerçekleştirmişler? 

Ne o, yoksa
Allah’a kendi

mülkünde var olup da
bilmediği bir şeyi mi
bildireceksiniz. Veya

hiçbir gerçeğe tekabül
etmeksizin sırf boş laf

mı edeceksiniz?” 

Doğrusu
kurdukları tuzaklar o

kâfirlere hoş gösterildi,
hoşlandılar bundan ve

hak yoldan
menedildiler. 

Her kimi de Allah
saptırırsa artık onu yola

getirecek yoktur.
[10,61; 6,59; 11,6; 20,7;

53;23; 16;37] 

Rad /34 – Onlara
dünya hayatında bir

azap vardır âhiret azabı
ise daha çok çetindir.

Onları Allah’ın elinden
kurtaracak kimse de

yoktur. [89,25-26;
25,11-15] 

﴾٢٩﴿ ينة ةذي عةـ انمةاللح ل وا الـن وا وة ا ل ـم  ة ات  ط وبنـصح ح ـى لةـحة مف وة ن  مةـه  ب اىـسف
ۛسلف ـينةاكة ـالرف ة ا  يف ل ـدف خةـة  قةـمح نف قةبف اـلةتف م  ا عةـتفل ـتةـم  ل ـمة ا ا ـهة ل م ـلةـوة ه  يف ل كةكف ذن
اا نة يف حة  الوف

لةيفكة مف اي ه   وة
ونة ر  ف  كف ۜ يـة ن  من حف وة  ق لفب الرحة يه  بحي   رة

ا ة لة لح هة اي لن ۛ اي وة ه  ـة يـذيالح
لة ة ـوة النح انناىوف تف ب ـ س ق رف بةال ـيح رة ه  الفج  ﴾٣٠﴿ ه  لةيف ةـــتة عة لةــوة كح اي تةاب ــه  مةـيفــلفت  وة

ض  الوف ةرف تنۜى بةـلح مة ب ـكمب ه  الف وف حن  لف  ــه  الفمة ةمفل  ۜـيــميــجةر   ــــالف عاى حعةتف الوف ق ط 
ينة انمةـيةايف ةذي اوا النف لةوف يةــةس  الح ىـهةــ لةالحن ۛشااء  ـن  ةاۛس  ــال دة ۜـميـجةنح يعاى الفةلةمف

ة ينةـالح  ذي
وا ت ــكف ر  اــمف ب ـه ــب ـيـصيــفة عةــنةــۛص مة وا قةار  تةـــع  لح ــة  الوف ح  لة ية ال ـوة زة

ه ـم  عفـأفت ـتحنى  يةـمف حةـنف دةار  ۜ د  ــية وة ة الحن  نح ة اي  الحن
ل ف  لة ۟ ي خف ادة يعة الفمي يباىــقة ري

ل  م  ز ئة ب ر س  ت هف د  اسف لةقة ةـت  ل ـيفـلةـاةمفـكة فةـل ـبفـنف قةـوة ينة ـلح واكفذي ر  فة ﴾٣١﴿

اــــنف ه ـمةــالفة م ــائ ـوة قة ﴾٣٢﴿ ة الخةـــث  اب ــانة ع ـكفۛف ـــيفـــكفمف   فـةـــه ـــذف ت ـــمح قة
ا ـــس  ب ــففــــنة لح ــكم ۛ ـــبةــۛسـكفمة ل وا  ــوة جة  تف حن عة اــ   ش ل  ۜ ق ـــرة كة لفــاءة لنىـعة

يةـــه   ب ــؤ ن نةـــبح ــنةــــالمف ت  ا لة ض   المف ب  لةم   ف يــعفــمة ة رف ر ـــــظةا ه ـــالف ۜ مف وه  ۛسمح 
ۜ بةـقةــالف ل  يح ـــوف ةــنة ل ــلف ز  ينةــلح وا  مةكف ذي ر  ص ـــكذــفة مف  وة وا عةــر  ه  ن ـدح  نةــم 

ذةاب  ف يـلةه  وة  مف عة ين الفحة ﴾٣٣﴿ ل ل  نف ي ضف مة ۜ وة يل  بي ة االحن  السح نف  فةمة اد  لةه  م  هة
﴾٣٤﴿ لة نفيةا وة نخ ـعةـالدح  ة   الۛشــذةاب  الف ا لةــرة مة ۛ وة اق ـــــ م الحن   نةــمف م ــه ــقح  نف وة
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Rad /35 – Müttakilere 
vaad olunan cennetin 
durumu şuna benzer: 
Bahçelerinin içinden 
ırmaklar akar: 
Meyveleri gibi 
gölgeleri de devamlıdır.
İşte, haramlardan 
korunan müttakilerin 
akıbeti! Kâfirlerin 
akıbeti ise ateştir. 
[47,15; 56,27-38; 59,20] 

Rad /36 – Kendilerine 
kitap verdiğimiz 
kimseler sana indirilen 
Kur’ân’dan memnun 
olurlar. Ama onlardan 
aleyhteki bazı gruplar, 
onun bir kısmını inkâr 
ederler. 
De ki: “Bana yalnız 
Allah’a ibadet edip 
O’na hiçbir şerik 
koşmamam emredildi. 
Sadece O’na dâvet eder
ve ancak O’na 
yönelirim.” [2,121; 
17,107-109; 3,199] 

Rad /37 – Böylece biz 
Kur’ân’ı Arapça bir 
hüküm ve hikmet 
olarak indirdik. Şayet, 
sana gelen bunca 
ilimden sonra o 
muhaliflerin keyiflerine
uyacak olursan, 
Allah’ın cezasından 
seni koruyacak ne bir 
dost, ne bir hâmi 
bulamazsın. [11,1; 41,41-
42; 31,2] 

Rad /38 – Senden önce 
bir çok peygamber 
göndermiş, onlara da 
eşler ve evlatlar 
vermiştik. Bunlar 
peygamberliğe aykırı 
değil ki? Mûcize 
iddialarına gelince 
Allah’ın izni 
olmadıkça, hiçbir resul 
mûcize gösteremezdi. 
Her devrin bir hükmü 
vardır. Her işin bir 
vâdesi vardır. [18,110]
 
İşte, yaratılışta böyle olduğu 
gibi, teşrî hususunda da 
durum böyledir. Allah Teâla, 
bir süre yürürlükte tuttuğu bir
şer’î hükmü, sonra 
yürürlükten kaldırabilir, 
neshedebilir (Bkz. 2,106). 
Çünkü kitaplar, şeriatlar 
dünya ve âhiret mutluluğunu 
elde etmek için uyulması 
gereken kurallardır. 
Devirlerin değişmesi ile 
ihtiyaçlara göre hükümlerin 
değişmesi, ilahî hikmetin 
gereğidir. Bundan dolayı 
Kur’ân’, Tevrat ve İncîl’in 
temel ilkelerini destekleyerek 
Ehl-i kitabın hepsini 
sevindirirken, o kitaplarda 
insanlığın olgunluk dönemine
uygun düşmeyen birtakım 
hükümleri de nesheder. Ve 
bundan dolayıdır ki Kur’ân’, 
bütün kitaplar üzerinde 
müheymin (denetçi, hakem) 
bir kitaptır. 

Rad /39 – Allah, 
dilediği hükmü iptal 
eder, dilediğini sabit 
bırakır. Ana kitap 
O’nun yanındadır. 
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Hiçbir sûrette değişmeyecek
olan ana kitap (Levh-i Mahfuz)

O’nun yanındadır. Değişecek
ve değişmeyecek olan her şey

orada kayıtlıdır. Bundan ötürü,
şeriatlar arasında, hatta aynı

kitapta dinin temel ilkelerinden
olmayan bazı fer’i hükümlerin

neshedilmesi, bedâ mânasına
gelmez, yani Allah Teâlanın

önce bilmediği bir şeyin
sonradan farkına varması

anlamına gelmez. Tekvin ve
teşrîde mahv ve isbat (iptal ve
ibka) cereyan ettiği halde, ana

kitaptaki hüküm değişmez.
Dolayısıyla, Tevrat ve İncîl’i

ana kitap zannedip nesih kabul
etmez diye iddia eden inkârcı
Ehl-i kitap gruplarının inat ve
inkârları pek boş bir hevestir.
Halbuki tarihî bir gerçektir ki

Kur’ân’dan önceki semavi
kitaplar sadece nesihten değil,

tahriften bile uzak
kalamamışlardır. 

Rad /40 – Ya onları
uyardığımız birtakım
belaların bir kısmını
sana gösterir, ya da
bundan önce senin

ruhunu teslim alırız,
farketmez. Zira senin
görevin sadece tebliğ

etmektir, hesap görmek
ise Bize aittir. [88,21-26] 

Risalet ahkâmının tamamını
tebliğ etmek gerekir. Fakat
risalet cümlesinden olarak
tebliğ edilen uyarmaların
muhtevasına şahit olmak,

tebliğin gereklerinden
değildir. 

Rad /41 – Bizim arzı
(yeri) alıp onu

uçlarından nasıl
eksilttiğimizi

görmüyorlar mı? Allah
öyle hükmeder ki onun
hükmünü denetleyecek
hiç bir merci yoktur. O,

hesabı çabuk görür. 

Yani Bizim mahvimizi ve
isbatımızı kabul etmek
istemeyen o inkârcılar,

baksalar ya, yukarıda
açıklandığı üzere, önce
rahmet ve kudretimizle

yaymış ve ayaklarının altına
sermiş olduğumuz yeri aynı

durumda bırakıyor muyuz? O
serili yeri, üzerinde

yaşadıkları o geniş toprakları,
etrafından kudretimizle sarıp

sıkıştırmıyor, onu eksiltmiyor
muyuz? Daraltmıyor muyuz?

O ilk medde karşılık onda
cezirler yapmıyor muyuz?

Veya çeşitli yeryüzü olayları
ile onu aşındırıp parçalamıyor

muyuz? Veya o kâfirlerin
vatanlarını peyder pey

çevresinden eksiltip
durmuyor muyuz?

Nüfuslarını, topluluklarını
kırarak, dağıtarak, feyiz ve

bereketlerini azaltarak,
arazilerini, yurtlarını

daraltarak, güçlerini ezikliğe,
kemallerini noksana

dönüştürmüyor muyuz?
Yerdeki bu değişikliği veya

vatanlarındaki bu daralmayı,
bu sıkışmayı görmüyorlar mı

Rad /42 –
Kendilerinden önce
geçenler de tuzaklar

kurdular. Fakat bütün
tuzaklar Allah’ındır

(Allah’ın tedbiri,
onların tuzaklarını boşa
çıkarır). O, her insanın

ne işlediğini pek iyi
bilir. Yarın kâfirler de
bu dünyanın sonunun

kimin olduğunu
anlayacaklardır. [8,30;

27,50-55] 

ةـجةـــالف ةـنح ع ـة  الح ي و  ةـم ـدة الفـــتي ۜ  تةــتح ونة ي  م ــق  ري ةنفــــنف تةــجف االف ت هة ۜـحف ار  هة ثةل ــمة
اا ئ  اۜ  ت ــلح ـــظ  م   وةـــدة ةـقفــكة ع ـلفـــهة يـبةى  الح ةـذي ع ـقةــــنة  اتح اۗ  وة بةىـقفـــوف اـكم ا  ل هة

ة الح تةـــوة ينة  ان ح ونةـففـتةاۛب  يةــك ــم  الفـــنةا ه ـيفــذي رة ﴾٣٥﴿ يـا ف ـكةـالف ةــنة الـري ار ـنح
لة لة اي نةكة وةـيفـا نفز  اب  مةم  زة ةحف ر  بةـنفـنف ي ـ الف ۛضه ۜ  ق لفـك  اا عف مة ـة نح ت  اي رف ا م  ا ا ب مة

﴾٣٦﴿ ةدة ـــب ــعف النف ال ا ا شفالحن لة كة ب ــــ  وة لةــــر  ۜ  اي انب ــه  مةــيفـــلة اي وا  وةـدف ع  ال ه ـيفــــهي
ىۜ  وةــرة ب ـماى عةكذنةاه   ح ــزة لفـالنف ةــئ ـلة ياح ۛت  الهفــبةـــن  اتح ااءة ه ـــعف مفــوة ل ــكف وة كةـذن
ا ا لةـــلفــع ــــالف نةــم اءة كة ـجة ۟ نف وةـم  الحن  نة ـــكة م ــم ۙ مة اق  لة وة ل يح  وة اــعفـبة دة مة
لة دفـوة ۛس قة نف قةـلفـالرف لى م  جةـنةا ر س  ل كة وة ةـه ـنةا لةـلفـعةـبف يح ذ  رح  اجاى وة وة ۜــمف الزف ةى ﴾٣٧﴿

يةـية ب ــأفت ــول  النف يةـرة س ــانة ل ـكف ب ــان ة لح ۜن   ذف ا ــة  اي تةاب كن ل ـلح  الجةـكمـ ل الحن  ا مة وة
﴾٣٩﴿ وا ــية ح  ي ـۛشاــا يةـ مةالحن مف ع ــب ـثفـــاء  وة ۛ  وة ا  ا مح  الف دةــنفــت  اب ـتةـــكنــه  ﴾٣٨﴿

يةــن  ة ۛضــعفــنحةكة بةــر  ي نةــالح نةـه  د ـع ـذي ةـيةـمف الوف فح لةيفكةـتةوة ا عة نحةمة نحةكة فةا  ا اينف مة وة
ةا نةأفت ي ا النح وف لةمف يةرة ۛض الوة ةرف نف الف ا م  هة نةنفق ص  ﴾٤٠﴿ نةا لةيف عة غ  وة ۛساب  الفبةلة الفح 

ۛساب كم يةحفالحن وة يع  الفح  وة ۛسري ه  ۜ  وة هي م  ۛب ل ح كف قح  عة م  م  لة اف ـــالطف اۜـــــرة هة
قة ةـكفـــ مةدفــوة يــرة الح لةم فةل لحنه  مف  ــــه ــل ــبفــنف قةـــنة م ــذي يعاىۜ يةعف مي ر جة كف الفمة ﴾٤١﴿

﴾٤٢﴿ ا تـة ۛسيةعفـكمب  ـس كذمة ۜ وة س  نف ع كمم  الفـلةـلح  نةفف ل مة ار  ة بةىــفح ار  قف ة الدح
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Rad /43 – Dini inkâr 
edenler: “Sen 
Peygamber değilsin” 
diyorlar. De ki: 
“Benimle sizin aranızda
şahit olarak Allah yeter,
bir de nezdinde kitap 
ilmi bulunanlar.” 
[26,197; 7,156-157] 

Kitap ilmine vakıf olanlar 
Kur’ân-ı Kerimi lâyıkıyla 
anlayanlardır. Kur’ân’ı 
tanıyanlar, onun beşer sözü 
olmasının mümkün olmayıp
ancak Rabbülâleminin sözü
olduğunu, dolayısıyla Hz. 
Muhammed’in de O’nun 
elçisi olduğunu anlarlar. Ve 
hatta daha önceki kitaplarda
ezcümle Tevrat ve İncîl’de 
O’nun peygamberliğini 
haber veren, belge 
niteliğinde cümleler vardır. 
Bunları hakkıyla bilen ve 
taassup göstermeyen insaflı
Ehl-i kitap âlimleri de buna 
şahitlik ederler

14-İBRAHİM 
SÜRESİ

Mekke’de nâzil olmuş olup 
52 âyettir. Sûre, Kur’ân-ı 
Kerimin gerçekliğine dair 
bir girişten sonra Hz. Mûsâ 
(a.s.)’ın tebliğine yer verir. 
Daha sonra Hûd, Âd, 
Semûd halklarını, genel 
olarak inkârcıların 
tutumlarını ve onlara 
verilen dünyevî ve uhrevî 
cezaları bildirir. 

Âhirette Şeytan’ın kâfirlere 
karşı yapacağı hitabeyi 
nakleder. Sonra Hz. 
İbrâhim (a.s.)’ın Mekke’de 
geçen kıssasına genişçe yer 
verir. Başlangıçta olduğu 
gibi Kur’ân’ın, Allah’ın 
insanlara yönelttiği bir 
bildiri olduğu hatırlatılarak,
sûre sona erer. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

İbrahim /1- İbrahim /
3 – Elif, Lâm, Râ. Bu, 
Rab’lerinin izniyle 
insanları karanlıklardan
aydınlığa, azîz ve 
hamîd (üstün kudret 
sahibi ve her işi övgüye
lâyık olan) Allah’ın 
yoluna, göklerde ve 
yerdeki her şeyin 
sahibinin yoluna

insanları çıkarman için 
sana indirdiğimiz bir 
kitaptır. 
Kendilerini bekleyen o 
çetin azaptan ötürü vay 
o inkârcıların hallerine!

Vay onlara ki, âhirete 
inanmalarına rağmen, 
bile bile dünyayı 
âhirete tercih ederler. 
İnsanları Allah 
yolundan çevirir de o 
yolu eğri büğrü 
göstermek isterler. 
İşte onlar haktan, doğru
yoldan çok uzak bir 
sapıklık içindedirler. 
[2,257; 57,9]
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Kâfirler, Allah’ın
rızasına tâbi olmayıp,

Allah’ın dininin
kendilerine tâbi

olmasını isterler. Bu
din, bütün örf, âdet,

gelenek ve
alışkanlıklarını

doğrulasın, ama
hoşlanmadıkları bir tek

inanç ve ibadeti bile
şart koşmasın. Ancak

bu hale getirdikten
sonra dini kabul

ederlermiş! 

İbrahim /4 – Biz
her peygamberi, kendi

milletinin lisanı ile
gönderdik, ta ki onlara

hakikatleri iyice
açıklasın. 

Artık Allah
dilediğini saptırır,

dilediğini doğru yola
iletir. O azîzdir,

hakîmdir (mutlak
galiptir, tam hüküm ve

hikmet sahibidir).
[7,158] 

Allah hangi
millete peygamber

gönderirse, mesajını o
milletin dili ile

gönderir. Maksat,
onların iyice

anlamalarıdır. Bu
sebeple bu âyet, kitabın

mânalarının diğer
dillere çevrilmesini de

gerektirir. Fakat mesajı
anlamak, kabulü
gerektirmez. Bu,

insanın tercihinden
sonra Allah’ın takdirine

bağlıdır. 

İbrahim /5 – Bu
cümleden olarak,

Mûsâ’yı da “halkını
karanlıklardan

aydınlığa çıkar ve
onlara Allah’ın önemli
günlerini hatırlat” diye
Mûsâ’yı âyetlerimizle

gönderdik. Elbette
bunda çok sabreden ve

çok şükreden herkes
için nice ibretler vardır. 

ة ينة ـــــالح وا لةكفذي ر  ى ــــكفلف ــــلىۜ  ق ــرف ۛســـۛت  م ــــسفــفة ب الحن فن ية ول ــق ـــوة
﴾٤٣﴿ ي وةــيفــيداى بةــهيــۛش مةكمنـةــيفــبة ني ۙ  وة اب ـتةـــك ــالف م ـلفــه   ع  دةـنفـــنف  ع ـــمف

يمة                  هي بفرن ة  اي ورة                س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

نف ةـر  جة الــخفـت ــكة ل ـيفـلة اه  ايـنةـزة لفــال ا ت ـل ـظح ـ النةــم اۛس  ـنح مة ـارن   اب ــتةــكنال
اللحن  ﴾١﴿ لة مف ن   ذف ا ــر  بـ  نح و ـى الـاي بح ه  ا ط  الفــى ص ـلن ايرة يـعةـرة الفـزي ۙـيـميـحةــز  د 

ا ف ــلة ة يـه  مة مةــمنـالسح ات  وة يف يــا ف ـوة وة ۜ  وة ض  ةرف يــا ف ـكةــلفـل  ل ــالف نةـري ي الحةذي
ة لح يـال ينــو نة  الفـبح ـح ــتةــسفــنة  يةـذي يةاــدح  نفـو ةة  الــحة ﴾٢﴿ ۙـذةاب   ۛشـنف عةـم  يد  دي

يـنف ۛســونة عة دح ــص ــة  وة ية رةـــخ  ا ع ــونةــغ ــبفـــ وة يةالحن  ل ـبي جـهة ۜـوة اى ن ىـلةـعة الف
ۛس اا الرف مة و ل نف ــم نةا ـــلفـــوة ﴿٣﴾ رة  س  ا ي  ۛضــئ ـــــا وللن د ــيـعيــــــلة ل  بةــــكة  في

م ـقة ۜ  فةـه ــنة لةـيح ــبةــي ــ ل هيــوف لح ــي ـمف يةـنف يةــمةالحن   ض  يـهفـۛشااء  وة دي ب  ة لح ن  ۛساــل ــاي
لة ى ب ـنةا م ـلفـدف الرف ۛسـقةـوة يةـوسن ااـات ـان نة ﴾٤﴿ نف ية وةـمة ه  ۜ وة يز  ۛشااء  زي يم  الفعة كي الفحة

مةكة لةىـل ــظح ـنة الـم  قةوف ا ت  اي ذة نح ور ـال مة مف ب ــكح  وة ه  ة اةـرف ۜام  ـيح الحن  جفـــالخفالنف  ر 
﴾٥﴿ ة     في نح ن  يةــي ذن ل ـاي ةـلح   ۛصــكمـــــــــــا ت    ل ـكة    لة و ر ـكمــــــــــــا ر   ۛشـبح
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İbrahim /6 – Bir 
vakit Mûsâ, kavmine: 
“Allah’ın, sizin 
üzerinizdeki nimetlerini
hatırlayın: 

Çünkü O sizi, size 
en kötü bir işkence 
uygulayan, 

doğan erkek 
çocuklarınızı öldürüp 
kızlarınızı perişan bir 
hayata zorlayan 

Firavun’un 
hâkimiyetinden 
kurtarmıştı. 

Gerçekten bunda, 
Rabbinizden size büyük
bir imtihan vardı. 

Mûsâ (a.s.)’ın bu 
kabil tavsiyeleri geniş 
olarak Tevrat, Tesniye, 
4,6,8,10,11 ve 28. 
bölümlerinde yer 
almaktadır. 

İbrahim /7 – Ve 
düşünün ki: Rabbiniz 
şöyle ilan buyurdu: 
“Eğer şükrederseniz, 
Ben nimetlerimi daha 
da artırırım, 

ama nankörlük 
ederseniz haberiniz 
olsun ki azabım pek 
şiddetlidir!” 

İbrahim /8 – 
Sözüne devam ederek: 
“Eğer dedi Mûsâ, siz ve
dünyada bulunan 
herkes kâfir olsa,  

bilesiniz ki, 
Allah’ın hiç kimseye ve
hiçbir şeye ihtiyacı 
yoktur, her türlü 
övgüye lâyıktır.” [39, 7;
64,6] 
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İbrahim /9 –
Sizden önce gelip

geçmiş ümmetlerin,
Nuh, Âd ve Semûd

halklarının 

ve onlardan sonra
gelip de Allah’tan

başkasının tamtamına
bilemeyeceği halkların

başlarından geçen
olaylardan haberdar

olmadınız mı? 

Elçileri
kendilerine delil ve

mûcizeler getirdiler de
onlar ellerini ağızlarına

götürüp: 

“Biz, dediler,
sizinle gönderilen

talimatları kabul
etmiyoruz. Çünkü biz,
bize yaptığınız dâvetin
mahiyetinden derin bir

kuşku içindeyiz” [7,65] 

“Eli ağzına
götürmek” hayret, red

veya tahkir ifadesi
olmalıdır. Red ve

alaylarını göstermek
amacıyla ıslık çalmak

için olabileceği gibi,
susmaya dâvet için de

yapmış olabilirler. 

İbrahim /10 –
Peygamberleri onlara:

“Hiç gökleri ve yeri
yaratan yüce Yaratıcı

hakkında şüphe
edilebilir mi? 

O günahlarınızı
affetmeye çağırıyor ve

muayyen bir süreye
kadar size müsaade

ediyor, mühlet veriyor”
dediler. 

Onlarsa “Siz,
dediler, bizim gibi bir

beşerden başka bir şey
değilsiniz. 

Siz bizi
atalarımızın ibadet

ettiği tanrılardan
vazgeçirmek

istiyorsunuz. O halde
bize açık delil getirin.”

[11,3] 

ى  ل  م ــقةـــــــــم وسن  ه  اذفــــوف
وا ن ـــكم مفكميـفــلةـــ عةالحن  ةة  ـــــمةــعفــــر  ذف قة اي الةـوة

نف عةــل  ف   انم  نة  يةــرف و م ــوف الفكمـــونةـس  وءة ا ذةا ب ـمف  س  عة ذف  ال مفكميـــجنـنف اي
اـالبف فيكمۛسااءة ــن  ي ونةـحفـتةـسفــمف  وة يةكماءةـنة ۜ  وة ل ـمف مفكمــي ذن ي  بح ـوة ح ونةـذة

ذف  تة اي ة نة   اةـوة بح ذح ت ـكفـنف ۛشـئ ــ لةمفكمـرة مفـرف ﴾٦﴿ ء  م  ا بح نف ــبةلة ۟مفكمرة يم  ظي  عة
اـــالة م ـــوة قة ىـوسن ﴾٧﴿ لةئ نف  ك مف وة نـحة يدة ةزي ت كفلة رف يـفة ابي ذة ة عة نح يد  مف اي لةۛشدي

نف ف يـت ـالنف مة ض  جة مف وة ةرف يعاىۙ فةـالف ة ـمي ةا نح يالحن مي ن يح  حة د  لةغة نف اواكذ تـةاي ر  ف 
ينةؤ لــبةـمف  نةكمــأف ت ــمف يةــاللة ةذي م  ن ــمف  قةكمل ــبفــنف قةــ م  ا الح عةـوف اد ـوح    وة ﴾٨﴿

ة الح ينة ــوة يةـــد  ه ــعفـ بةنفــم ذي ۜ   لة ة ـه ـم ـلةـعفـمف لح ۜمف اي ااءةالحن  مفــه ـــتف   جة ۜ ـوة ثة و دة م 
ا رةــنةات  فةــيح ــبةـــلف اـب  يف دح  ـيمفـــه ـــد  يةـــوا ال اه ــفف ال يـ ف اــقةمف  وةـه ــوة واـال  ل  مفـه ـر  س 

اا ــب  ا س  مة ةــمف ب ــت ــلفــرف نح اي ي ۛشــا لةـهي   وة ا تةــكح   م ــفي ة ااـونةــدف ع ـمح ـنة ةا  نح نةاكفاي رف فة
ر ـۛشكح   فةاط الحن   ف ي   مف  الـــــه ـــل ــــتف   ر  س ـــــقةا لة ﴾٩﴿ يب ـــه   م ـــيفـلة اي ري

ۜ  ية ض  ةرف نفــــمف   م كمـــرة لةــف ـــغفــيةــــمف  ل كمو ــدف ع ــــوة الف ةـال وة ات ـسح من
ا مف   ايكمرة ـــؤة  خح ــــوة ي  ۜى  ـــــۛســـــــل  م ــــى  ال جةـلن ى اوامح قةال  مفكمــو ب ــذ   ن 
ة بة اــو نة دح ـــــص ــــري يد  و نة    ال نف   تةـــنةاۜ    ت ـــل ــثفــر    م ــــۛشــاي لح نف  ال مفــت ـــنف اي

﴾١٠﴿ ا ــعة ة اـب ـــعفــانة  يةـكفمح يــطةان   م ـــلفـس ــا   ب ـنة وــت  أفــا    فةــا ؤ ل نةـد     ان بة ن ـبي
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İbrahim /11 – 
Resulleri onlara: “Evet, 
dediler, biz sizin gibi 
beşerden başka bir şey 
değiliz. 

Fakat Allah 
peygamberlik nimetini 
kullarından dilediğine 
ihsan eder. 

Allah’ın izni 
olmadıkça size mûcize 
göstermemiz mümkün 
değildir. 

O halde müminler 
yalnız Allah’a dayanıp 
güvenmelidirler.” 

İbrahim /12 – 
“Biz neden Allah’a 
tevekkül etmeyelim ki 
gireceğimiz yolları bize
O gösterdi. 

Bize verdiğiniz 
her türlü eza ve 
sıkıntıya sabredeceğiz. 

Tevekkül edenler 
yalnız Allah’a dayanıp 
güvenmelidirler.” 

İbrahim /13- 
İbrahim /14 – Kâfirler 
resûllerine dediler ki: 
“Ya sizi yurdumuzdan 
kovarız, yahut bizim 
dinimize dönersiniz.” 

Rab’leri de onlara 
vahyetti ki: “Elbette 
Biz o zalimleri imha 
edeceğiz 

ve onlardan sonra 
o ülkeye sizi 
yerleştireceğiz. 

İşte bu, huzuruma 
çıkmaktan ve 
uyardığım azaptan 
çekinenler içindir.” 
[7,88; 27,56; 17,76; 
8,30] 

Bu âyet, Hz. 
Peygamber (a.s.)’ın 
vatanından hicret 
edeceğine, fakat daha 
sonra kendisini 
çıkaranların yerine 
hakim olacağına işaret 
etmektedir. 
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İbrahim /15-
İbrahim /17 – Resuller

Allah’tan yardım ve
zafer istediler. Neticede

her inatçı, zorba zalim
hüsrana uğradı. 

İş bununla
bitmeyecek, ardından
cehenneme girecek. 

Orada kendisine
kanlı irinli su içirilecek,
yutmaya çalışacak ama

boğazından
geçiremeyecek. 

Ölüm her yandan
ona geldiği halde yine

de ölmeyecek. 

Bunun arkasından
da pek şiddetli bir azap

daha vardır. [37,171-
173; 58,21; 21,105;

50,24-26; 22,21; 35,36;
55,43-44; 37,64-68] 

بزح

﴾٤﴿
İbrahim /18 –

Rab’lerini inkâr
edenlerin durumu

şudur: Onların iyi işleri,
bir kül yığınına benzer. 

Fırtınalı bir günde
rüzgar onu şiddetle

savurmaktadır... 

Kazandıklarından
hiç bir şeyi ellerinde

tutamıyorlar. İşte asıl
kayıp, asıl sapıklık

budur! [25,23; 3,117] 

ة الحن مف  ر س ــتف لةــالةـقة نف نةــه ـل ــه  ةـحفــمف اي لح لنكمل ــثفــر  م ــۛشــبة ن  اي ةكنمف وة نح
ا د  بةاـنف ع ـۛشااء  م ـنف يةـمة لنىـعة مة ۜ   وة  هي

اا  الـلـة انةـكف مفكميـةــت  أفــنف نة نة نح ـــم ـــية
ة ب  لح ۜن   ذف ا ـاي عة  الحن  ة وةـــتةـيةــلفــ فةالحن ى ـلةـــوة ؤف م ــالف ل ـــكح ن ونةـم  طةا ن ـــلفـــــس ــــب 

الة مة ة نةـــــــوة اا ال لح ة  وةــــتةـــــنة يــدف هةـــ   وة قةالحن  ىـلةــــعةلة ـــكح اۜـنةــــلةــب ــنةا  س ـدن ﴾١١﴿

اا لنىــعة ونةاۜ ـانذةيف مة ة تةوةــيةـلفـفةالحن    لةىــوة عةت م  ۟ـوة كح ـتةـم ـالف ل ــكح ل ونة لة ةـنةـوة نح ب رة صف
يـوة قةالة الحة وا  ل كفنة  ـذي ر  جةــخفـــن ــ لة مفـــه ــل ــــر  س ـفة ةــر  نفمف  كمــنح م  ﴾١٢﴿

بح  مفـــه ـــرة اا  الــالرف ض  ة   في د  وـع ـــتةــلة وف نة ةــــي  م ـنح ا اةــنةاۜ   فةـــت ــلح حن مفـــه ــيفــلة اي ىـوف
ةـنةــكنــسفــن ـــلة وة ۛض  كمنـح ةرف نفم  الف م  ﴾١٣﴿ ة الكفــل ـــهفـــن ــــلة ةا ل ـنح ۙـيـميــظح نة

﴾١٤﴿ ۜ  ذن ل ـــه  د ـــعفـــبة اۛف  مةـــمةـــكة ل ـمف اميـــــنف خة خةــقة د ـيـاۛف  وة عيــي  وة
اا ئ ـــم  هيـنف  وة رة ﴾١٥﴿ ا سف اۛب ـح ـــتةـــففــتةــوة ةــــــلح  جةــكموا  وة خة ۙــيـنيــار  عةـبح د 

ة ع ـتةــية رح لة يـةـجة اد ـكفه  وة ﴾١٦﴿ ةــهةـجة ى م ــسفــم   وة ي ـنح ااء  ۛصــــقن يــنف مة ۙـدي د 
ية ت ـمةــه  الفـيـــأف تيـــوة مةـكفــلح  مةــكم نفـــ م  وف ۜـــيح ـمةــوة ب ــــا ه ـان   وة ت  ه ـيغ ــسيـي 

ة ل ــثةـمة ينةـالح واكف ذي ر  مفـب  فة بح ه  رة ﴾١٧﴿ م  اائ ــــوة رة ظ ــيـليـــــغة ذةاب ــــهي عةــــنف وة
مةـكف تفـاد   اشفـرة ي ية  ب ه  تةدحة يح  في اص ـالرحي م  عة يةـوف ۜ  لة ر ونةـف  د  قف اـالعف مفـل ه  مة

﴾١٨﴿ ا ــم  ة ۜ  ذنــلنى ۛشــب وا   عةــۛسـكفمح ء  ةـوة  الـــكة  ه ـل  يف يد ـعيـبةـلة ل   الفـــضح
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İbrahim /19- 
İbrahim /20 – Görüp 
anlamadın mı ki Allah 
gökleri ve yeri, 
hikmetle ve ciddî bir 
maksat için yaratmıştır. 

Eğer dilerse sizi 
ortadan kaldırıp 
yepyeni bir halk getirir. 
Allah’a göre bu, sözü 
edilecek bir şey 
değildir. [36,77-83; 47,38]

Hitap görünüşte Hz. 
Peygamber (a.s.)’a, 
gerçekte ise bütün 
insanlaradır. 

İbrahim /21 – Bir de 
bakarsın kıyamet 
gününde hepsi 
toplanarak Allah’ın 
huzuruna çıkmışlar. 

Zayıflar büyüklük 
taslayanlara: “Biz, 
diyecekler, sizlere tâbi 
idik. Şimdi siz, bize 
fayda sağlayıp da 
Allah’ın azabından 
zerrece bir şey 
uzaklaştırabiliyor 
musunuz?” 

Büyüklük taslayanlar: 
“Ne yapalım? 
diyecekler, Allah bize 
yol gösterseydi biz de 
size gösterirdik. 

Şimdi bizler sabretsek 
de, sızlansak da sonuç 
değişmez. 

Anlaşıldı: Bizim için 
kaçıp sığınacağımız bir 
yer yok!” [34,31-33; 
40,47-48; 7,38-39; 33,66-
68] 

İbrahim /22 – Hesaplar
görülüp iş 
tamamlanınca Şeytan 
onlara şöyle diyecek: 
“Allah size doğru 
vaadde bulundu. Ben de
size bir şeyler vaad 
ettim, ama sözümden 
caydım. 

Doğrusu, benim size 
istediğimi yaptıracak 
bir gücüm yoktu. 

Sadece ben sizi dâvet 
ettim, siz de çağrımı 
kabul ettiniz. O halde 
beni ayıplamayın, kendi
kendinizi kınayın. 

Ne ben sizi 
kurtarabilirim, ne de siz
beni kurtarabilirsiniz. 

Ben, sizin daha önce 
beni Allah’a şerik 
yapmanızı da 
reddetmiştim.” 
Elbette, böyle 
zalimlerin hakkı gayet 
acı bir azaptır. [4,120; 
59,16] 
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Allah’ın hükmü
herkes hakkında

kesinleşip, cennetlikler
cennete,

cehennemlikler de
cehenneme girmeye
hazırlandığı zaman

Şeytan bu nutkunu irad
edecektir. 

İbrahim /23 – İman
edip makbul ve güzel

işler yapanlar,
içlerinden ırmaklar

akan cennetlere
yerleştirilecekler,

Rablerinin izniyle orada
devamlı kalacaklardır. 

Orada karşılaştıklarında
iyi dilek temennileri

“selam” olacaktır.
[39,73; 13,23-24; 10,10] 

Selam: güvenlik, esenlik,
her türlü zarardan kurtulma,

barış anlamlarına gelip en
kapsamlı bir temenni

olduğundan, kaynağını da
Allah’ın es-Selam ism-i

şerifinden aldığından
dünyada müminlere

bahşedilen bir İslâm nimeti
olarak cennette de devam

edecektir. 

İbrahim /24-
İbrahim /25 –

Görmedin mi Allah
nasıl bir benzetme

yaptı: 
Güzel söz, kökü yerin
derinliklerinde sabit,

dalları ise göğe doğru
yükselmiş bir ağaç

gibidir ki 

Rabbinin izniyle her
zaman meyvesini verir. 

Düşünüp ders
çıkarsınlar diye Allah

insanlara böyle
temsiller getirir. [13,17]

{KM, Mezmurlar 1,3-4;
Matta 7,17-19; 13,4-32;

Markos 4,1-34; Luka 8,5-
18} 

Burada iman, güzel ağaca
benzetilmiştir. Bir ağacın

damarları, gövdesi, dalları,
meyveleri vardır. İman

ağacının damarları ilim,
marifet ve yakindir.

Gövdesi ihlastır. Dalları iyi
işler ve davranışlar,

meyveleri ise güzel işlerin
gerektirdiği temiz huylar,

güzel hasletlerdir. Bir
ağacın canlılığını

sürdürmesi için sulanıp
bakılması gerektiği gibi

iman ağacı da ilim, iyi işler,
tefekkür ile gözetilmezse, o

da kuruma tehlikesine
mâruz kalır. Bir hadiste Hz.

Peygamber (a.s.): “Elbise
nasıl yıpranırsa, kalpteki
iman da öylece yıpranıp
eskir. O halde, imanınızı

daima tazeleyin”
buyurmuştur. İbadetlere
vakti vaktine devam, bu

bakımı sağlar. 

ة  ةـلةــخة الحن ات   وةـمنــقة السح ۛض  ب  وة ةرف ۜ   ايــحةــالفــالف أفـــۛشــنف  ية قح الـــتة مفــاللة ة رة نح
﴾٢٠﴿ ا مة ل كة وة لةى ذن يــــعةـــ ب الحن  عة ز ـــزي ﴾١٩﴿ ية ك مف وة بـف ه  لفق  أفت ـي ذف ۙـجة ب خة يد  دي

حن   الةـا فةعايـميـجةل  ينةـضح ـال قة ا ل لحةذي اؤ ل فن تـة عة ةكذاسف نح اوا اي ةاـكم اــبةر  نح بة واـــــــوة رة ز 
لفـا فةعاـبةـتة نف هة غفـت ـال ةاـمف م  نح ذةاب   ن ونة عة نف عة ۜ قةال واالحن م  ء  نف ۛشيف مفكمـلة م 

ز  اا المف ال جة نة عف هةــلة يــــوف ۜ    ۛسكم نةاـــــدة يفـــهةـــــ لةالحن  اـنةـدن ااء   عةـــمف ااــيفـــلةــــوة نة
قة ةـوة ةــيفطةان   لةـالة الشح يةــا ق ـمح ض  ﴾٢١﴿ نةا  مةـبةــۛص ۟ـيـحيــنف مةـنةا م ــا لةـرف ص 

مفكمـــدف  ت ـــــوة وة عة ةمف ة ــــالف ة ر  اي نح عةالحن عفكمدة  ــــ وة قح ــــحةــــدة الفــــمف    وة
مة ا الـطةــلفــنف  س ــمف  م كميـفـــلةـــ عةل يةانة ــكف اـوة ة لح نف ان   اي ۜكمـت ـففـلةـاة خفـفة مف
ت مف ـفة بف تةجة ۛياسف اـل  ونيي وةـل وم ـلة تةـ فةلي ۜكمۛســف ــوا النفـوم  مف مفكمـــت وف ــــدة عة

خ ــم ــب  ر  ااكمــصف مة نحيــم ــمف  ب ـت ـــنف ال مف  وة ۜ  اي ة يح خ  ر  ت كفي ـصف رف فة ا الـا ال نةــمة
ة الـبفـنف قةـون   م ـم ــت ـــكذ نح ۜ  اي ةال ـل  يـظح م ــيـذةاب   الليــمف  عةـه ــنة لةـمي رةـب  ا الشف ا مة
ا دفخ  ةــوة ينة  انمةــلة الح عةـن ــذي ال ـم ـوا وة ة ات  جةـل وا الصح يـجفـنحةات   تةـحة ري ﴾٢٢﴿

ةنف يـال ـار   خةـهةـــالف ا  ب ـيــنة فيـدي بح ن    ذف ا ـــهة ۜـرة مف ةــــح ـــ  تةه  مفــه ــت ـــيح نف تة اـت ـحفـم  هة
ۛب  ـــۛف  ۛضــيفــكفرة ــمف تةـــاللة ةىـمةـل ــكفلى ـثةــ  مةالحن رة ﴾٢٣﴿ ا  ۛســيــفي لة م ـــهة

﴾٢٤﴿ ة  طةـجةـۛشـكفةى ـبةــيح ــطة اـل ـصف ة   الـبةـيح ـرة ة هة ا  ف يـاب ـث هة ع  فةرف ا ت   وة مة ة ۙاالسح ء 
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İbrahim /25  (bak 
24)

İbrahim /26 – Kötü söz
ise, gövdesi toprağın 
üstünden kolayca 
çıkarılabilen, kökleşip 
yerleşmeyen değersiz 
bir ağaca benzer. 

Kötü söz de köksüz bir 
bitkiye benzetilmiştir. 
Ne sağlam kökü, ne 
yükselen dalları, ne 
güzel meyveleri, ne 
gölgesi vardır. İşte kâfir
böyledir. 

İbrahim /27 – Allah 
iman edenleri hem 
dünyada hem âhirette o 
sabit söz üzerinde 
sağlam bir şekilde tutar.
Zalimleri ise şaşırtır. 
Allah elbette dilediğini 
yapar. 

İbrahim /28- 
İbrahim /29 – Allah’ın 
nimetine bedel, inkâr ve
nankörlüğü tercih 
edenleri, ayrıca kendi 
halklarını da helâk 
yurduna, cehenneme 
sürükleyenleri 
görmedin mi? 

Onların hepsi oraya 
girecekler. Ne kötü bir 
yerleşim yeridir 
cehennem! 

İbrahim /30 – İnsanları
Allah’ın yolundan 
saptırmak için birtakım 
ortaklar uydurdular. 

De ki: “Azıcık 
yararlanın bakalım 
nasılsa sonunda 
gideceğiniz yer ateştir!”
[10,70] 
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İbrahim /31 –
Söyle o iman etmiş

kullarıma: 
Namazı tam gerektiği
şekilde kılsınlar ve ne

alışverişin, ne de
dostluğun olmadığı gün
gelmeden önce, gizli ve

açık şekilde,
kendilerine ihsan

ettiğimiz rızıklardan,
nimetlerden bağışta
bulunsunlar. [2,254;

57,15] 

İbrahim /32 –
Allah gökleri ve yeri

yaratandır. 
Gökten yağmur indirip

size rızık olsun diye,
onunla türlü türlü
meyveler, ürünler

çıkarandır. 

İzni ile denizde
dolaşmak üzere

gemileri size râm eden, 

akan suları da,
ırmakları da sizin

hizmetinize verendir. 

İbrahim /33 –
Mûtad seyirlerini yapan

güneş ile ay’ı size
âmade kılan, geceyi ve

gündüzü istifadenize
veren de O’dur. [36,37-

40; 7,54; 39,5] 

ا ـلةـكم ا  ةـكمهة اۜن   ذف ا ــن  ب ـيـحي لح بح هة ب  ــــضفـــــ   وة يةرة ةمفالحن  ر  ثةالةـــالف ـؤف ــت  يــتي
يثةة ـة    خةــمةــل ـكفل  ــثةــوة مة بي ﴾٢٥﴿ ةـــلــل  ةــــعةــاس   لةـنح ة ذة ــتةــــمف  يةــه ـــلح ر ونةــــكح

ض ـ م  ثحةتف ــت ـة   ا جفــثةـيــبيـخة ةرف ق  الف ا م ــالةـ مة نف فةوف ار ـنف قةـهة رة ة ـجةـۛشــكف رة
ينة  انمةالحن     ت ـبح ــثةــي  ةذي ةاب ـل  ال وفــقةـــالفـن وا   ب ـــ الح وة ـينــحةـالف يـت   ف ــثح ﴾٢٦﴿

الحن  ف ـيةــنف دح ـال نخ ــا وة ي ـــي الف ۛ  وة ة  ةال الحن  لح  ــض ـــرة ية نة ـيـميـــــالظح ل ـــعةــففــ وة
ةـرة اي لةـــــمف تةـــــلة ال يـى الح ة ل وا   ن ــنة  بةــذي الحن ۛت ــمةـعفـدح ﴾٢٧﴿ ا ية ۟ـۛشاــــــــــمة اء 

ةــهةـجة ۛ  يةـنح اۜــوف نةـلةـصفـــمة هة ﴾٢٨﴿ الحةكم راى   وة مةـــوا قةـلح ــفف ۙـبةـمف دةارة الفـه ــوف ار  وة
جة حن ل وا ـعةـوة اداى ل ــ النفل  ۜــل ـيــبيــنف ۛسـلح وا عةـض ــي ــدة هي ﴾٢٩﴿ ب  ار ــقةـــۛس الفــئفــوة رة

ية بةاد  ينة ق لف ل ع  ةذي ن وا الح انمة ﴾٣٠﴿ وا تحةع  ة ق لف تةمة يرة فةا نح صي لةىكم مة ةار ـال مف اي نح
ةىــيةــن  لةــوة عة ةـوا الـم ـيـقيـي  ي ــصح وا  م ــف ـنفـلنوةة  وة قفـــق  زة ا رة ة ىــ س  مفـــنةا ه ـــمح راح
ةاللحن  يـــــ الح ذي ﴾٣١﴿ نف م  لة بةــية  يةــأفت ـــل  النف يةـبفــ قةم  يــــوف ع  في خ ـيف لة ل ـــه   وة لة
جة ب ــاةخفـفة هيـرة منـال لةقةـخة ة النفـسح ۛض  وة ةرف الف ات   وة نةــوة لة  م  ا زة ااء   مة مة ة اءىـالسح

قاى لة زف ات   ر  رة ۛ   كمــالثحةمة ۛسمف رة لةـوة ة ية  ف يم  كمخح ر  لفكة   ل تةجف نةـــم  الفف 
ةــوة ۛس م كمرة لةــخح ﴾٣٢﴿ ۛس ر ـــاةمفـر   ب ـحفــبةـالف ۛ   وة ةـهي ةنف م   كمــرة لةــخح ۛـهةــالف ارة

﴾٣٣﴿ مفـال ة الفـشح مةـۛس  وة اائ ـقة ۛ  ـيفـبةــرة   دة لةن  رة ة ۛسخح ةم  كموة الـيفــ الح ةــلة  وة ۛـهةـنح ارة
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İbrahim /34 – 
Hasılı O, Kendisinden 
dilediğiniz her şeyi 
verdi. Öyle ki Allah’ın 
size verdiği nimetleri 
birer birer saymaya 
kalkarsanız, mümkün 
değil, onları toptan 
olarak bile 
sayamazsınız. 
Gerçekten insan zalim 
ve nankördür. 

İbrahim /35 – Bir de, 
İbrâhim, bir vakitler 
şöyle demişti: “Ya 
Rabbî! Burayı emin bir 
belde kıl, beni de 
evlatlarımı da putlara 
tapmaktan uzak tut.” 
[2,126; 29,67; 3,96-97] 

İbrahim /36 – “Ya 
Rabbî! Doğrusu onlar 
(putlar) insanların 
birçoğunu saptırdılar. 
Artık bundan sonra kim
bana tâbi olursa, o 
bendendir. 

Kim de bana karşı 
gelirse o da Senin 
merhametine kalmıştır, 
şüphesiz Sen gafursun, 
rahîmsin.” 

Putlar birçok insanın 
sapmasına sebep 
olduğundan mecazi olarak 
saptırma işi onlara 
maledilmiştir. Hz. İbrâhim 
(a.s.) doğru yolda gidenler 
için dua edip nimet ve 
bereket istiyor. Fakat isyan 
edenler için ceza istemeyip,
Allah’ın mağfiret ve 
merhametine havale ediyor.
Bu onun meşhur şefkatinin 
tezahürlerinden biridir. 
Benzeri bir davranışı Hz. 
Îsâ (a.s.) da yapmıştır. 
[5,118] 

İbrahim /37 – “Ey
bizim Rabbimiz! Ben 
zürriyetimden bir 
kısmını senin kutsal 
mâbedinin yanında, 
ekin bitmez bir vâdide 
yerleştirdim. 

Ey bizim Rabbimiz! 
Namazı gereğince 
kılsınlar diye böyle 
yaptım. 

Ya Rabbi! Artık 
insanların bir kısmının 
gönüllerini onlara 
doğru yönelt, onları her
türlü ürünlerden 
rızıklandır ki Sana 
şükretsinler.” [2,125-127;
5,97; 28,57] {KM, Tekvin 
16. bölüm ve 17,18-20; 
25,12-18} 

Bu duanın bereketiyledir ki 
Hz. Muhammed (a.s.)’dan 
önce bütün Arabistan, 
ondan sonra ise bütün 
dünya oraya akın ediyorlar. 
Senenin her mevsiminde 
her çeşit sebze, meyve ve 
ürünler, hem de uygun 
fiatlarla orada bulunuyor. 
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İbrahim /38 – “Ey
bizim Rabbimiz! Biz
ister gizleyelim, ister

açığa vuralım,
yaptığımız herşeyi

bilirsin. Zaten göklerde
ve yerde Allah’a gizli

kalan hiçbir şey
yoktur.” 

İbrahim /39 –
“Hamd olsun Allah’a

ki, hayli yaşlı olmama
rağmen, 

bu ihtiyarlık halimde
İsmâil ve İshak’ı bana
ihsan etti. Şüphesiz ki

Rabbim duayı kabul
buyurur.” 

İbrahim /40 – “Ya
Rabbi! Beni de,

neslimden çoğunu da
namazı devamlı olarak

ve gereğince kılan
kullarından eyle!

Duamı, lütfen kabul
buyur Ya Rabbi!” 

İbrahim /41 – “Ey
Rabbimiz! Beni,

annemi, babamı ve
bütün müminleri

kıyamet günü affeyle.” 

Hz. İbrâhim (a.s.)
vatanından ayrılırken

babası için Allah’a dua
edip af dileme sözü

vermişti [19,47]. Onu
yerine getirmek üzere

böyle dua ediyor. Fakat
daha sonra onun din

düşmanı olduğunu
kesin anlayınca, onunla

manevî ilişkilerini de
kesti [9, 114] 

İbrahim /42 –
Sen, o zalimlerin

işlediklerinden, sakın
Rabbinin habersiz

olduğunu zannetme! 

O, sadece onların,
dehşetinden gözlerinin

donup kalacağı bir güne
ertelemektedir. 

نف ك لح  ا م  ۛت  ۛساة مة مة وا ن عف دح  نف تةع  اي وه ۜ وة اۜـ لة ت الحن لفت م  وهة ص  حف ان تنيـ مفكموة
م ـيـرن هيــــــــوة اي ذف  قةالة اي بف ﴾٣٤﴿ ة  الف  نف نح ةــكفوم   ــل ــــظةـــــــــانة   لةـۛســـــاي ۟ـفح ار 

ا الفـــهن اجفــدة ان م ــلةـبةــذة ي  وة بةــبفـــن ـــناى  وة ة  الــن ـــني دةـــب ـعفـــنف نة يح لفرةبح   عة اجف
ةرةبح  نح ة الضفـه ـ اي ةـراى  م ــيـثيـكفنة ـلفـلةـنح ۛ  فةــنة النح نفــمةــاس  ﴾٣٥﴿ ة صف ۜـنةـــالف ا مة

﴾٣٦﴿ ي  فةــعةــب ــتة ةـني نح مةـنحيـه   م ــا  ةـۛصانيي  فةــنف عةــۛي  وة نح يم ور ـف ـغةكة  ــا  حي  رة
اي ح ن ة رح  نف ذ ـــت  م ــنفــكفــي السفـــاي ي  ب ـــيح اد   غةــتي ع   ع  ر ـيفـوة رف ي  زة دةــنفــذي ـة بح اــرة اـنة

ۙ  ـحةـم ـالف م  ة نةارح ـة بح يـي ــ ل رة وا الـقي ةــم  دةــفف لف الـعةــاجفـلنوةة  فةـصح نةـــةى  م  ـ  كةـت ـيفــبة
﴾٣٧﴿ نةـالنحةاس  تة مف م  ه  قف ز  ارف مف وة ه  لةيف ي اي واي ات  لة هف رة مف يةـعةـالثحةمة ةه  ونةكمشفـلح ر 

ة نح ا ن ـــخفــــا ن ـم   مةــلةـعفــكة  تةـاي مة ي  وة ا يةــعفـــفي مة ۜ   وة ى عةـخفـل ن  لةىــفن ـة بح اــرة اـنة
د ــمفـحةـــاللف ﴾٣٨﴿ لة ف يـــنف ۛشـــــــ   م الحن  ض   وة ةرف ء    ف ي الف ةـال يف اـــسح ء امة

ي  عةــوة هة ةـسف اي لة وةـيـــعيــمنـــــر  ايسفـــبةــكنـــلةى الفــــۛب لي نح ۜ  اي قة حن حن   يل  الحةذي
بح  لفنيـ اجفرة يۗ يـعة ةتي يح نف ذ رح  م  لنوة  وة ة يمة الصح قي م  ﴾٣٩﴿ بحيي  رة

يع  ــلة اۛسمي عة ء االدح 
نةا ـة بح رفـ اغفرة ل  ل وة  وة ليي ف  ة  وة يح ينةـنيـؤف  م ـم ـلفـال دة ﴾٤٠﴿ نةا  ـة بح ةــقةــتة وة رة ا لف ــبح ء اد عة

لة تة ة ــــبةـۛســحفــــــوة ةنح اـلى عةـاف ـ غةالحن ة مح ﴾٤١﴿ ۟ـــح ــــوم  الفـق ــــوف مة   يةـــية ۛساب 
﴾٤٢﴿ ل ـعفــية ة مة نح ۜ  اي ونة ةال م  خةص   فيـالظح م  تةشف مف ل يةوف ر ه  ا ي ؤةخح  ۙ يه ـمة ةبفۛصار  الف
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İbrahim /43 – O gün 
onlar başlarını dikmiş, 
gözleri donup kalmış, 
kalpleri bomboş koşup 
dururlar. [54,8; 20,108-
111; 70,44] 

İbrahim /44 – Hem, 
azabın geleceği günü 
hatırlatarak insanları 
uyar! 

O gün zalimler: “Ey 
bizim Rabbimiz! 
diyecekler, ne olur, bize
kısa bir süre ver de 
senin çağrına uyma 
imkânı bulalım ve 
peygamberlerin izince 
gidelim.” 

Peki, önceleri hiç zeval 
bulmayıp sürekli 
yaşayacağınıza dair 
yemin eden siz değil 
miydiniz? [23,99-100; 
6,27-28] 

İbrahim /45 – Sizden 
önce, kendilerine 
zulmetmiş olanların 
diyarlarına yerleştiniz. 

Onlara neler 
yaptıklarımız da size 
iyice belli oldu ve size 
meseller getirerek 
gerçekleri anlattık. 

İbrahim /46 – Onlar 
tuzaklar kurdular, ama 
Allah nezdinde de 
onlara tuzak var, 

isterse onların tuzakları 
dağları yerinden 
oynatacak olsun! 
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İbrahim /47 –
Sakın Allah’ın,

peygamberlerine
yaptığı vaadden

cayacağını zannetme!
Allah elbette mutlak

galiptir, intikam
sahibidir. 

İbrahim /48 –
Gün gelir, yer başka bir

yere, gökler de başka
göklere çevrilir. 

Bütün insanlar
kabirlerinden kalkıp tek

hâkim olan Allah’ın
huzuruna çıkarlar.

{KM, Vahiy 21. bölüm;
İşaya 65,17} 

Tebdil ya özde
olan bir değişiklik

[4,56] veya vasıfta olan
bir değişiklik [25,70]
anlamlarına gelebilir.

Bundan ötürü gerek
eski, gerek yakın

dönemde yaşamış
müfessirler ve kelam

alimleri her iki mânaya
göre de tefsir
etmişlerdir. 

İbrahim /49-
İbrahim /50 – O gün
mücrimlerin birbirine

yaklaştırılarak
kelepçelendiğini

görürsün. Gömlekleri
katrandandır, yüzlerini
ise ateş kaplar. [37,22;

25,3; 38,37-38; 23,104]

İbrahim /51 –
Allah her insana

kazandığının karşılığını
vermek için (diriltir).

Allah, hesabı çok çabuk
görür. [53,31; 21,1] 

İbrahim /52 – İşte
bu Kur’ân insanlara

beliğ bir tebliğdir,  ta ki
onunla uyarılsınlar,  ta

ki Allah’ın tek İlah
olduğunu bilsinler.  Ve

ta ki aklı ve vicdanı
temiz olanlar,  düşünüp

ders alsınlar... [6,19]

ي  ر  ؤ ن س ـن ـقفـــم  يةــه ـعي تةــمف   لة ۛــه ـــرف ف ــمف  طةـــه ــيفــلة دح  ايـــرف مف نةـيـعيـط ــهفــم 
الــنف ال وة ةـذ  ر  م ـنح يه  ۙ ا ۛس  يةوف مة يةأف تي ذةا ب  الفعة ﴾٤٣﴿ ۜــــمف  هةــه ـدة ت ــــ ـفف ال وة ااء  وة

ة يــالح وا  ــلةـــنة ظةـذي اام  نة ـة بح اـخح   الرة اى ا ايـرف نة يـقة ل ـجة ال لن ۙ  ن ـري بفـج ـب  ول ـق ــيةـــفة
ةـــــــوة نة ــــتح ۜ  الـــع  الرح  س ــب  اــكممف تـةـــلة وة لة مفــــت ــمفـۛســقف وا   الــو ن  تةـــدةعف كةــوة

ت ـكفوة ۛس ي مف ـنف ۛسا  في ن كنمة ﴾٤٤﴿ اـمف م كمـــا لةـل  مةـــبفــنف قةـــم  ۙ نف زة وة ل 
اــلةــظة مفـه ـنةا ب ـلفـعةـۛف فةـيفــكفمف كمـيحةنة  لةـبةـمف  وة تةـه ـۛسـف ـــنف وا  الـم  ة يــالح نةـذي

وا  مةـكفــدف  مةـــوة قة دةكذــر  نف ع  مف  وة ه  رة ﴾٤٥﴿ بفــوة ۛض ةمفكمــنةا لةــرة ثةا لةــم  الف
ۜ   وة اي نف ــــر  ه ــــكفــــــمة و لة   م ـــتةـــمف    ل ـــر  ه ـــــكذــــا نة    مةـكفمف ه ــنفــز  الحن 

ۛسبةـلة تةـفة ة ــحف ةنح ةه ۜ  ـــلةــد  هي   ر  س ـــوة عف ۛف  ـل ـخفــ  م الحن نح اي ﴾٤٦﴿ بةا ل ــج ــالف
مة   ت ــــية ة رف ض    غةــــبةــوف ة ل   الف رةــيفــدح ﴾٤٧﴿ ة ۜـقةـــت ــز  ذ  وا نفـــزي يـــــ   عةالحن ا م 

ى تةرة ينة وة مي ر  جف الفم  ﴾٤٨﴿ ض  ةرف ال الف ات ـوة وة من ز وا سحة بةرة حن  وة د  ل  اح  ار  الفوة ة هح الفقة
ابيـۛس نفـيـرة مف م  ى ل ه  شن تةغف ان  وة رة قةط  ﴾٤٩﴿ مة ني ئ ذ ـيةوف ة رح قة ةصف ينة ف يـم  ۛـالف اد  فة

ز ية  ة نةــــ ك الحن ل يةجف ۜـــبةـــۛســـكفا ـس   مةـــففــلح ﴿٥٠﴾  اينحةتف ۙ ةار  م  النح ه  و ج و هة
ا بةــــهن ل ــلــلة غ  ل ـــذة واــــنفـــي ــنحةاس  وة ذة ر  ﴾٥١﴿ ة ۛساب ــــح ــع  الفــري يـ  ۛسالحن

﴾٥٢﴿ اـــلةــعفــيةــل  هي  وةـــب  ة وا الـم  ا ه ـــنح ه  وةــــمة لن د  اي اح  ةلفبةاب  وة ل وا الف ا ول ةرة ة كح ل يةذح وة
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الجزء

﴾١٤﴿
15-HİCR SÜRESİ

Mekke döneminde nâzil
olmuştur. 99 âyettir. 80.
âyette bahsedilen Hicr 
ahalisi, sûreye isim 
olmuştur. Hicr halkı, 
Hz. Salih (a.s.) ın 
kavmi olan Semûd 
halkıdır. Hicr sûresi, 
Kur’ân’ın Allah 
Teâlanın sözü olduğunu
vurgulamaktadır. Bu 
sûre peygamberlerin 
tebliğleri karşısında bir 
grup kâfirin her zaman 
diretmiş olduğunu 
hatırlatır. Allah’ın 
varlığının ve birliğinin 
bazı delillerini serdeder.
Sonra insanlığın en 
büyük kıssası olan Hz. 
Adem (a.s.) ile İblis’in 
kıssasını anlatır. Büyük 
Kur’ân nimetine dikkat 
çekilerek sûre sona 
erdirilir. 

Bismillahirrahmanirrahim

Hicr /1 – Elif Lâm Râ. 
Bunlar kitabın ve 
Kur’ân-ı Mübin’in 
âyetleridir. 

Mübin teriminin anlamı 
için: (28,2) 

Hicr /2 – Bir zaman 
olur kâfirler, “Keşke 
vaktiyle müslüman 
olmuş olsaydık!” diye 
çok hasret çekerler. [6,27]

Bu pişmanlığı Allah 
müminlere zafer verdiğinde
veya ölecekleri sırada yahut
kıyamet günü dile getirirler.

Hicr /3 – Bırak onları, 
yesin içsinler, 
zevklerine düşsünler, 
arzu ve emelleri 
kendilerini oyalaya 
dursun. Yakında 
bilecekler! [77,46] 

Hicr /4 – Bizim imha 
ettiğimiz her memleket 
hakkında mutlaka daha 
önce kararlaştırılmış, 
malum bir vaade vardır.

Hicr /5 – Hiç bir 
ümmet vaadesini ne 
öne alabilir, ne 
erteleyebilir. 
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Hicr /6- Hicr /7 –
O kâfirler, alay ederek:

“Ey o kendisine kitap
indirilmiş olan! dediler,
mutlaka sen bir delisin! 

Eğer iddianda
tutarlı isen, ne diye bize

o melekleri getirip
göstermiyorsun?”

[23,70; 43,53; 25,21-
22] {KM, Markos 3,22;

Matta 11,18} 

Hicr /8 – Biz o
melekleri ancak hikmet

gereğince göndeririz. 

Ama o zaman da,
kendilerine hiç mühlet
verilmez, derhal işleri

bitirilir, mahvolup
giderler. 

Hicr /9 – Hiç
şüphe yok ki o zikri,

Kur’ân’ı Biz indirdik,
onu koruyacak olan da

Biz’iz. [5,67] 

Kur’ân mesajı
öyle dikkatli, titiz bir

şekilde korunmuştur ki
bugün dünyanın her
tarafında en yaygın

kitap olan bu eser, bir
harf farkı olmaksızın

binlerce yıldan beri
okunmaktadır. Matbaa,

kaydetme, ulaşım
imkânlarına rağmen

yirminci asırda yaşamış
ünlü şahısların

eserlerinde bile
farklılıklar bulunması,

bu işin başlı başına
mûcize olduğunu

gösterir. 

Hicr /10- Hicr /11
– Senden önce gelip

geçen milletlere de Biz
Peygamberler

gönderdik. 

Ama onlara hiç bir
resul gelmedi ki onunla
alay etmiş olmasınlar. 

Hicr /12- Hicr /13
– Biz böylece o inkâr

ve alayı suçluların
kalplerine sokarız. 

Geçmiş
ümmetlerin başlarına
gelen felaketler ibret

teşkil ettiği halde yine
de onlar iman etmezler. 

Hicr /14- Hicr /15
– Hatta o kâfirlere

gökten bir kapı açsak,
onlar da yukarı yükselip

çıksalar, 

yine de “Galiba
gözlerimiz bağlandı,

belki de büyüye
tutulduk!” derler. 

ر                  جف ة  الفح  ورة                 س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

بة ا يةــر  ينةـمة دح  الحةذي وا وة ر  كةفة ﴾١﴿ تةاب  وة ـارن  ت لفكة انيةات  الفك  انن ال ن ـيـبيـ م ق رف
ه  ذة يةـكم أفـمف يةــرف ةـمةـتةـل وا وة ي ـتح وا وة م ـه ـلفــع  ل  ه  ةمة الف ﴾٢﴿ ان وا م ـلة ينةــوف كة ل مي سف

ا مة يةــ قةنفــم نةا ــكفـلةــا الهفــوة لةــرف ة وة لح تةاب ــكنا ـهةـة  اي ﴾٣﴿ ۛف  يةــفة ونةـم ـلةـعفـۛسوف
﴿٥﴾وة قةال وا ا تة ب ـمة ةـق  م ـسف ر ونةـنف ا مح تةأفخ  ا يةسف مة ا وة لةهة ة  الجة ﴾٤﴿ و م ـل ــعفــمة

ينةاـأف تيـا تةـوف مةــلة ﴾٦﴿ ا ةـيح  ال اـية ا الح ي ن ــهة لة عةـذي  ه  الذح ـلةيفـزح 
ةكذ نح ۜـر  اي ن ون  جف كة لةمة

ا  ل ـنةــن مة ةةـمةـ الفزح  ائ كة لن ﴾٧﴿ اـمةـــا لفـب  نف ــكفـئ ـلن ينةـنة الـــ م ۛت ـنفــك ة   اي ا د  قي ة صح
ة اي ن  ــا نةـنح لفــنةحف ة رةكذذح  ـ النةاـزح ﴾٨﴿ ب  ة لح اـحةــالفـاي مة  قح  وة

اواـكف ذاى م ان  ينةـظةــنفــ اي ري
لة ۛس دف الـقةــوة يـل ـبفـ قةنفـم نةا ـلفـرف ة كة في يةع  الف ينة ش  لي ة وح ﴾٩﴿ اف ظ ونة ةا لةه  لةحة نح اي وة

ل ـكف كةـذن ﴾١١﴿ مة س ــمف م ـيه ـأفتيـايةـوة ة ــنف رة لح نةـهي يةـــان وا ب ـكفول  اي ؤ ن ز  تةهف سف ﴾١٠﴿

ن ونة ب  م  ي ؤف قةدف خةــلة ةة ــهي وة نح لةتف س  ﴾١٢﴿ ل ـنة ي ق ـكمـسف جفـه  في ۙـل وب  الفم  ينة مي ر 
نةا لةوف فةتةحف ۙ وة ونة ر ج  يه  يةعف ااء  فةظةلح وا في مة ة نة السح مف بةاباى م  ه  لةيف عة ﴾١٣﴿ ينة لي ة ةوح الف

﴾١٥﴿ ةــلة نح اوا اي ال  ا س ـقة تف البفـكح ـمة نةـرة ۟ــــــن  قةـحفــــلف نةـا بةـۛصار  ور ونة ح  سف م  مة وف
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Hicr /16- Hicr /18
– Gerçekten Biz, gökte 
burçlar yarattık ve 
onları seyredenler için 
yıldızlarla süsledik. 

Hem onu kovulmuş her 
şeytandan koruduk. 
Ancak kulak hırsızlığı 
edenler olursa, onu da 
parlak bir ışık kovalar. 
[25,61; 85,1; 26,212; 37,8-
10] {KM, Luka 10,18} 

Burç: Kale, hisar, yüksek 
köşk mânalarına gelir. 
Gökyüzünde özel bir 
şekilde toplanmış olan 
birtakım yıldız kümelerine 
de burç denilmiştir. Bu 
kümelerin meşhur olanları 
on iki tane olmakla beraber,
âyet-i kerimede “bürûcen” 
nekire şeklinde 
zikredildiğine göre, gökte 
daha keşfedilmemiş birçok 
yıldız kümesinin 
bulunduğuna işaret 
edilmektedir. 

Şihab: “parlak ışık, 
alev” demektir. Göktaşı 
veya henüz keşfedilmemiş 
bir ışın türü olabilir. 

Eğer göktaşı olarak 
düşünürsek, bunların dünya
atmosferine son derecede 
fazla miktarda düştüğü 
bilinmektedir. Pek 
mümkündür ki şeytanların 
uzayda yükselmeleri bu 
şihablarla önleniyordur. 
Fakat bunlar dünyada 
insanların hayatlarını imha 
etmezler. Zira göktaşları 
dünya küresini çevreleyen 
atmosfer küresine girer 
girmez yanıp kül olmakta, 
son derece nadir olarak, 
ibret olsun diye yere 
düşmektedir. Hasılı, 
dünyamız burçlarla 
korunmasaydı bu şihablar 
hayatımızı çoktan imha 
etmiş olurlardı. 

Hicr /19 – Yeri de 
yaydık, genişlettik ve 
oraya ağır baskılar 
(sağlam dağlar) çaktık 
ve orada hikmetle 
ölçülmüş olarak her 
türlü nebatı yetiştirdik. 
[37,6] {KM, Tekvin 3,24} 

Hicr /20 – Orada hem 
siz insanlar için, hem 
rızkını sizin 
vermediğiniz daha nice 
yaratıklar için 
geçimlikler meydana 
getirdik. 

Hicr /21 – Hiçbir şey 
yoktur ki onu meydana 
getiren hazinelerin 
anahtarları elimizde 
olmasın. Biz onu ancak 
belirli bir ölçü ile 
indiririz. 

Hicr /22 – Aşılayıcı 
olarak rüzgârlar 
gönderdik. Derken 
gökten yağmur indirip 
onunla sizi suladık.

Halbuki o suyu 
hazinelerde depolayan 
da sizler değilsiniz. 
[39,21; 56,68-74; 16,10; 
67,30] 
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Rüzgarların
bitkilerdeki erkek ve dişi

unsurlar arasında
döllenmeyi sağladıklarına

işaret ediliyor. 
Âyetin son kısmı ise

kaynak sularını oluşturan
ilahî kanuna işaret ediyor.

Yağmurla inen su yerde
kaybolmaz. Yüzeye yakın
taş havuzlarda depolanır.

Tuzlardan ve kirlerden
arıtılmış olarak tatlı bir
hayat kaynağı halinde

mahlûklara ikram edilir. 
Hicr /23 – Muhakkak

ki hayatı veren de
Biz’iz, hayatı geri alıp

öldüren de ve elbette
hepsine vâris olacak,

hepsinden sonraya
kalacak olan baki de

Biziz. 
Hicr /24 – Doğrusu

sizden, önden gidenleri
de, geri kalanları da Biz

pek iyi biliriz. 

Doğup ölenleri veya
ileride dünyaya gelip

ölecekleri yahut İslâm’da,
Cihadda, taatte öne geçip

geri kalanları da biliriz.
Sizin hallerinizden hiç biri

Bize gizli kalmaz, demektir.

Hicr /25 – Senin
Rabbin, elbette onları

mahşerde toplayacaktır.
Çünkü O hakîmdir,

alîmdir (tam hüküm ve
hikmet sahibidir, her

şeyi bilir). 

Hicr /26 – Biz
insanı kara çamurdan,

şekillenmiş bir
balçıktan yarattık.

[55,14-15; 6,2] 

Hicr /27 – Cinleri
de daha önce, zehirli
ateşten yaratmıştık. 

Hicr /28 – Ve hani
Rabbin meleklere:

“Ben, demişti, kuru
çamurdan, şekillenmiş
bir çamurdan bir beşer

yaratacağım.” 

Hicr /29 – “Bu
itibarla, Ben onu

düzenlediğim insan
şekline koyduğum ve

içine ruhumdan
üflediğim zaman,
derhal onun için

secdeye kapanınız.” 

Allah’ın isimlerinin
insanda böyle tecelli

etmesidir ki insanı arzda
halife kılmış ve bütün

mahlûkat üzerine
çıkarmıştır. 

Hicr /30- Hicr /31
– İblis hariç bütün
melekler secdeye
kapandılar. O ise
kibirlenip, secde

edenler arasında yer
almadı. 

﴾١٦﴿ لة ااء   نةا  ف يــلفــعةــدف  جةـقةــوة مة ة ةـــب السح زة يح ةاــر و جاى  وة ا  ل  نح ةاـلـهة ۙـظ  نح ينة ري
ة مة لح قةـاسف ن ــاي ةـال تةرة عةـسح مف ﴾١٧﴿ حة ا ـف ـوة جيـ ك نفــم ظفنةاهة م ۙـيـلح  ۛشيفطةان  رة

ۛض  مة ةرف الف الـهة نةا دف دةــوة نةا ــقةـلف ا وة ايف يهة في ﴾١٨﴿ اب   م ـه   ش ـعةـبةـتف اةــفة يــهة ن ــبي
جة مفكمنةا لةـلفـعةـوة ﴾١٩﴿ نف ال ية وة اس  وة ا م ـيـنةا فيـتفـبةـرة ز ون ـۛش لح ـكم نفــهة وف ء  مة يف

اينف م  ء ـوة ة نف ۛشيف لح نةا اي دة نف ع  ﴾٢٠﴿ ا يهة اي ـمة في نف ۛشـعة مة ا وة ت مف لةه  ب رة قي لةسف ينةـز 
ۛس يةـنةا الـلفـوة ال رف ا حةــرح  ﴾٢١﴿ ا ائ ــخة مةه   ـن ــزة لـ ــنةـا ن ـ وة ة ب ــزح  لح ا  اي دة ر  مةـه  ل وم ـقة عف

لفــاةنفـفة نة  نةاــزة ااء م  مة ة ا السح اـم ـكم نةاــيفـقةـاةسفــفة اءىـ مة مة مف  لةه ـت ـنف ا الـوه ۛ  وة اق ـحةـلة وة
دف لةقة ﴿٢٣﴾وة ةا نح اي ن  وة ـيي وة ن  ن حف نةـلةنةحف يت  وة ن ـمي ث ونة حف ار  الفوة ﴾٢٢﴿ ينة ني از  ب خة
ة اي وة نح ﴾٢٤﴿ دف عةـل ـعة لةقة ك مف وة نـف ينة م  مي د  تةقف سف نةا الفم  نةاـمف تةأفخ ـالف ل مف سف ينةـم  ري

لة دف ـوة نةاـلةـخةقة الف نفۛسانة قف ﴾٢٥﴿ بحةكة ةـوة يةــ ه رة نح ۜ  اي مف ر ه  ش  يم  عةـه   حةـحف ۟ـكي يم  لي
الف ة ـوة اانح نةاه جة لةقف ل ـبفـقة نفــ م خة ﴾٢٦﴿ لـــنف حةـال  م ـۛصـلفــنف ۛصـم  ۛـأ  مةمة ن ون  سف

ذف قة اي بح الة ـوة اـمةـلفـ ل كةـــرة ال ق  بةۛشراىة  ــكفـئ ـلن نحيي خة اي ﴾٢٧﴿ ةـ نةار  النفـم  وم ـسح م 
يفـا ذةا ۛســفة ة نةـت ـوح خفـه  وة يه ت  ـفة في ﴾٢٨﴿ لـــحة نفـۛصال  م ـلفـنف ۛصــم  ن ون ـسفــمة أ مة
دة الفـفة اـمةـۛسجة مفـه ـلح ـكمة  كفــئ ـلن ﴾٢٩﴿ واـقةـي فةـر وحينف ـم  يـه  ۛسا ج ـلة ع  نةـدي

﴾٣١﴿ اي ا ة لح يــبف اي اــلي ا ج ـعة الـونة مةكمالنف  يـة ىـۛسۜ البن ة ينةــسح دي ﴾٣٠﴿ ۙـمةـالجف ع ونة
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Hicr /32 – Allah 
İblis’e: “Sen niye secde
edenlerle beraber 
olmadın?” diye sordu. 

Hicr /33 – 
“Benim, dedi, kuru 
çamurdan şekillenmiş 
balçıktan yarattığın bir 
beşere secde etmem 
mümkün değildir.” 
[2,34; 7,12; 17,62] [38,76] 

Hicr /34- Hicr /35
– “O halde, dedi, defol 
buradan! Çünkü sen 
kovuldun, 

ve bu lânet, hesap 
gününe kadar senin 
üzerinde devam 
edecektir.” 

Hicr /36 – “Ya 
Rabbi! dedi, o halde 
insanların 
diriltilecekleri güne 
kadar bana mühlet 
ver!” 
Hicr /37- Hicr /38 – 
“Haydi, buyurdu, belirli
bir güne kadar sana 
müsaade edildi.” 

Hicr /39- Hicr /40 – 
İblis: “Ya Rabbi! dedi, 
beni azdırmâna karşılık,

yemin ederim ki ben de
dünyada onlara 
günahları süsleyeceğim 

ve ancak senin ihlasa 
erdirdiğin kulların 
müstesna, onların 
hepsini azdıracağım” 
[17,62; 38,82-83] 
İblis şunu demek istiyor: 
“Ya Rabbî, benden aşağıda 
olan birine boyun eğmemi 
istedin. Benim bu emre 
uymayacağım sence 
mâlumdu. İşte böylece 
azmama sebep oldun ve bu 
da bu insanlar sebebiyle 
başıma geldi. İşte ben de 
onları azdıracağım.” 
Hicr /41 – Allah 
buyurdu: “Bu seçkin 
kullarımın tuttuğu yol, 
işte Ben’im gözettiğim 
dosdoğru yoldur.” 
[16,9; 1,6-7] 

Hicr /42 – 
“Şüphesiz Benim o 
seçkin kullarım 
üzerinde senin hiçbir 
nüfûzun yoktur, ancak 
senin peşine takılmış 
şaşkın azgınlar başka!” 

Hicr /43- Hicr /44
– Şüphesiz cehennem 
de o azgınların hepsinin
varacakları yerdir. 

Oranın yedi kapısı 
vardır ve onlardan her 
kapıdan kimlerin 
gireceği belirlenmiştir. 
Onlar kapılara 
bölüştürülmüşlerdir.
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İblis kıssasının
hatırlatılması şu

muhtevada olmuştur:
Daha önceki âyetlerde

kâfirlerin felakete
götüren yollara tâbi

oldukları üzerinde
durulmuştu. Bu

sapıklıkların gerisinde,
en büyük bir düşmanın

bulunduğunu,
insanların buna karşı

daima uyanık ve tetikte
olmalarının lüzumunu

hatırlatmak için bu
kıssaya yer verilmiş ve

denilmek istenmiştir ki:
“Peygamber sizi bu

tehlikeden kurtarmak
istiyor. Fakat siz

dostunuzu düşmanınızı
ayırd edemiyorsunuz.” 

Hicr /45 – Şeytana
uymaktan korunan

müttakiler ise
cennetlerde ve pınar

başlarındadırlar. 

Hicr /46 –
“Esenlikle, emin olarak

girin oraya” (denir
onlara). 

Hicr /47 – Onların
kalplerindeki kini

söküp çıkarmışızdır.
Dost ve kardeş olarak,
divanlar üzerinde karşı

karşıya otururlar. 

Hicr /48 – Orada
kendilerine hiç bir

zahmet ve meşakkat
dokunmaz, oradan hiç

çıkarılmazlar. 

Hicr /49- Hicr /50
– Kullarıma haber ver

ki (günahları örten)
gafur, (ihsanı bol olan)

rahîm Ben’im. 

Bununla beraber
azabım da elîm mi

elîm! 

Hicr /51 – Onlara
İbrâhim’in

misafirlerinden de
bahset. [11,69; 51,24]

{KM, Tekvin 18.
bölüm} 

Hz. İbrâhim (a.s.)
ın kıssasının

münasebeti şudur. Bu
sûrenin başında 7.
âyette müşriklerin

“Eğer iddianda tutarlı
isen ne diye bize

melekleri
getirmiyorsun?” sözleri
nakledilmişti. Onlara şu

denilmek isteniyor:
“Melekler gelirse, kesin
hükmü icra için gelirler,

artık size mühlet
verilmez.” 

مفــالة لةـقة ﴾٣٢﴿ اقةالة اـيـليــبف اي اـ ية ة تـة س  مة اج ـعة الـــونة مةكملةكة اللح ينةـسحة دي
﴾٣٣﴿ تةه   كم ال لةقف دة ل بةۛشر  خة ج  ةسف نفنف  ل  نفم  لحة  ۛصلفۛصال  م  ن ون مة سف أ  مة

ة عة نح اي ةـلةـوة نةـيفكة اللح لنىـعف ةة اي ﴾٣٤﴿ اــنفــر جف م ــ فةاخفقةالة  ة ا ــ فة هة جيــنح م ــيـكة رة
بح قةالة  ث و نةـــعةـبفـــ  ي م   وفــى يةـلن  ايي ـرف نايـــظ ــــــاة نفــــ فة رة ﴾٣٥﴿ م  الدحي ين ــية وف

م ــى يةـاي لن ت ـــــوة قفـــ   الفوف ﴾٣٧﴿ ةـ فةالة ـقة ۙــظةـــنفــم ــنة الفـــكة  م ــا  نح ينة ري ﴾٣٦﴿

ا ال غفـب  رةبح  الة ـقة ا يفــمة يح ـتةـوة ي  لة زة ة لةـنةـني ض ـه ـنح ةرف مف ف ي الف ﴾٣٨﴿ ل و م  عف الفمة
ة ع  لح ينةــصيـلةــخفـم  الفم ـه ـنفـدة كة  م  بةاــاي ﴾٣٩﴿ لة  غف يةـــوة ةــو  ۙمف ــه ــنح ينة عي مة الجف

ة ع  نح ي لةـبةـاي كةــۛس لةـيفـادي ﴾٤١﴿ ة م ـذةا ص ـ هنالة ـقة لةيح اط   عة تةـرة يم ـسف قي ﴾٤٠﴿

ة جة نح اي ةـهةـوة مةــنح ﴾٤٢﴿ لة ه ــعة ة مةـ  س مفـيف لح ةــلفطةان   اي نة عةكة  ـبةـن  اتح ينةــالفم  اوي غة
ا ۛسـلة ۜ  ل ك لح  بةاب  ـعةـبفـهة اب  ه ـم ة  البفوة مفـنف ﴾٤٣﴿ ۙـمةـالجفمف  ـه  د ـوف ع ـمةـلة ينة عي

ا ل وهة خ  ا دف ﴾٤٥﴿ ة الف نح ةـاي تح ينة ـم  يقي ۜـجة في ي ون  ع  نحةات  وة ﴾٤٤﴿ ء  مة زف س ـج  ۟ـقف و م 
نة عفــوة ا ـنةـــزة يا مة ه ـ ص في ور  اناىـلح  ايخفـنف غ ـمف  م ـد  وة ﴾٤٦﴿ م  انم ـۛسـب  نةــيـنيـلة

مف  فيـسح ـمةــلة ية ا نةـيـه  اـهة مة مف  ۛصب   وة اه  هة نف م  ﴾٤٧﴿ لنى ر ـ س عة اب ـم  ر  ينةـتةقة لي
ة النح ذةابيي وة عة ﴾٤٩﴿ ي نةبح ئف بةاداي ايي ع  ح ور  النةا الن ف  ۙ الفغة يم  حي الرحة ﴾٤٨﴿ ينة جي رة خف ب م 

﴾٥١﴿ نة مف  عةـئفـبح ــوة بفــيفــنف  ۛضــه  يمةۢــرن هيــف   اي ﴾٥٠﴿ ةليـعةـوة الفــه  م ـيــذةا ب  الف
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Hicr /52 – Onun 
yanına girdiklerinde 
“Selam!” dediler. 
İbrâhim: “Biz sizden 
korkuyoruz” dedi. 

Misafirlere ikram 
ettiği yiyecekleri 
yemediklerini görünce 
böyle dedi. 

Hicr /53 – 
“Korkma!” dediler. 
“Biz sana akıllı, bilgin 
bir oğlunuzun dünyaya 
geleceğini 
müjdeliyoruz.” 

Hicr /54 – “Beni 
mi müjdeliyorsunuz?” 
dedi. “Bana ihtiyarlık 
gelip çatmışken, artık 
beni nasıl tebşir 
edersiniz?” 

Hicr /55 – “Sana 
gerçeği müjdeledik, 
onun için ümit 
kesenlerden olma!” 
dediler. 

Hicr /56 – O da: 
“Rabbinin rahmetinden,
hak yoldan sapanlardan
başka kim ümit keser 
ki?” dedi. 

Hicr /57 – Ve 
ilave etti: “Ey elçiler, 
bundan başka işiniz 
nedir? sorabilir 
miyim?” 

Hicr /58- Hicr /60
– “Haberin olsun” 
dediler, “Biz suçlu bir 
topluluğu 
cezalandırmak için 
gönderildik. 

Ancak eşi dışında 
Lut’un ailesi müstesna. 

Çünkü onların hepsini 
kurtaracağız. Eşinin 
suçlularla beraber 
kalmasını gerekli 
gördük.” 

Hicr /61- Hicr /62 – 
Elçiler Lut’un evine 
gelince O: “Doğrusu, 
siz ürkülecek 
kimselersiniz” dedi.

Hicr /63- Hicr /65
– “Yok” dediler, “Biz 
sana, onların şüphe 
ettikleri cezayı getirdik 
ve sana emr-i Hak ile 
geldik, emin ol bizler 
sadık kimseleriz. 

Hemen gecenin 
sonunda aileni yola 
çıkar, sen de 
arkalarından git, 
içinizden hiç kimse 
dönüp ardına bakmasın,
size emredilen yere 
geçin gidin.” [15,8; 
11,65]  
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Bundan maksat:
“Sakın arkana bakma,

yoksa taş kesilirsin”
değildir. Maksat şudur:

“Arkanıza bakarsanız
felakette helâk olanların

müthiş çığlıkları,
manzaraları ile

karşılaşırsınız. Şimdi ne
onların lâyık oldukları

cezayı bulmaları
sebebiyle sevinme, ne

de üzülme zamanı
değildir. Oradan hızla

uzaklaşmalısınız ki
azap yağmurundan
etkilenmeyesiniz.” 

Hicr /66 – Ona şu
kesin emri vahyettik:
“Sabaha çıkarlarken

onların kökü kesilmiş
olacaktır!” [11,81] 

Hicr /67 – Şehir
halkı da misafirlerin

geldiğini duyup
eğlenmek için

gelmişlerdi. 

Hicr /68- Hicr /69
– “Bunlar benim

misafirlerim!” dedi,
“Ne olur beni mahcûp

etmeyin. Allah’tan
korkun da beni rüsvay

etmeyin.” 

Bu âyetler onların
saldırganlıkta adeta

gözlerinin döndüğünü
zarif bir üslûpla ifade

ediyor. Halkça sayılan
birine, kısa süre için

uğrayan bir misafir bile
emin olamıyordu.

Talmudda bu
çürümelerin çok somut
örnekleri rivâyet edilir. 

Hicr /70 –
Onlarsa: “Biz seni

elalemin işine
karışmaktan

menetmemiş miydik
(şunu bunu korumak

sana mı kalmış!)”
dediler. 

﴾٥٢﴿ ذف  دةخة ال ـــه   فةـيفـلةـل وا عةـاي مـوا ۛسـقة ةالة ـقةاىۜ  ـلة نح ج كمــنفــا م ـ اي ل ونةــمف وة
ةـبة قةالة ال ت ـشح يـرف وني م  ﴾٥٣﴿ تةال وا ـقة ةاـــ لة نح لف اي ر كة ب ـبةـن  وف جة م  عةـغ ـشح  يـلة م ـلي

ةــــــال وا بةـقة اكةــرف نةـشح ﴾٥٤﴿ اى النف مةـعة ةـلن ر ونةــشح ــبةــمة ت ـب ـر  فةـبةـكنـية الفـن ـسح
مةقةالة حفنفـم نةط  ـقفـنف يةــ وة ة ـ رة مة ﴾٥٥﴿ قح   تـةب الفحة ينة نةـنف م كمفةلة ان طي الفقة

﴾٥٧﴿ ا خةــــ فةقةالة االفـيح  مف الكمبـ ـطفـمة ۛسل ونةـهة رف م  ﴾٥٦﴿ ا  ــبح رة اهي ا ة الضح ة لح ونة ايلح
ان ا ة لح ةاـلة ل  اي نح ۜ اي مفـلة وط  نةجح وه  م  ﴾٥٨﴿ اوا  س قةال  اا ا رف ة نح لنى قةـلفــاي اا اي م  م ـنة ۙـوف ينة مي ر  جف

﴾٦٠﴿ امف ة لح ةــه    قةـــتة ال رةــاي ا رف دح ةـنة نح ا لةــاۙ  اي نة الفـهة اب ــم  يــغة ۟ـري نة ﴾٥٩﴿ ۙـعيـمةـالجف ينة
ة ايقةالة  م  م ــمف قةكمنـح ونةكفنـفــوف ر  ﴾٦١﴿ اـلةــفة ا جة ة ۛسـم ـوط   الفـاءة انلة ل ـمح ۙـرف ل ونة

كة نةاـيفــتة ال وة ﴾٦٣﴿ اــنةاكة ب ــئفــلف ج ــ بةقةال وا ر ونةـتةــمفـه   يةــيــوا فيـان ـكف مة ﴾٦٢﴿

ر  ب ـفة ل ـيفـ الحةنةـم طفع  ــق ــل كة ب ـاةهفـاةسف ﴾٦٤﴿ ة اي  وةقح ــحةــالفــب  ونةـۛصا د  ق ــــا لةــنح
بة ه ـالدف يةــا رة لة امفـمف الحةكمنـفــتف  م ـف ـتةـلفـمف وة ث ــيفــوا  حةـض ــد   وة اتحة ـعفـب ــوة

قة اـــيفــۛضـــوة ةمفـل  ه   ذنــيفـــلة ا ايـنة ة دةاب  رة الــــكة الف اـــنح ء ـــرة هن ا ؤ للة ﴾٦٥﴿ مةـــت  ر ونةـــؤف
ا جة يـمةــل  الفــهف اءة الـوة ر ونةـش ـبفــتةـسفـ ية ة ـنةـدي ﴾٦٦﴿ ينةـحيـب ـصفـم  ط و ع  ــقفـمة

ا تحة واـق ــوة ﴾٦٨﴿ االةــقة ة  هن نح ء   ۛضـــ اي ا ي  فةــــيفــؤ للة ۙـح ــۛضــففــــلة تةــــفي ون  ﴾٦٧﴿

﴾٧٠﴿ اواــقة لةال  ا لةـن  الفــكة عةـهةـنفـمف نةــ الوة يـعة نةــمي ﴾٦٩﴿ ة  لة ت الحن ز ون ــخفـــــ وة
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Hicr /71 – Lût: “Eğer 
evlenmek isterseniz, 
işte kızlarım, onlarla 
evlenebilirsiniz” dedi. 

Hicr /72 – (Resulüm!) 
“Hayatın hakkı için 
onlar, kendilerini 
öylesine kaybetmişlerdi
ki sarhoşlukları içinde 
sürünüp gitmekte 
idiler.” 

Bu hitabı yapan Cenab-
ı Allah’tır. Bir başka 
tefsire göre, hitab 
edenler elçi melekler 
“Hayatın hakkı için, 
onlar sarhoşlukları 
içinde sürünüp 
gitmektedirler” 
demişlerdi. 

Hicr /73 – Güneş 
doğarken o korkunç ses
bastırıverdi onları! 

Hicr /74 – Bir anda 
şehirlerinin üstünü 
altına çevirdik. 
Pişirilmiş çamurdan 
yapılmış taş yağmuruna
tuttuk onları! 

Hicr /75 – Elbette 
bunda işaretten 
anlayanlar için alınacak
nice ibretler vardır. 

Hicr /76 – Hem o şehir 
harabesi uğrak bir yol 
üzerindedir. 

Bu şehrin harabeleri 
Hicaz’dan Suriye ve 
Mısır’a giden yol 
üzerindedir. 

Hicr /77 – Elbette 
bunda, iman edecekler 
için çok ibretler vardır. 

Hicr /78 – Eyke halkı 
da zalim mi zalim bir 
halk idi. 

Eyke, Tebük’ün eski 
adı olup Şuayb (a.s) ın 
halkıdır. 

Hicr /79 – Onlara da 
hakettikleri cezayı 
verdik. Bu her iki şehir 
harabesi de uğrak bir 
yol üzerindedir. 

Hicr /80 – Hicr halkı da
peygamberleri yalancı 
saydı. 

Hicr, Semud’un 
başkenti idi. Kalıntıları 
Medine’nin 
kuzeybatısında el-Ula 
kasabasının yanındadır. 
Medine - Tebük 
karayolu üzerindedir. 
Hz. Peygamber (a.s.) ın
tavsiyesine uyarak 
buradan geçenler orada 
konaklamazlar. 

Hicr /81 – Onlara delil 
ve mûcizelerimizi 
verdik, ama yüzçevirdi 
onlar bu delillerden! 
[41,17] 
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Hicr /82 – Dağlarda
evler yontarak güven

içinde bulunuyorlardı. 

Hicr /83 – Bir sabah o
korkunç ses bastırıverdi

onları! 

Hicr /84 – Kazanıp ele
geçirdikleri mal ve

imkânlar hiçbir fayda
vermedi kendilerine. 

Bu âyet Hz. Peygamberi ve
müminleri teselli

etmektedir. Hakikatin
mutlaka zuhur edeceğini,
batılın savletinin devamlı

olmadığını bildirmektedir. 

Hicr /85 – Öyle ya, Biz
gökleri, yeri ve bu
ikisinin aralarında
bulunan varlıkları

elbette boşuna değil,
gerçek bir gaye ve
hikmetle yarattık. 

Hiç şüphe yok ki o
kıyamet saati gelip
çatacaktır. Öyleyse

müsamaha ile tatlılıkla
davran onlara. [23,115-
116; 38,27; 53,31; 43,89]

 Hicr /86 – Elbette
senin Rabbin

mükemmel yaratan ve
herşeyi hakkıyla

bilendir. [36,81-83] 

Hicr /87 – Şu kesin ki
biz sana Seb-i mesânî

ile şu yüce Kur’ân’ı
verdik. 

Seb-i mesânî: Fatiha
sûresidir. 

Hicr /88 – Sakın o
kâfirlerden bir kısmına

geçici bir zevk olarak
verdiğimiz dünya

nimetlerine göz atma. 
Onların iman

etmemelerinden ötürü
üzülme ve müminlere
kol kanat ger, şefkatle

koru onları. [20,31;
26,215; 9,128] {KM, Çıkış

18,15-16} 

Hicr /89 – Ve de ki:
“Sizi, sizleri bekleyen

felaketten açıkça
uyarıyorum.” 

Hicr /90- Hicr /91 –
Tıpkı o bölüşenlerin, O

Kur’ân’ı parça parça
edenlerin başlarına

indirdiğimiz felaket
gibi. 

Muktesimîn: bölüşenler,
bölenler veya yemin

edenler mânalarına gelir. İlk
mânaya göre: Kur’ân’ı

kısım kısım ayırarak bir
kısmını kabul, öbür kısmını
reddedenler mânasına gelir.

Bunlar, birinci derecede,
kendileri de kısım kısım

bölünmüş olan Yahudi ve
Hıristiyanlardır. Ayrıca,

inkârlarını var güçleriyle
yemin ederek pekiştirenler

de kasdedilmiş olabilir. 

ةـمفــعةـلة نح مفــه ـر كة اي ﴾٧١﴿ االةـقة ء ــــ هن ا ـي نةاـــبة  ؤ للة نف  يــت ۜـــيـليــاع ــمف فةــت ــنفـكم اي نة
﴾٧٣﴿ تفـاةخةـفة ةــذة م  الصح ة  م ـيفـه  قيـحة ر  ۙـشف ينة ﴾٧٢﴿ ي ۛسـلة مف يةكذفي ت ه  ه ونةـرة مة عف
﴾٧٤﴿ ال ـفة لفنةا عة عة الـجة ا وة لةهة ا ۛساف  نة يةهة طةرف مفـا عةـمف ه  ةى م ـح  لةيف ارة ۜـنف س ـجة يل  جحي
﴾٧٦﴿ ا لة وة ةهة نح يـۛسـب ـاي يم ـقيـل  م ـبي ﴾٧٥﴿ ة نح ي اي ل  في ية كةـذن ن سح ـتةـم ــل لف ات ـلة يــوة نةـمي

اينف  وة
اب  كةانة حة ۙ الصف ينة ة  لةظةال مي كة ةيـف الف  ﴾٧٧﴿ ي ة في نح نيةةى اي ل كة لة ۜذن ينة ني م  ؤف  ل لفم 

لة ةــكف دفـقةــوة ۛب ذح ﴾٧٩﴿ ۢ  وةـه ـنفــنةا م ـمفـقةـتةـفةا نف ة اي مف ا لةب ـه ـنح ام  م ـمة ۟ـبيـا مة ۜ ين  ﴾٧٨﴿

تة ان مفـيفـوة ية نةاه  اــنفـوا عةــا ن ـكفـنةا فةــات ـان هة ﴾٨٠﴿ اب  حة ر  الصف جف ۙ الفح  ينة ۛسلي رف الفم 
م  تفه  ذة فةاةخة ﴾٨٢﴿ كةان وا ت ونةـية وة نة نفح   م 

بةال  ب ي وتاى ينة الفج  ني انم  ﴾٨١﴿ ۙـم  ينة ضي ر  عف
اــفة ا اــه ـنفـننى عةـغف ال مة  مف مة

ۜـس كذـوا يةـان ـكف ب ونة ﴾٨٣﴿ ة  م  يفحة ة ۙـب ـصفـالصح ينة حي
ا مة ةـقفـلةــخة وة مةـمنــنةا السح ۛض  وة ةرف الف ات   وة ة ـه ـنةـيفــا بةـوة لح ا اي ا ۜ ـحةــالفــب مة قح ﴾٨٤﴿

ة نح بحةكة اي وةــ ه رة ﴾٨٥﴿ ا عة ة ة السح نح اي نت ـوة ةـح  الـفةـة  فةاصفـيةـةة لة يلةـميـحة الفجةـففـصح
دف  لةقة نةاكة انوة اننةثةانيي ـمةـنة الفـعاى م ـبفـۛس تةيف رف الفق  وة ﴾٨٦﴿ ق  الفـخةـــالف يــعةـلحة م ـلي

ةـم ـلة تة ة نح ا مة كة ايـيفـنةـيفـ عة دح ةــلنى مة ــــب ا ـنةـعفــتح اجـه وة اىـ الزف ﴾٨٧﴿ مةــيـظيــعةــــالف
﴾٨٨﴿ تةـه ــنفـم  لة نف عةــمف وة زة اخفــه ـيفـلةــحف ضف جةــمف وة ينةــلفـكة ل ـنةاحةـف  ني ؤف م  م 
﴾٩٠﴿ لةىـكة لفنةا عة ا النفزة ا ۙـم ـالف مة ينة مي تةس  قف ﴾٨٩﴿ ق لف اييوة ح ن ير ـالنةا ال  اي ةذي ۛ نح ين  بي الفم 
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Hicr /91- (bak hicr
90) 

Hicr /92 – Rabbin 
hakkı için sorguya 
çekeceğiz onların 
hepsini! 

Hicr /93 – 
Yaptıkları işlerden 
sorumlu tutacağız 
onları. 

Hicr /94 – Şimdi 
sen, sana ne 
emredilmişse onu 
açıkça söyle onlara. 

Yüzçevir, aldanma
o müşriklere! [54,6; 
68,10] 

Hicr /95 – Seninle
alay edenlerin 
haklarından gelmeye 
Biz yeteriz. 

Hicr /96 – Onlar 
Allah’tan başka tanrı 
uyduruyorlar ama 
yaptıklarının sonucunu 
yakında öğrenecekler! 

Hicr /97 – Çok iyi
biliyoruz, onların bu 
kabil iddialarından 
ötürü senin canının 
sıkıldığını! 

Hicr /98 – Ama 
sen Rabbini hamd ile 
tenzih et ve secde 
edenlerden ol. 

Hicr /99 – Sana 
ölüm gelip çatıncaya 
kadar da Rabbine 
ibadet et. [74, 46-47] 

Yakîn: 
Müfessirlerin ekserisi 
tarafından “ölüm” diye 
tefsir edilmektedir. 
Süleyman Ateş “kesin 
bilgi” diye 
yorumlayarak: 
“Rabbine ibadet et ki 
sana yakin gelsin, 
(kesin bilgiye eresin)” 
demektedir.

016-NAHL  SÜRESİ

Mekkî dönemin sonlarında 
nazil olmuştur. 128 âyettir. 
Bal arısı mânasına gelen 
Nahl, 68. âyette geçer. 
Allah Teâlanın yaratıcılığı 
ve ilhamı bal arısının bal 
yapmasında açıkça 
meydanda olduğundan 
Allah Teâla bu ilhama 
dikkatimizi çekmektedir. 
Hz. Peygamberin risaletine,
imanın ve küfrün 
neticelerine değinilip sonra 
Allah’ın birliğine dair 
delillere geçilir. Küfür ve 
nankörlüğün, 
şükürsüzlüğün neticeleri 
bildirilir. Sonra esas gaye 
olan, insanları hak dine 
münasip usul ile çağırma 
üzerinde durularak sûre 
sona erdirilir. 
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Bismillahirrahmanirrahim

Nahl /1 – Allah’ın emri
ha geldi ha gelecek!

Artık onun gelmesini
çabuklaştırmak

istemeyin. Allah
müşriklerin koştuğu

ortaklardan
münezzehtir, yücedir.

[21,1; 54,1] 

بزح

﴾٢﴿
Nahl /2 – Allah

melekleri, kendi
tarafından bir vahiy ile

kullarından dilediği
kimselere, “Benden
başka tanrı yoktur.

Bana karşı gelmekten
sakının!” diye uyarmak
üzere gönderir. [42,52;

6,124; 22,75; 21,25] 

Nahl /3 – O,
gökleri ve yeri

hikmetle, ciddi bir
maksatla yarattı.

Yücedir O müşriklerin
koştukları ortaklardan!

[53,31] 

Nahl /4 – Nitekim
O, insanı bir damla

sudan yarattı, ama gel
gör ki o yaman bir
hasım kesiliverdi.
[36,77-79; 25,54] 

Nahl /5 –
Davarları da yarattı. 

Bunlarda sizi
soğuktan koruyan (deri,
yün, kıl gibi) maddeler

ve birçok faydalar
vardır. 

Hem onların
etlerini ve ürünlerini de

yersiniz. 

Nahl /6 – Onları
akşamleyin ağıllarına

getirir, sabahleyin
otlaklara götürürken

bambaşka bir zevk
alırsınız! [6,142] 

بح كة وةــفة ـةرة ةـلةـلةنةسف ۙـعيـمةـمف الجفـه ـنح ينة ﴾٩١﴿ ل وا عة ينة جة اننةاللحةذي رف ينةـ ع  الفق  ضي
عف  ب ـــاصفــفة ات ــدة مةـــمة ضفـعف ال ر  وةـــؤف ر  ﴾٩٣﴿ اــعة ة ل ونةــــمةـعفــوا يةـان ـكف مح ﴾٩٢﴿

ينة ةذي اللح ﴾٩٥﴿ ة نح ءييــهفــتةــسفـم ــنةا كة الفــيفـفةــكفا ـاي ۙـز  نة ﴾٩٤﴿ ن  ينةـالف عة كي ر  شف م 
لة دفــقةـــوة ﴾٩٦﴿ عة  ل ونة مة عة لنالحن  يةجف ۛ فةــــاى انخةـهـــــــاي ونةـم ــلةـعفــــــية وف ۛفــۛســـــرة

ـحف ب ـۛســفة د ـمفـحةــبح  ﴾٩٧﴿ يق   ۛصــنحةكة  ية م  الــلةـعفــنة اـب  كة  ر  دفــضي ۙـية مة ول ونة ق 
﴾٩٩﴿ ب دف اعف  وة

بحةكة تحنى رة ين  يةأفت يةكة حة الفيةقي ﴾٩٨﴿ بح كة ك نف رة نة وة ۙ م  ينة دي اج  السحة

ل                 ة  النحةحف ورة                 س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

﴾١﴿ ا تن النىـ فةالحن  ر ـــــى  المفــال تةعة انةه  وة بفحة ل وه ۜ س  ج  تةعف ا لة تةسف ة مح ر ـي  عة ونةـكمشف
نفـالف ةة ب الرح وح  م  ائ كة لن هي  مة ر  لنى  المف نف عة نف يةۛشااء  م  اوا مة ر  ا النف النفذ  هي بةاد  ع  ل ـي  نةزح 

ۛض ب  لةقةـخة ةرف الف ات   وة وة من ۜ ــالفـالسحة قح حة ﴾٢﴿ ة اـال نح ة لح هة اي لن ا اي ة النةاله  لة ون ـق ــــ  فةاتح
نفـخة ذةا ه  لةقة الف نفۛسانة م  ة  فةا  يم ـن طففة صي خة وة ﴾٣﴿ النى ا تةعة ة مح ر ـي   عة  شف

ونةكم
ةنف الف امة خةـــوة اۛ لةـلةـعة هة اـمف  فيكمقة مة د  يهة ء   وة م ـنةاف ـفف اـهةـنفـع  وة ﴾٤﴿ ن ـيـبيـــم 

﴾٦﴿ لة ال كموة مة اجة يهة ح ونة  مف في رة ينة تةسف حي يح ونة وة ينة ت ري حي ﴾٥﴿ تةأفك ل ونة 
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Nahl /7 – Bunlar 
yüklerinizi taşırlar; öyle
uzak diyarlara 
varıncaya kadar 
götürürler ki, 

onlar olmaksızın son 
derece zahmet ve 
meşakkat çekmeden 
varamazdınız oralara. 

Gerçekten, bunları size 
âmade kılan Rabbiniz 
pek şefkatlidir. Rahmet 
ve ihsanı boldur. 
[36,71-72; 23,21-22; 
40,79-81; 43,12-14] 

Nahl /8 – Hem 
binmeniz, hem de zinet 
olsun diye atlar, 
katırlar, merkepler 
yarattı. 

Hem sizin 
bilemeyeceğiniz daha 
neler neler yaratacak! 

Bu hayvanların 
etlerinin yenmemesine, 
ayrıca her zaman yeni 
binitlerin yaratılacağına
işaret edilmektedir. 

Nahl /9 – Doğru 
yolu bildirmek Allah’a 
aittir. Kimi yol ise 
eğridir. Şayet O 
dileseydi, hepinizi 
toptan doğru yola 
getirirdi. [76,3; 6,153] 
[10,99; 11,117-119] 

İnsanın maddî 
hayatını sürdürebilmesi 
için sayısız nimetler 
yaratıp insanın emrine 
veren Allah’ın, onun 
manevî hayatını 
düzenleyen yolu 
göstermemesi 
imkânsızdır. O bu yolu 
göstermekle beraber, 
insanı o yola girmeye 
mecbur etmemiş, insanı
eğitip kemale erdirmek 
kasdıyla, onun kendi 
iradesi ile doğru yola 
yönelmesini istemiştir. 

Nahl /10 – Odur ki 
gökten yağmur indirir. 

Hem içeceğiniz su 
ondan oluşur, 

hem de hayvanlarınızı 
içinde otlattığınız ot ve 
ağaçlar! 
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Nahl /11 – Allah o
su sayesinde sizin için

ekinler, zeytinlikler,
hurmalıklar, üzüm

bağları ve envaı çeşit
meyveler yetiştirir. 

Elbette bunda düşünen
kimseler için alınacak

bir ders var! [27,60; 7,57;
6,99] 

Nahl /12 – Hem
geceyi ve gündüzü,
güneşi ve ay’ı sizin
hizmetinize verdi. 

Diğer yıldızlar da
O’nun emriyle size râm
edilmiştir. Elbette aklını

çalıştıran kimseler için
bunda alınacak nice

dersler var! 

Nahl /13 –
Yeryüzünde türlü türlü
renklerle, her çeşitten

bitki ve hayvan olarak
sizin için yarattığı daha

neler neler var! 

Elbette bunda
düşünen kimseler için

alınacak ibret var. 

Nahl /14 – Yine
O’dur ki denizi sizin
hizmetinize verdi ki 

oradan taptaze et
yiyesiniz ve takınıp
kuşanacağınız zinet
eşyası çıkarasınız. 

Denizde gemilerin
suları yara yara akıp

gittiklerini görürsün. 

Bütün bunlar
Onun lutfedeceği nasibi

aramanız ve nimetine
şükretmeniz içindir. 

لنى بةكمـــــــــا لةـقةــــثف ال ه ــيـغيــا ل ـوا بةـو ن كممف تـةـــد   لةــلةــــمف    اي تة ل ــم ـحفـــوة
يفلة وة الفخة ﴾٧﴿ ة ب  لح ةنفــــش ــــاي ح الف ۜ  ايـــق  ة   ف س  ةنح بح حي ؤ ن رةـــ  لةمفكمــرة ۙـف  رة يم 

الف يةـــــنةــي زي ا  وةـو هةـب ــــكفرف  ـــتةـــرة   ل ـيـميـــحةـــوة ق ــــل ــخفـــــةىۜ  وة الف الةـغةــــب ــــوة
عة ةـــد   الـصفــــــ  قةالحن  لةى ـــوة اــنفــــم ل   وة ـيـبيــــسح هة ﴾٨﴿ ونةـــلةــــعفــلة تة اـمة م 

ـةــه  يـذيوة الح ﴾٩﴿ ا لةــــا ئ ـجة ۜ  وة ۟ـعيــمةـــــال جف مف كمــــدن يـــهةــــــوف ۛشااءة  لةـــــر  ينة
لة نةـم  ااءى ااء   مة مة ة م ـه   ۛشـنفـمف  م كمــالسح اب    وة ه ـيـفير   ــجةــه   ۛشــنفــرة لة النفزة

ةـال ه ــــمف  ب كمــت  لةـب ـنفــي  ال رف زح ةـعة  وة اـت ـــيف زح يلة ونة  وة لنحةخي ﴾١٠﴿ ونةـم ـيــسيــت 
ة لح ــكمنف ـــم وة  ۜ  ــمةـالثح ات  ة في  ايرة نيةـل  ي ذنــنح م ــــقةـــةى ل ـــكة   لة وف ة الف نةاۛبــعف وة

ةـوة ۛس ةم   كمــ لةرة ــخح الــيفـــالح ةـــلة  وة الـــنح ۙ  وة ارة ةـــهة ۛســمفــشح ﴾١١﴿ ةر ونةـفةـتةـية كح
النح  و م  م ـوة ۜ ـــج  هي ر  ات   ب اةمف رة ة م ۛسخح وف نيةات  ل قة ل كة  لة ي  ذن ة في نح ا  لفقة اي ۜـوة رة مة

مة ض   م   ف يمف كمــلةال   رة ا ذةـوة ةرف ا ن ـــفاى ال لفــل ـتةـخفــالف ۜــــوة ه  ﴾١٢﴿ ۙـق ـعفــية ل ونة
ةــ ه وة  يــوة الح ذي ﴾١٣﴿ ي ذن ل  ة  في نح ن يةــــاي ةــــوف م   يةــقةـــــةى   ل ــــــــكة   لة ة كح و نةــــذح ر 

تةــكم  أفــتةــل  ى   وة ياح ماى طةر  ه     لةحف نف ج ـخفـتةـسفــل وا م  ه ـــنفــ م وا ـر  رة ة رة ۛسخح الفبةحف
ونةــبةــــلفـــتة تةـــس  اۛ    وة ى   الفـــــهة اخ ـــــــكة    مةــلفـــف ـــرة ه ــيــفيرة   ـــــوة ةىــيةــلفــح 

﴾١٤﴿ نف  وا   ـغ ــتةـــبفــتةـــوة ل  ةـــعةــــهي   وة لةــل ـــضفـــــ فةم  ر ونةــكمـــشفــــمف  تةكمــلح
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Nahl /15 – Hem 
dünya hareketiyle sizi 
sarsmasın diye, 

yeryüzüne ağır 
baskılar çaktı, sabit 
dağlar koydu. 

Amaçlarınıza 
ermeniz için ırmaklar, 
geçitler yerleştirdi. 
[79,32; 21,31] {KM, 
Mezmurlar 114,5} 

Nahl /16 – Yol 
bulmada 
yararlanacağınız daha 
birçok alametler, 
işaretler koydu. 

Yıldızlarla da bir 
kısım insanlar yol 
bulurlar. 

Nahl /17 – Yaratan
hiç yaratamayana 
benzer mi? Hâla 
aklınızı kullanmayacak 
mısınız? 

Nahl /18 – 
Halbuki Allah’ın 
nimetini saymaya 
kalksanız, mümkün 
değil, sayamazsınız. 
Gerçekten Rabbin 
gafurdur, rahîmdir (çok 
affedicidir, merhamet 
ve ihsanı boldur). 

Sûrenin 3. 
âyetinden buraya kadar 
olan kısmı, keza ileride 
gelecek 65 - 83 
bölümü, kâinat 
kitabının değişik 
sayfalarını ve 
manzaralarını 
göstererek insanı bunlar
üzerinde düşünmeye, 
bu muazzam nizamı 
kurup yöneten Allah’ın 
kudreti önünde 
eğilmeye, O’nun 
nimetlerinden 
yararlanıp Ona 
şükretmeye teşvik 
etmektedir. 

Nahl /19 – Allah 
sizin neleri gizleyip 
neleri açığa 
vurduğunuzu pek iyi 
bilir. 
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Nahl /20- Nahl /
21 – O müşriklerin

Allah’tan başka ibadet
edip yalvardıkları sahte

tanrılar ise, 

hiçbir şey
yaratamazlar. Zaten

kendileri
yaratılmaktadırlar. 

Hep ölüdürler, diri
değildirler. 

Kendilerine
tapanların bile ne

zaman diriltileceklerini
bilemezler. [37,95-96] 

Nahl /22 – Sizin
ilahınız bir tek İlahtır.

Öyle iken âhireti inkâr
edenlerin kalbleri bu

gerçeği de inkâr eder.
Hep kibirlenip dururlar.

[38,5; 39,45; 40,60] 

Hicr /23 – Hiç
şüphe yok ki Allah,

onların neleri gizleyip,
neleri açığa

vurduklarını pek iyi
bilir ve şu kesindir ki

kibirlenenleri hiç
sevmez. 

Nahl /24- Nahl /
25 – Onlara: “Rabbiniz

ne gönderdi?”
denildiğinde
“Öncekilerin

masallarını!” derler. 

Böylece kıyamet
günü kendi günahlarını

tastamam
yüklenmelerinden

başka, bilgisizlikleri
sebebiyle saptırdıkları

kimselerin günahlarının
epey bir kısmını da

yüklenmeleri için böyle
derler. 

Bak! Ne fena bir
yük yükleniyorlar!
[25,5-9; 74,18-24;

29,13] 

Nahl /26 –
Kendilerinden önceki

kâfirler de
peygamberler için

hileler, tuzaklar
kurmuşlardı. 

Ama neticede
Allah onların binalarını

ta temellerinden yıktı
da üstlerindeki tavan

tepelerine çöktü. 

Hem de bu azap
onlara hiç

farkedemedikleri bir
yerden gelmişti. [5,64;

59,2] 

وة ف ي ض   رة ةرف يدةـــنف تة ية الـاس  الف اــنف ال مف  وةكمـب  مي لىـب ـس  راى  وة هة ال ى وة لفقن
عة ب ــوة ۜ   وة ات  ةـلة مة ونة د ــتةـهفـ  يةمفــ ه م ــجفــا لنح ﴾١٥﴿ ةـعةــلة ۙ د ـتةـهفــمف  تةكملح ونة

﴾١٧﴿ ية نفـــمةــكفق   ـــل ـــخفــنف يةـــمةـــفة ال ۜ  ال فةـل ــخفـــ لة ةـــلة تةـــق  ر ونةـــذة كح ﴾١٦﴿

اۜ ـص ـــحفـــ  لة ت الحن ةة ــمةــعفــوا ن  دح ـع ــتة ة وهة نح ة اي وـــغةــ لة الحن حي ر  ف  م ـيـــرة نف اي وة
ة وة نةــي ذيـــالح ﴾١٩﴿ ا ت ـلةـعفـــــ    يةالحن وة  ا ت ــــس ـــم    مة مة ن و نةـــل ــعفــرح ونة   وة ﴾١٨﴿

ۜـق ـــلةــخفــي مف  ـه  ـاى  وةـيفـونة  ۛشــق ــل ــخفــ  لة يةالحن  و ن   نف د ــم  ونة ونةـــع  دفــــية
﴾٢١﴿ ات   غةـــالمف اـحف ال ر ـــيفــوة ا يةـية مة ۛ   وة ع ــاء  ةـشف ۙ   اليح ۟ــعةـبفــانة   ي ـر ونة ث ونة ﴾٢٠﴿

مفــق  ل وب ه  لن اح ه ــلن ايمف كمه ـــاي ۛ ــ وة ةـفة   د  ينة ــالح ن خ ـب  ونة ـن ــؤف م ــ لة ي  ذي رة ة ــالف
مة ـلة جة ةرة ة النح رح ونةـ يةالحن ا ي س  لةم  مة عف ﴾٢٢﴿ ه كنـنفـم  ة   وة ر ونةـب ـكذـتةـسفـمف م ـرة

ذةا قي اي ااـمف مةـه ـلة لةـيـوة اذة ﴾٢٣﴿ ا ي  مة ۜ ـل ـعفـوة ةن ونة نح ينةـ لة ي ه ــاي ب ري كف تـة سف بح  الفم  ح 
اـم ـحفـيةــل  اوا الوف زة مفـه  رة ل  ﴾٢٤﴿ نف لة ـال بـح زة ۙكمرة اـ قةمف يـاطيـوا الۛسـال  ة لي ةوح ۙـير  الف نة

مة الفــية ۙ  وةـمةـينـق ـــوف ار  الحةنف ـــم ة  زة يــ الوف ر ــيفــغةــمف ب ــه ــو نةـلح ــض ــنة ي ـذي ةىـلةـا م ـكف
ةكفــدف مةــقة يـرة الح مفـــه ــل ــبفــنف قةــنة م ـذي ﴾٢٥﴿ ۟ـــــا يةـاءة مةـلة ۛسا م ۜ  الــلفـــع  ر ونة ز 

ا ع ـقةـالفنة ــم مف  ـه ـا نةـيةـنفـب الحن    ة عةـخةــد   فةـوة ةـم  الـــه ـيفــلةـرح ف ـــقفـسح ىـتة اةــفة
﴾٢٦﴿ ق ــنف  فةــم  ال تنــه ــوف ع ر ونةـشفـ لة ية ث ـيفـنف حةــذةاب   م ــعةــم  الفــه ـيـمف  وة
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Hicr /27 – Sonra 
kıyamet günü de Allah 
onları zelil eder ve: 

“Hani” der, 
“nerede sizin o 
uğurlarında müminlere 
düşman kesildiğiniz 
ortaklarım(!)” 

Kendilerine ilim 
nasib edilenler de: 
“Gerçekten her türlü 
zillet ve sefalet bugün 
kâfirlerin başınadır!” 
derler. [86,9-10; 26,93] 

Nahl /28- Nahl /
29 – Kendi öz canlarına
zulmederlerken 
meleklerin canlarını 
aldıkları kimseler azabı 
görünce: 

“Biz, bir kötülük 
olsun diye 
yapmıyorduk!” diye 
başlarını öne eğerler. 

İman ilmine sahip 
olanlar da: 

“Hayır, hayır! 
Allah yaptığınız işi ne 
maksatla yaptığınızı 
pek iyi biliyor! 

O halde girin 
bakalım içinde 
ebediyyen kalmak 
üzere cehennemin 
kapılarından! 

Ne fena bir yerdir 
o kibirlililerin yeri!” 
derler. [6,23; 58,18] 
[35,36; 40,46] 

Nahl /30 – Allah’a
karşı gelmekten 
sakınanlara ise: 
“Rabbiniz ne indirdi?” 
denildiğinde: “Hayır 
indirdi” derler. 

Bu dünyada güzel 
işler yapanlara güzel bir
mükâfat var. 

Âhiret yurdu 
cennet, dünyadan ve 
içindeki her şeyden 
elbette daha hayırlıdır. 

Ne hoş yurttur o 
takvâ sahiplerinin 
yurdu!” [16,97; 28,80; 
93,4; 3,198] 

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

16-Nahl Süresi       /     Yaprak 05A Cüz 14 Süre 16 Sayfa 269

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

269 ﴾١٦﴿ ِل وَرةو النةحع سو ﴾١٦﴿

Nahl /31 – Adn
cennetleri, oraya
girecek onlar... 

 Zemininden
ırmaklar akar. 

 Onlara orada ne
isterlerse var... 

İşte Allah
müttakilere böyle

mükafat eder! [43,71;
41,30-32] 

Hicr /32 – Onlar
ki melekler canlarını

tatlılıkla alırlar: 

“Selam size!
Yaptığınız işlerden

dolayı buyurun
cennete!” derler. 

Nahl /33- Nahl /
34 – Dini inkâr edenler

ille kendilerine
meleklerin gelmesini, 

yahut Rabbinin
azap emrinin gelmesini

mi bekliyorlar? 

Onlardan
öncekiler de böyle

yaptılar. 

Allah zulmetmedi
onlara, kendi canlarına

zulmediyordu onlar! 

Kendilerini buldu,
yaptıkları kötü işler. 

Sarıp kuşatıverdi
onları alay ettikleri

şeyler. [52,14] 

مة الفــية ة   ي ــق ــوف مة يةـزــــخفــين مف   وة ةـــنة   ش ـــيف ق ول   الـــيه  ية الح ااء  كة ينةــرة ذي ةــــث  مح
ۜ  قةالة ـونة فيـۛشاا قح ـت  مف ينةيه  ت الحةذي ة الفـع ـــوا الفـ ا ون نح يةـــلفمة اي زف مةــالف خ  يةوف ت مفــكم نف

ينة ةذي اــم  الفــيه ـوة فحنـتةـتة اللح لن يــة  ظةا ل كفئ ــمة ماي ﴾٢٧﴿ وءة ا السح  لةى وة اف  عة ۙـالفكة ينة ري
ة الحن ه ــالنف ةــلف اةـمف   فةـف س  ا السح و  ا ــلةـقة ةا نةـكممة مة ۜ بةــل  م ـمةــعفــنح وء  ا اىـــنف س  ة اي لن نح

خ ـفة اۛبـادف اوا البفوة ينة فيـجة ل  ال دي نحةمة خة اۜـهة يهة ﴾٢٨﴿ ا يم  ب مة لي ت مف كمعة ل ونةنف مة تةعف
ينة يلة ل لحةذي قي ا وة وف ةقة اا اتح اذة لة  مة بـح النفزة ۜكمرة مف ﴾٢٩﴿ ثفوةى فةلةب ئفۛس ينة مة بح ري كة تـة الفم 

ينة يـ الحفل لحةذي ه ـهن ۛسن وا في نف ذ  لةـنةـۛسـحة يةاـالدح  ار ـة ۜ وة نخ  دة ة ـالف رة ۜـال وا خةـقة راى يف
ةا نح ن   يةــ  عةت  جة يـخ  دفـدف ري ا تةجف ل ونةهة ﴾٣٠﴿ لةـيفـخة ۜ وة ۙـن ــر  ينة ةقي تح الفم  مة  دةار  عف

الحن  ةنفـــحفــتة نفــم  االف ار   لةــت هة امةـيــمف فيـه ــهة ۜ  ــا يةـهة نة ز يــجفــكة يةـل  ذنــكفۛشااؤ ن
يـاللحة اـمةــ الفم ـيه ــوة فحنـتةــتةنة ــذي ۙ   يةـبيــيح ـ  طةة كفــئ ــلن و ل و نةـــينة ق  ﴾٣١﴿ ۙ ينة ةقي تح الفم 

﴾٣٢﴿ ۙ   ادفكمــيفــلةـــلة م   عةـــــۛس ةةةل وا  ــــخ  م  نح اـ ب  الفجة ت مف  تةــكم مة ل ونةــمةـعفـنف
بح  ۜـــرة كة ا النف تةـظ ـنفــلف يةــهة ة لح ائ ـالفمةم  ــه ــيةــــأف ت ـــر ونة اي ة ــلن ر ــية  المفــأفت ــ  الوف يةكة

الحن  ةــعةـــــكة  فةــذن ل ـــــكف يــــلة الح مةــه ــل ــبفــنف قةـــــنة   م ـذي ۜ   وة م ـــه ــمةــلةـا ظةـمف
ت  اــةـيح ـ ۛس مفــه ـبة اةۛصاــفة ﴾٣٣﴿ لن اوا ــكف نفكنـــوة ونةـل ـظفـمف  يةــه ـۛسـف ــنف الان  م 

﴾٣٤﴿ ا عة حةـل ــــم ــــمة ۟ــــهفـتةـسفـــهي  يةـــوا ب ــــان ـكفا ـمف  مةــه ـــــــا قة ب ـوا  وة ز  ؤ ن نة
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Nahl /35 – Bir de 
müşrikler dediler ki: 
“Eğer Allah dileseydi 
ne biz, ne de atalarımız,

Kendisinden 
başkasına ibadet etmez.

Onun emri 
olmadan hiçbir şeyi 
haram kılmazdık.” 

Bunlardan 
öncekiler de böyle 
söylemiş, böyle 
yapmışlardı. 

O halde, 
peygamberlere açık bir 
tebliğden başka bir 
vazife düşer mi? 

Nahl /36 – Biz her
millete bir peygamber 
gönderdik. 

O da “Allah’a 
ibadet edin, tağuttan 
uzak durun!” dedi. 

Sonra onlardan bir
kısmına Allah hidâyet 
nasib etti, bir kısmı 
hakkında da 
sapacaklarına dair 
hüküm kesinleşti. 

İşte gezin dolaşın 
dünyayı da 
peygamberleri yalancı 
sayanların akıbetlerinin 
ne olduğunu görün! 
[21,25; 43,45; 47,10; 
67,18] 

Bu âyette, küfür 
ve dalâleti tercih 
edenleri Allah’ın 
dalâlette bıraktığı, 
Dünyada da ceza olarak
Allah’ın onları imha 
edip, diyarlarını 
boşalttığı bildiriliyor. 
Müteakip âyette ise 
Kureyş’in inadı, 
Resûlullah (a.s.)ın ise 
onların yola 
gelmelerine ne derece 
düşkün olduğu 
hatırlatılıp, 
üzülmemesi, zira 
onların, haklarında 
dalâlet kararının 
kesinleştiği kısımdan 
oldukları bildiriliyor. 

Nahl /37 – Sen 
onların hidâyete 
gelmelerine ne kadar 
düşkün olsan da, 

şunu bil ki: Allah 
dalâlette bıraktığı 
kimselere hidâyet 
vermez. 

Onlara yardım 
eden de bulunmaz. 
[5,41, 11,34; 7,186; 
10,96-97] 
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Âyetin mânası
şudur: Bir insan,
iradesini kötüye

kullanıp dalâleti tercih
eder, hep orada

kalmakta ısrar ederse
Allah onun kalbinde

dalâleti yaratır. Böyle
birini, kendi isteği

rağmına, zorla hidâyete
getirmez (Âlûsî). 

Nahl /38 – Onlar
vargüçleriyle yemin
ederek: “Allah, ölen
kimseyi diriltmez!”

dediler. 

Hayır, diriltecek! 

Bu Onun verdiği
kesin bir sözdür, fakat

insanların ekserisi bunu
bilmezler. 

Nahl /39 –
Diriltecek ki hakkında

ihtilaf ettikleri o ba’s,  o
diriliş gerçeğini

meydana çıkarsın  

ve bunu inkâr
edenler de kendilerinin

yalancı olduklarını
bilsinler. [53,31; 52,14-

16; 20,15] 

Nahl /40 – Biz
herhangi bir şeyin

olmasını istediğimizde, 

sadece “Ol!” deriz,
o da hemen oluverir.

[54,50; 31,28; 36,82] 

Nahl /41 – Zulme
mâruz kaldıktan sonra

Allah uğrunda hicret
edenleri, 

elbette dünyada
güzel bir yere
yerleştiririz. 

Âhiret mükâfatı
ise daha büyüktür.

Bunu bir bilselerdi! 

Hicretten ötürü
yapılan bu vaad, kısa

zamanda gerçekleşmiş,
Medineden itibaren
müslümanlar teşkil

ettikleri sağlam toplum
ile hakkı yaymışlardır. 

Nahl /42 – O
muhacirler hak yolda

sabreder ve yalnız
Rablerine dayanıp

güvenirler. 

هيــــد  ون  ة وة قةالة يــالح نةـبةــا عةــ  مةالحن اءةـــــوف ۛشاــوا  لةــكم رةــــــنة  ال شفـذي نفا  ــدف م 

ۜ ء  ۛشيف ء  نةــنف ۛشــم  حةـحفـــيف لة نةا  وة ااؤ ل بة ا ان لة مفــن   وة ة نفهي  ـــنف د ون ــنةا  م ـــرح م 
غ  الفبةلة لةـذن ل كة   فةـكف ينة  عة ةذي ۛ   فةـل ـبفـنف قةــ م الح مف لفــه  ةـالرح س  لةىــعة هة لح ل   اي

ي  نةاـثفـعةـ بة دفـقةـلة وة ة لح  ا ـكم في ولى الن ــمح س  وا ـــب ــاعف ة  رة ةد  الحن ﴾٣٥﴿ ن ـيـبيـم ــالف
ةــحة تفــقح ى  دة نف هة مف مة ه  نف وۛتۛ فةم  ةاغ  تةن ب وا الطح اجف نفـــمف  مةــه ـنفـــ وة م  الحن وة

انةــكف لة لةة ۜ   فةه ــيفــلةــعة وا  ف يـسيــ الضحة ض    فة ير  ةرف وا ــظ ــانفـالف ۛفــيفـكفر 
صف  عةــحفـــنف تة اي ة  ا ــمف  فةـه ـي دنــلنى ه ــر  ةنح الحن ﴾٣٦﴿ ينةـذح  بيــكفـة الفم ـبةــا ق ـعة

ال واــۛســـقف وة م  ﴾٣٧﴿ ية ي  مةــــهفــلة مةـــنف ي ـدي لح   وة يـنف نةا ص ــمف  م ـه ــلة اـض  نةـري
ا ن ـــيف دة  الـــهفـــجة ۙ  لة يةـه ــمة ۜ  بةــنف يةــ مةالحن عةث  ـبفـمف وت  عفــم  داىـــلنى وة ب الحن 

م ــنة لةـيح ـبةـي ـل  ه  ﴾٣٨﴿ ه   لةيف لنــحةعة ى وة ة الكنقاح الــثةــكذ نح يةــرة ۙـلةــعفــنحةاس   لة ونة م 
واــان ـكف ي  ية ةـلةـعفــيةـيه   وة ل ــف ونة  فيـــل ــتةــخفــالحةذي يـمة الح اوا الكفنة ـذي ر  ة فة مفـه ـنح

ا قة نحةمة ل ـاي اا الـۛشــنةا ل ـوف ذة ء  اي نف كمه  ــولة لةـق ــدف نةاه   النف نة رة يف ﴾٣٩﴿ ينةـبي اذ ـكف
ينة   الحةذي ا جةوة وا  ف ي ــهة ا ظ ــــعفــنف بةــ  م الحن ر  واـــل ــــد    مة م  ﴾٤٠﴿ ۟كمـيةـفة و ن 

ان واـكف ةـبةـن ــلة ئ ةـوح  ةجف  ةىۜ ـنةـۛسـيةا حةـمف  ف ي الدح  نفـه ـنح لة ن خ ــوة ة  الــر  الف  رة
بةر ۢ لةوفـكذ

﴾٤٢﴿ ينة ةذي عةــبةـۛص اللح واوة مفلنى ــر  بح ه  ةـــــتةــــــــــ  يةرة ل ونةــــــــوة  كح ﴾٤١﴿ لةـــية ۙـعف ونة م 
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Nahl /43 – Senden önce
de, gönderdiğimiz 
elçiler, kendilerine 
vahyettiğimiz bir kısım 
adamlardan başka bir 
varlık değildiler. 

Eğer bu konuları 
bilmiyorsanız ilim 
adamlarına sorunuz. 

سجد ه بزح
﴾٠٠٠﴿ ﴾٣﴿

Nahl /44 – Evet, 
belgeler, mûcizeler ve 
kitaplarla gönderdik 
onları. 
Sana da ey Resulüm bu 
zikri indirdik ki 
kendilerine indirileni 
insanlara açıklayasın. 
Umulur ki düşünüp 
anlarlar. [17,93-94; 
25,20; 21,8; 18,110] 

Bu âyetteki Zikir: 
Kur’ân-ı Kerim veya 
Sünnet-i Nebeviye olarak
tefsir edilir. İkinci tefsir 
daha az yaygın olmakla 
beraber daha tutarlıdır. 
Zira indirilen Kur’ân’ı 
Hz. Peygamberin (a.s.m.)
açıklaması, yine ona 
indirilen bu Zikir 
sayesinde olmaktadır. Bu 
âyet, Kur’ân’ın Sünnet 
ile açıklanması 
gerektiğine en kuvvetli 
delillerdendir. “Dinin tek 
kaynağı Kur’ân’dır” 
diyenler şöyle derler: a) 
Peygamberin görevi 
sadece tebliğdir. b) 
Bugün için sadece Kitap 
gereklidir, zira 
Peygamberin açıklaması 
olarak rivayet edilen 
bilgiler gerekliliğini 
yitirmiştir. c) 
Peygambere mâl edilen 
rivayetler güvenilir yolla 
ulaşmamıştır. 

Bunların her üçü de
batıldır. Zira, a) Allah’ın

muradı sırf mesajı
ulaştırmak olsaydı onu
melekle veya başka bir

tarzda gönderirdi.
İnsanlardan bir Resul ile

gönderdiğine göre, birçok
âyette açıkça bildirdiği
üzere, ona açıklama ve

uygulama görevi
vermiştir. b) Hz.

Peygamberin Kur’ân’ı
tebliğ vazifesinden başka

tebyin (açıklama) ve
tatbik görevi de vardır. c)

Kur’ân’ın birçok
hükmünü hatta namaz ve

zekât gibi en kesin
emirlerini Sünnetin

açıklaması olmaksızın
uygulamak mümkün

değildir. d) Hz.
Peygamberden sahih
surette nakledilen çok
hadis vardır. Bunları
inkâr edenin tarihi de
inkâr etmesi gerekir. 
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Nahl /45- Nahl /
46 – Şer planları

hazırlayanlar, emin mi
oldular: Allah’ın

kendilerini yerin dibine
geçirmesinden yahut
hiç ummadıkları bir

yerden azabın
gelmesinden, yahut
gezip dolaşırlarken

Allah’ın kendilerini
kıskıvrak

yakalamasından?
Çünkü onlar, kaçıp

kurtulacak durumda
değildirler. [67,16-17] 

Nahl /47 – Yahut da
kendilerini korkuta

korkuta, eksilte eksilte
alıvermesinden emin mi

oldular? Demek ki
Rabbiniz çok şefkatli,

çok merhametlidir. 

Nahl /48 –
Görmüyorlar mı ki

Allah’ın yarattığı
şeylerin gölgeleri bile

nasıl sağdan soldan
sürünüp Allah’a secde
ederek dönmektedir? 

Nahl /49 – Hem
göklerde ve yerde ne
varsa hepsi, herhangi

bir canlı olsun, melaike
olsun hepsi Allah’a

secde eder, asla
kibirlenmezler. 

Bu âyeti okuyanın veya
dinleyenin secde etmesi

vaciptir. 

Nahl /50 – Üstlerindeki
Rab’lerinden korkar ve

kendilerine ne
emredilirse onu

yaparlar. 

Nahl /51 – Allah
buyurdu ki: “İki tanrı

edinmeyin. O ancak tek
Tanrıdır. O halde yalnız

Benden korkun!” 

Nahl /52 –
Göklerde ne var, yerde

ne varsa hep O’nundur. 

İtaat daima O’nadır. 

Öyle iken Allah’tan
başkasından mı

korkuyorsunuz? 

Nahl /53 – Hem sizde
nimet namına ne varsa

hepsi Allah’tandır. 

Kaldı ki size bir sıkıntı
dokunduğunda da

yalnız O’na
yalvarırsınız. [17,67;

14,34] 

Nahl /54 – Ama sonra
sizin o sıkıntınızı

giderince, içinizden bir
kısmı hemen Rablerine

ortak koşarlar. 

لة الهف ا مة ۛس ال اـوة ر جةــبفــنف قةــنةا م ـلفـرف ة لة يـوحايـــالى ن ـل كة  ايلح اواــةـسفــمف فةـه ـيفــاي ل 
الــيح ـبةـالفـب  ب ـنةات   وة النفــزح  ۜ وة لةيفكةــر  اا اي ـنة لف زة ﴾٤٣﴿ نف ر كذالذح   اي

ت مفكم تة نف ۙـلة ونة لةم  عف
﴾٤٤﴿ ةـنة ل لــبةيح ــت ــ ل رةكذالذح  لة ايــن  اـاس  مةـنح لة مفـه ـلةيف ز ح ةـعةـــوة ةر ونةـفةــتةـمف يةـه ـلح كح
الوف يةأفت يةه م  نة ينة الفةاةم  ةذي وا الح كةر  ـةات  مة يح  ة  السح

ۛف النف س  م ـــب  الحن  يةخف ۛض ه  ةرف الف
ي مفـذة ه ــأف خ ـالوف ية مفـه ـب ـلح ـقةـتة  في ﴾٤٥﴿ نفـعةـالف ۙـ لة ية يفث ـحة ذةاب  م  ر ونة ع  شف

ذة الوف مف عة يةأفخ  ۜ لنىـه  وح ف  ة تةخة ة   فةا نح بـح مفكمرة ﴾٤٦﴿ اـفة يـعفـم ـمف  ب ــه  مة زي ۙـج  نة
لنى ا اي وف لةمف يةرة لةقة  الوة اخة نف  الحن  مة ةـفةــتةـــيف ء   يةـ ۛشم  اــيح ؤ ل ﴾٤٧﴿ ؤ نف  يم  لةرة حي رة

حن  ل  وة ﴾٤٨﴿ ل ــظ  ين ـيةـالف ن ـعة ه  ـلة ال مي ائ ل ــوة ا مة ة داى  شح جحة حن س  ه مفل    وة
ونة ر  دةاخ 

ة يـف  اـمة مةـالسح ات   وة وة ض   م ـف  اـمن ةرف ةـي الف اابح الفــنف دة اـمةـة  وة ة كفئ ـلن د ـج ـسفـية
ةه مفاف ونة ـخةـية بح نف  رة ق ـفةم  يةـه ـوف ل ونةـمف  وة عة فف ﴾٤٩﴿ ه  يةــــوة تـةــــمف لة ر ونةـب ـكذسف

قة تةالحن الة ـوة ةـ لة لنـخ ـتح اوا اي ن ـهةـذ  ۛ  ايـيفـنةـاثف يف ة ن  ا ه ــنح ه وة ــمة لن اي ﴾٥٠﴿ ا ي  مةــمة ۟ــؤف ر ونة
لة ةـال يـا ف ـه  مةــوة لةــمنــسح ض  وة ةرف الف ات  وة ه ــوة ﴾٥١﴿ اح  ۛ فةـوة ةـد  يح ب ون  ايةـا  هة فةارف

نة ة  فةم  مة نف ن عف اب ك مف م  مة الحن  وة ﴾٥٢﴿ ي اص ـالدحي ةــتة الحن  رةـيفــغةـباىۜ  الفةـن  وة ق ونةـتح
ة اي ذةا ـــث  ۛشۛفكفمح ﴾٥٣﴿ ة ايــث  ةــذةا مة مح لةــرح   فةــم  الضح كمـسح ۛـــةـجفـه  تةــيفـا  ر ونة

﴾٥٤﴿ ة عة رح يق  م ــمف  اي ذةا فةكمنـفــالضح  بح ــب مف  كمـنفــــري مفـرة ۙــكم ر ـشفـــ   ي ه  و نة
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

271



272

Nahl /55 – İşte 
bunca nimete şükür 
yerine neticede, böyle 
nankörlük ederler. 

Şimdi bir süre 
eğlenin bakalım, 
yakında başınıza 
gelecek âkıbeti 
öğrenirsiniz. 

Nahl /56 – Bir de 
kendilerine nasib 
ettiğimiz 
nimetlerimizden, 
tutuyor gerçek yüzünü 
kendilerinin de 
bilmedikleri o bilinçsiz 
putlara pay ayırıyorlar. 

Allah hakkı için, 
uydurduğunuz bu 
iftiraların mutlaka 
hesabı sorulacaktır. 
[6,136] 

Nahl /57 – 
Allah’ın kızları 
olduğunu iddia 
ediyorlar. O, çocuğu 
olmaktan münezzehtir. 

Hoşlandıkları 
erkek çocuklarını ise 
kendilerine yakıştırırlar.
[43,15-18; 53,21-22] 

Nahl /58 – 
Onlardan birine bir 
kızının dünyaya geldiği
müjdelenince, 
öfkesinden ve 
üzüntüsünden, yüzü 
mosmor kesilir. 

Nahl /59 – 
Müjdelendiği bu kötü 
haberin etkisiyle utanıp 
eşinden dostundan 
saklanmaya çalışır. 

Şimdi ne yapsın! 

Hor, hakir, itilip 
kakılan bir bela olarak 
hayatta mı bıraksın, 
yoksa toprağa mı 
gömsün, ne yapsın? 
diye kara kara düşünür!

Dikkat ediniz, ne 
fena hükümlerdi 
verdikleri bu hükümler!

Nahl /60 – Âhirete 
inanmayanların 
böylesine kötü sıfatları 
vardır. 

En yüce sıfatlar ise
Allah’ındır. 

Aziz O’dur, hakim
O! (üstün kudret, tam 
hüküm ve hikmet 
sahibidir). 
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Nahl /61 – Eğer
Allah zulümleri

yüzünden insanları
cezalandıracak olsaydı
dünyada tek canlı bile

bırakmazdı. 

Fakat onları takdir
ettiği bir vaadeye kadar

bekletir. Vaadeleri
gelince ne bir an öne

alabilir, ne bir an geriye
bırakabilirler. 

Nahl /62 – Hem
utanmadan,
kendilerinin

beğenmedikleri şeyleri
Allah’a yakıştırıyor, 

O’nun dinini,
peygamberini hafife
alıyorlar, hem de en

güzel akıbetin
kendilerini beklediği

yalanını uyduruyorlar. 

Beklesinler
bakalım! 

Onlara olsa olsa
ateş vardır! 

Hem de oraya
gireceklerin önünde
olacaklardır. [41,50;

18,35-36; 11,9-10; 19-
77] 

Nahl /63 – Allah
hakkı için, Biz senden
önce bir çok ümmete

kendilerini irşad
etmeleri için resuller

gönderdik, fakat Şeytan
onların batıl işlerini

kendilerine güzel
gösterdi. Bu yüzden

peygamberlerini yalancı
saydılar. 

İşte Şeytan
dünyada olduğu gibi,

bu gün de onların
dostudur. Onlara gayet

acı bir azap vardır. 

Nahl /64 – Ey
Resulüm, Sana bu

Kitabı indirmemiz, sırf
onların, hakkında ihtilaf

ettikleri gerçekleri
açıklaman ve sırf iman

edecek kimselere
hidâyet ve rahmet

olması içindir. 

ية ل ونةـوة عة جف ﴾٥٥﴿ واكذل يـة ر  اا ف  نةا ب مة تةيف ۜ ان مف وا  ه  ةع  تح ۛف   فةتةمة ونةـعفـتة فةۛسوف لةم 
ت مفـنفكم يةــل  ا لة ونةــمة لةم  يباىـنة عف اــم  صي ة قف مح زة ۜ   نةاـرة مف ة عةــةـسفــت ــ لةلحن تةاه  اـل نح ة مح

ية حن  ل ونةــعةـجفـــوة بة ل  انةـبفـس  نةات  ـالف لةــحة ايةـه ــه ۙ وة ه ونةـتةـشفـمف  مة ﴾٥٦﴿ ونة تةر  تةفف
ذةا اي رة الحةـب  وة جفـثنى ظةــالف نفـ ب مفـه د  ـشح  ة وة ه ـسفـه  م ـه ـلح ى وة داح ۛكف وةـوة يم  ظي ﴾٥٧﴿

نةـتةـية ى م  ارن ا وة وء  مة ا نف س  م  م  وف رة ب  الفقة ۜ الـب شح  ون  لنىــه  عةكمـس ـمفــي  هي ه  ﴾٥٨﴿
ة ي ـل لح ينة لة م ـذي ن ونةـؤف ﴾٥٩﴿ ه  ف يـالمف ية اـالتح  د سح  ۜ اللة ۛسااءة مة اب  ونةـكمحفـية رة م 

ۛ وة ـال ثةل ـرة ة  مةـخ  ء  وف ة حن سح ةعفـمةـ الفل  ه ـثةل  الف ي وةـلنۜى  وة زي ۟ـز  الفحةـالفعة يم  كي ن ب الف
ةاۛس ب الحن  ذ  ــــؤةا خ ــــــوف  ي ـــــوة لة اتةـالنح مف مة ه  اـظ لفم  هة لةيف كة عة نفرة ةة م  اابح ﴿٦٠﴾ دة

ل ـي  اى الجة لن مف اي ر ه  ر ونة ؤةخح  تةأفخ  يةسف ل ه مف لة الجة ااءة ۛى فةا ذةاجة ى م ۛسمح لن نفكنوة
ية ل ـجفـوة حن ونة ـعة ايـةل  ه كذ مة تةـرة ف ـص ــونة  وة ﴾٦١﴿ يةـاعةـۛس لة م ونةـسفـةى وة د  تةقف

ةارةـال نح نةـلف ال ة لةـكفـم  الفـه ـت ــس  ۛب  النح جةــح ـم   الفـه ــذ  ۜى  لة نن مة  الــسف ة لة رة م ـه ـنح
دف اللحن  تةا اا   لةقة ۛسلفـنة اى  ا  مة رف لن ل كةــبفــ قةنفــم م   ــ اي ﴾٦٢﴿ ال ة وة ط ونةـففـمف م ـه ــنح رة

مفـه ـلةوة ة زةــفة ةــه ـنة لةــيح ا لةــن   العف طةاــيفـم  الشح ل ــه ــمف  فةـه ــمة م  الفـــيح ــوة  وة مةــيةـه  وف
اا النف مة ل ــك ــكة الفـيفــلةـــاعةـنةـزة لفــوة ة لح م ـه ــ لةنةـيح ـت بةـتةاۛب اي ﴾٦٣﴿ م ـيـذةاب  الليــعة

﴾٦٤﴿ ة ي  اخفـالح وا فيــلةـــتةــذ  ه ـيـــف  ۙ   وة ى  وةـــه  م  ي ـقةــ ل  ةى ـمةــحف رة دى ونةـن ـؤف م ــوف
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Nahl /65 – Allah 
gökten yağmur indirip 
onunla ölmüş olan 
yeryüzüne hayat verir. 

Elbette bunda 
gerçeğe kulak verecek 
kimseler için ibret ve 
delil vardır. 

Nahl /66 – 
Doğrusu davarlarda da 
size deliller vardır: 

Zira size onların 
karınlarındaki işkembe 
ile kan arasından, 

halis bir süt 
içiriyoruz ki içenlerin 
boğazından afiyetle 
geçer. 

Nahl /67 – Hurma 
ve üzümden hem 
sarhoşluk veren içki, 
hem de güzel gıdalar 
elde edersiniz. 

Şüphesiz bunda 
aklını çalıştıran 
kimseler için alacak 
ibret vardır. 
Bu âyet, hurma ve 
üzümden, güzel gıdadan 
farklı olarak sarhoşluk 
veren bir madde de elde 
edildiğini  bildirmektedir. 
Böylece sarhoşluk veren 
şeylerin güzel ve makbul 
içecek sayılmadığını tasrih 
etmekle onun ileride 
yasaklanacağına da ima 
edilmektedir. Mekke 
döneminde içki hakkında 
başka âyet yoktur. [Bkz, 
2,219; 4,43; 5,90-91] 
Nahl /68- Nahl /69 – 
Rabbin bal arısına şöyle
vahyetti: “Dağlardan, 
ağaçlardan ve 
insanların kurdukları 
çardaklardan kendine 
göz göz ev (kovan) 
edin. 

Sonra da her türlü 
meyveden ye de 
Rabbinin sana yayılman
için belirlediği yolları 
tut.” 

Onların 
karınlarından renkleri 
çeşit çeşit bir şerbet 
çıkar ki onda insanlara 
şifa vardır. 

Elbette düşünen 
kimseler için bunda 
alacak ibret vardır. 
{KM, Yoel 2,22-24} 

Bu âyette vahiy, 
ilham anlamındadır. Kuşun 
uçmayı, balığın yüzmeyi, 
yeni doğan bebeğin 
emmeyi öğrenmesi gibi 
bütün canlıların hayat 
vesilelerini öğrenmeleri de 
ilham eseridir. Bütün büyük
keşifler, önemli edebiyat ve
san’at eserleri de bu 
kabildendir. Bal arısının 
harika kimyagerliğine âyet 
özellikle yer vermektedir. 
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Nahl /70 – Sizi
Allah yarattı. Sonra da

sizi O öldürecek. 

İçinizden kimi
bilgi sahibi olmasından

sonra çocuk gibi, bir
şey bilmesin diye- 

ömrün en fena
devrine vardırılır. 

Allah her şeyi
hakkıyla bilir, her şeye

kadirdir. [30,54] 

Nahl /71 – Allah
sizi, maişet ve rızık
hususunda kiminizi

kiminize üstün kıldı. 

Nasipleri bol
olanlar kendi

nasiplerini, 

kendileriyle eşit
seviyeye inecek

derecede, 

yanlarında
çalıştırdıkları köle, ve

hizmetçilere vermezler. 

O halde nasıl olur
da Allah’ın nimetini,
Allah’ın kendilerinin

üzerindeki hakkını bile
bile inkâr ederler?

[30,28] {KM, Çıkış
21,2; I Korintos. 12,13}

Nahl /72 – Allah
kendilerinizden, insan
kardeşlerinizden size

eşler yarattı. 

Eşlerinizden size
oğullar, torunlar verdi

ve sizleri hoş, güzel
gıdalarla besledi. 

Böyle iken onlar
batıla inanıyor da

Allah’ın bunca
nimetlerini inkâr mı

ediyorlar? 

نف لةـال نة زة  م 
ا مة ة ااءى ء االسح يةاـفة مة ۛض ه ـب  اةحف ةرف دةـبة الف ت ـمة عف ةـوف نح اۜ اي ي هة ل كة في ذن الحن  وة

ة لة نح اي يـ ف يك مف ـوة قي ۜ ن سف ةى رة بف ام  لةع  ةنفعة مفكمالف ﴾٦٥﴿ نية م  يةـقةـةى ل ـلة ۟ـمةـسفـوف ع ونة
ي نفهي ـط ون ـب  في دةم  لةـن  فةـيفـ بةم  ث  وة ال ـبةـرف بيـغاى ل لـصاى ۛساائ ـناىخة ار  ة ينةـشح ا ة مح م 
نف م  ات  وة رة يل  ثةمة نةاب  النحةخي ةعف الف  وة

ذ ونة ه  تةتحةخ  نف  م 
 ۛسكةراى

قاى زف ر  ۜ وة ۛسناى حة ﴾٦٦﴿
ال ى  وة حن بح كةوف ةرة لةى النح ل  الن ـحفــ اي ﴾٦٧﴿ ة  نح ياي ل كةفي نية  ذن ل ونةـةى ل ـلة ق  م  يةعف وف قة

﴾٦٨﴿ ة نةي   ذيـخ ـاتح م ـبةال   ب ـج ـ الفم  ة نةـي وتاى  وة م ـجةـالشح ا يةـر   وة ة ر  ش ـمح ۙـعف ونة
يـــك  نف لي ات   فة ك لح  م  رة ي س ـل ـاسفـالثحةمة بح ك لة ـب ـكي نفرة ر ج  م  ةـــث  ذ ل لىۜ يةخف مح
تةل ف ـن  اب  م خف ا ۛشرة ان  هة ااء ـاللفوة فة يه  ش  ل كة ه  في ي ذن ة في نح ۜ اي نية ل لنحةاس  ةىـلة ط وـب 

الحن  يــلةقةـخة وة فحن ة يةتةوة نـفكمك مف ث مح م  دح  مفكممف وة نف ي رة مة ﴾٦٩﴿ م  وف ونة ل قة ةر  كح يةتةفة
﴾٧٠﴿ اى لن ذةل  اي ر  الرف لةمةـية لة ل كةيف الفع م  دةـبة عف لفم  عف ة ع  نح ـاىۜ اي ة  ۛشيف ۟ـعةالحن ير  يم  قةدي لي

ةـفة ض  ـلنى بةـمف عةكمـۛضـعفـلة بةـضح ل وا ف يعف ينة ف ضح  ا الحةذي ۛ فةمة ق  زف الرح  الحن  وة
لةكةتف اليف ا مة لنى مة مف عة ق ه  زف ان ـر  مف فةـمة مف فيـه  ۜ الـه  ااء  ة ـعفـن ـب ـفة يه  ۛسوة مة يــب  اادحي رة

الحن    لةــجةوة اجاىكمف س ــنف نف الــمف م كمــلة عة مف  الزف وة ﴾٧١﴿ ونةـ يةالحن  د  حة جف
نف  مف كمــلة اج م  حةــنيـمف   بةكمـــالزف وة رةـينة  وة ةى   وة دة مفكمقـة زة فة جة لةــعةـــوة

﴾٧٢﴿ نة ة م  ت  ـالطح مة ب ن عف ن ونة وة م  ل  ي ؤف الفبةاط  ۜ الفةب  ۙكذيـة  ه مفالحن يح بةات  ونة ر  ف 
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Nahl /73 – 
Allah’tan başka, 
kendilerine, ne 
göklerden, ne yerden 
zerre miktar rızık 
verme gücü olmayan ve
bunu yapma ihtimali de
bulunmayan birtakım 
nesnelere tapıyorlar. 

Nahl /74 – Artık 
birtakım benzetmelerle,
temsillerle Allah’a 
benzerler icad etmeyin. 

Çünkü Allah 
benzeri olmadığını bilir,
ama siz bu gerçekleri 
bilmezsiniz. 

Allah’ı başka 
varlıklara kıyas 
etmeyin. O’nu 
muhafızlar, nöbetçiler, 
sekreterler aracılığı ile 
kendine ulaşılan dünya 
krallarına kıyas 
etmeyin. Herkes 
doğrudan doğruya 
O’nun huzuruna 
girebilir. 

Nahl /75 – Allah 
size bir temsil getiriyor:

Bir tarafta bir 
şahsın kölesi olup 
hiçbir güç ve yetkisi 
olmayan aciz bir adam, 

öbür tarafta 
kendisine tarafımızdan 
bol bol rızık ve imkân 
nasib ettiğimiz bir zat 
ki 

o maldan gizli - 
açık dilediği gibi 
harcayıp kullanıyor. 

Hiç bu ikisi eşit 
tutulabilir mi? 

Bütün hamdler, 
övgüye vesile olan 
herşey, Allah’a aittir. 

Ne var ki onların 
çoğu bunu bilmezler. 
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Nahl /76 – Allah
bir de şu temsili

getiriyor: 

İki kişi var. Birisi
dilsiz, hiçbir şey

beceremez, efendisine
sadece bir yük! 

Ne tarafa gönderse
hiçbir işe yaramaz! 

Şimdi hiç bu
zavallı ile, hakkı
hakikati bilen,  

adaleti dile getirip
gerçekleştiren,

dosdoğru yol üzere
ilerleyen bir insan eşit

tutulabilir mi? 

Nahl /77 – Bütün
göklerin ve yerin

gaybını bilmek de
Allah’a mahsus! 

Kıyametin oluş işi
ise, başka değil, ancak
göz açıp kapama yahut

daha da kısa bir anda
olup biter. 

Şüphe yok ki
Allah her şeye kadir!

[54,50; 31,28] {KM, I
Korintos. 15,52} 

Nahl /78 – Allah
sizi analarınızın

karınlarından öyle bir
halde çıkardı ki hiçbir

şey bilmiyordunuz. 

Öyle iken size
kulaklar, gözler, kalpler

verdi ki şükredesiniz.
[67,23-24] 

Nahl /79 –
Gökyüzünün

genişliğinde Allah’ın
emrine râm olarak uçan
kuşları görmezler mi? 

Bunları orada
Allah’tan başkası

tutmuyor. 

Elbette bunda
iman edecek kimseler

için çok deliller, çok
işaretler vardır. [67,19] 

ق زف اىـر  ا لة يةالحن   د  و ن  نفــــم و نة    د ـــــب ــعفــــــــوة ية مفـــــــــه ـــك   لةـل ــــمفــــ  مة
لةـــفة ﴾٧٣﴿ ةرف ض   ۛشـــم  الف ا ت    وة وة من لة يةــيفـــنة السحة ۛـيـطيـــتةــسفـــاى  وة ونة ع 

﴾٧٤﴿ ب وا ر  حن  تةضف ة مفل  ۜ   ــثةـــــــــــــ  الف ةالة نح ة  اي لةــــيةالحن نف م ــعف ال تةمف ـت ـ وة ونةــلة لةم  عف
ء ــۛش يف ۛب عة د ـــقفـــــلة يةاى  ـل و كــــمفـــداى  مةــــبفــ  عةلىــــثةـــمة  الحن  ۛضرة لنىــــر 
ىـــس  راح مة زة قفــوة ةاــم ه     نةاـــنف   رة قاى حةنح زف ه ــنفـق   م ــــف ــنفــ ي وة  ــه ـــفةناى  ـــۛســـ  ر 

﴾٧٥﴿ جة راىۜ  هةــوة ۜ  اللفـتةـسفـلف يةــهف نة ۜ د  ـمفـحةـو ن حن  ه ـثةــكذلف الـبةل  ونةمف  ــر  لةم  يةعف لة
ء  ۛشيف ۛب ۛضرة ثةلىالحن  وة ج  مة ا البفـه  د ـن  الحةـيفـلةـ رة ا لنى م   كفــمة ر  عة د  يةقف لة
لف هة ه  ا ي ـنةـــيف يه ۙ  الـلن وفــلنى  مةــلح   عةــكف وةـــوة جح ــمة يةـهفـوة ۜــيفـــخةـــأفت  ب ـــه    لة ر 

مة ۙ  وة وة ۙ   دفـعةـالفـر   ب ـأفم ــنف يةــه  ه ل  اط  م ــلنى ص ــعةوة ــوة تةـرة م ۟ـيـقيـسف ي تةوي يةسف
حن  وة ة ب ـيفـغةل  اـمنـالسح مة ۜ وة ض  ةرف الف ات  وة اعةـا المفـوة ة ةـر  السح لح  ة  اي

ح ـمفـلةـكف ﴾٧٦﴿

ۜ  ـــــقف وة  الـــــــالوف ه  ب  ة رة نح ةاي  لنىــــــ عةالحن
ء  قةــــلح  ۛشـــــكم يـــــيف ر ــدي ر ـۛصـــبةـــالف

جةــ الخفالحن وة ةـنف ب ــم  مفكمــرة ات ــط ون  ا مح ۙـلةـعفـلة تةمف  كمـهة ـاى ونة ۛشيف م  ﴾٧٧﴿
ةبفۛصا م كمــلة الف عة وة مف ةفف السحة الف ۙ  لةــرة وة ةة دة ةـعةــ  ونةكمشفــمف تةكملح ر  جة لةـوة عة
لةىـلةمف ية ال ا اي وف ة رة يـالطح ات   في رة ة ر  م ۛسخح وح  يف ا جة مة ة ااالسح ۜ مة ة ء  نح ك ه  س  ي مف ﴾٧٨﴿

﴾٧٩﴿ ة     لح ۜاي ن يةالحن  ي   ذن ل كة    لة ة    في م    ي ـقةـــــــــــات   ل ـ   اي نح م ـــــــوف ن ونةــــــؤف
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Nahl /80 – Allah 
evlerinizi sizin için bir 
huzur ocağı yaptı. 

Davarların 
derilerinden de, gerek 
göçtüğünüz, gerek 
konakladığınız 
günlerde 

sizin için 
taşınması kolay evler 
(çadırlar, portatif evler) 
nasib etti. 

O davarların 
yünlerinden, 
tüylerinden veya 
kıllarından bir süreye 
kadar faydalanacağınız 

giyilecek, 
döşenecek ve 
kullanılacak eşyalar 
yapma imkânı verdi. 

Nahl /81 – Allah 
yarattığı şeylerin bir 
kısmında size 
gölgelikler, dağlarda da
sizin için barınaklar 
yaptı. 

Sizi sıcaktan ve 
soğuktan koruyacak 
elbiseler ve savaşta sizi 
koruyacak zırhlar var 
etti. 

Böylece Allah 
üzerinizdeki nimetlerini
tamamlar ki O’na 
teslimiyetle itaat 
edesiniz. 

Nahl /82 – Eğer 
bunca nimetlere rağmen
yüz çevirirlerse sen 
sorumlu değilsin. 

Çünkü senin açık 
tebliğden başka bir 
görevin yoktur. 

Nahl /83 – 
Müşrikler Allah’ın 
nimetini bilmekle 
beraber, bunları 
kendilerine veren 
Allah’tan başkasına 
ibadet etmekle bu 
nimetleri inkâr ederler. 

Onların çoğu işte 
böyle nankördürler! 

Nahl /84 – Gün 
gelecek, o gün her 
ümmetten birer şahit 
getireceğiz. 

Artık ne o 
kâfirlere konuşmaları 
için izin verilecek, ne 
de özür dileme imkânı 
bırakılacak. [77,35-36] 
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Şahit, o ümmetin
peygamberi veya onun

tebligatını
güncelleştiren

peygamber
vârislerinden biridir. 

Nahl /85 – O
zalimler cehennem

azabını görünce
yalvarıp yakaracaklar. 

Fakat ne azapları
hafifletilecek, ne de
kendilerine mühlet

verilecektir. [25,12-14;
18,53; 21, 39-40] 

Nahl /86 –
Müşrikler orada

şeriklerini görünce: 

“Yüce Rabbimiz!
Ha işte Senden başka

yalvardığımız, Sana
ortak saydığımız

putlarımız. 

Onlar yokmu
onlar, işte onlar bizi

şaşırttılar!” diyecek, 

onlarsa bunların
suratlarına şu sözü

çarpacaklardır:
“Yalancının tekisiniz

siz!” [46,5-6; 19, 81-82;
29,25; 18,52] 

Nahl /87 – Ve o
gün zalimler Allah’ın
hükmüne teslim olur, 

uydurdukları
tanrılar da kendilerini

bırakıp ortalıkta
görünmez olurlar.

[32,12; 20,111] 

لة لة عة نفكمجة لةناى كفمف ۛسكمـوت ـي ــــب   مف م  عة جة نفكملة وة ل ود مف م  الحن وة ج 
و نةـخ ــتةـسفـــاى تةـي و تـب  ا يةـفح  ن ـــهة مة ظةعف قةاكموف مة اي يةوف ۙكمت ـمة مف  وة مف ةنف ام ــــالف عة

﴾٨٠﴿ م  اـالصف نفــوة بةـف  وة الوف ا وة الشفـهة ا وة هة ار ــار  ا عة ة اـهة ث مةـال لنى اعاىـتةـاثاى وة ين ـحي اي
لةـجة ا ـمف م كمـلة عة ة لى  مح لة لةقة ظ  جةخة لة لةـوة بةال ــج ـالفنة ــمف م كمــعة الحن وة

لة عة جة يلةمف كملة وة ابي يـ  ۛسرة يـكمتةقي يلة تةقي ابي ۛسرة ة وة رح مفكمم  الفحة نةاناىكذ ال
لةـت ــكة ي ـل  ذنـكف تةه  عة مة ةـعةــمف لةكميـفـمح  ن عف ونةــل ـسفــمف  ت كمــلح م  ۜكمۛس أفــبة مف

ف ـية ر  ۛتـونة ن ـعف مة عف ﴾٨٢﴿ ا  فةـا نف تةـفة ةوف لح ةـوة نح ا ـا  ين  لةيفكةـعة مة بي غ  الفم  الفبةلة ﴾٨١﴿

﴾٨٣﴿ ة ي ـــــــ  ث الحن  ونةــــــكنـنفـــــمح ا  وةـــــر  ۟ـــــــــاف ـكةــم  الفــــر  ه ــــثةــــــكذ ال هة ر ونة
ة لح   ا ــــنف  ك ــث    م ــعةـبفـنة ة   لة ي ـــيداى   ث ــــهيــة   ۛشـــــمح ؤف ذة  ن ـــــــمح وف مةـــــوة ية

ةذي ي ال الح نةــوة اي ذةا رة ﴾٨٤﴿ يـل  ةذي لة ه كفنة   ــلح وا   وة ر  و نةـب ـتةـعفـتةـسفــــمف  ي ـــفة
ةــخةــلة ي ـذةاۛب  فةــعةـالف لة  ه مف ـه ــنفــعةف    ـفح ظةر  ونةـنفـــمف   ي ـــ  وة واـلةــظة م 

يـــــوة اي ذةا  رة ال  الحة اــــــوا  ش ــكمرة ــــنة   الشفــــذي واــال ـمف  قةـــــــا ءة  ه ــرة كة ﴾٨٥﴿
ا ء    ش ــــهن ا اــؤ ل لة ةـاؤ ل نةــرة كة ينة   ــا الح ةا نةــــكمذي نفوا   ــدف ع ــنح ۛــ د ون م  كة ـنةاــرة بحة

لةىـقةـلف ال وة ا اي وف ﴾٨٦﴿ ا اي لةـقةـاة لفــــفة ة وف لة  ايــقةـم  الفــه ـيفـوف ۛــا ذ  ب ـكةــمف  لةكمنـح و نة
﴾٨٧﴿ مةــ يةالحن   ةـذ    الــئ ـــوف ۛضـــلةـسح ة  ــمة  وة ا كةمفــه ــنفــعةلح و نةــتةـــففــوا يةــان ـ مة ر 
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Nahl /88 – Onlar 
ki kendileri kâfir 
oldukları gibi 
başkalarını da Allah 
yolundan çevirirler... 

İşte başka 
insanları da ifsad 
ettikleri için, onların 
cezalarını kat kat 
artırırız. 

Nahl /89 – Gün 
gelir, her ümmetten 
kendilerine birer şahit 
getiririz. 

Seni de ümmetin 
üzerine bir şahit olarak 
getirip dinleriz. 

Ey Resulüm, işte 
sana bu kutlu kitabı 
indirdik ki her şeyi 
açıklasın, doğru yolu 
göstersin, 

Allah’a 
teslimiyetle itaat edecek
olanlara, rahmetin ve 
müjdenin ta kendisi 
olsun. [7,6; 5,109; 4,41]

Kur’ân-ı Kerim 
hidâyet ve dalâletin, 
âhiretteki kurtuluş veya
azabın sebeplerini 
bildirmiş, dinin 
hükümlerini ayrıntılı 
veya mücmel olarak 
ihtiva etmiştir. Mücmel 
(çok özlü) hükümleri 
ise Hz. Peygamber 
sallallahu aleyhi ve 
sellem’in sünneti 
açıklamıştır. 

Nahl /90 – Allah 
başkalarına adaleti, 
hatta adaletten de fazla 
olarak ihsanı, en güzel 
davranışı ve muhtaç 
oldukları şeyleri 
yakınlara vermeyi 
emreder. 

Hayasızlığı, çirkin 
işleri, zulüm ve 
tecavüzü yasaklar. 
Düşünüp tutasınız diye 
size öğüt verir. [16,126;
5,8; 17,26; 7,33] 

Bu âyet, iyiliğin 
ve fenalığın çeşitli 
derecelerini göstererek 
sağlıklı bir toplumun 
başlıca dayanaklarını 
zihinlere 
yerleştirmektedir. 
Dolayısıyla Cuma 
namazında hutbenin 
sonunda okunup bu 
esasların hatırlatılması 
pek isabetlidir. 
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Nahl /91 – Bir de
sözleşme yaptığınızda

Allah’ın huzurunda
verdiğiniz sözü yerine

getirin. 

Allah’ı kefil
ederek bağlandığınız

yeminleri te’kid ettikten
sonra bozmayın. 

Hiç şüphe yok ki
Allah yaptığınız her

şeyi bilir. [2,224; 5,89] 

بزح

﴾٤﴿
Nahl /92 – Bir

topluluk, diğer bir
topluluktan sayıca,

nüfuzca veya malca
daha çok olduğu için,

yeminlerinizi aranızda
bir aldatma ve işi

bozma sebebi kılıp da
ipliğini sağlamca büküp
eğirdikten sonra çözen,
böylece bütün emeğini

boşa çıkaran ahmak
kadının durumuna

düşmeyin. 

Gerçekten Allah
sizi bununla (sözünüzü
yerine getirmekle veya

nüfuz ve servet çokluğu
ile) imtihan eder. 

Kıyamet günü de
hakkında ihtilafa

düşmüş olduğunuz
şeyleri size

açıklayacaktır. 

Nahl /93 – Allah
dileseydi sizin hepinizi
bir tek ümmet yapardı. 

Lâkin O, dilediğini
şaşırtır, dilediğini doğru

yola iletir. 

Şu kesin ki sizler
bütün yaptıklarınızdan

sorguya çekileceksiniz.
[10,99; 11,118-119] 

Diğer dinleri yok
etmeyi mübah saymak

yanlıştır. Zira aksi halde
Allah, insanlara seçme

hürriyeti vermez,
hepsini mümin ve itaatli
yaratırdı. Allah kullarını

imtihan etmektedir. 

اباىـــعة ذة ة ال ينة ــلح وا  وة ۛصكفذي ر  وا عةـــفة مفــــــه  اـنة دف   ز الحن ل  ـيـبيــنف ۛســــدح 
ية مة نةــوة لح ـي ك ـث  فيـعةـبفـوف ﴾٨٨﴿ اــذةاب  ب ـعةـالف قة وفــفة ونة د ـس ـففــوا ي ـان ـكف مة

يـــۛش نف نفـمف م ـه ـيفــلةــداى عةـهي ج ـه ـس ـف ــال يــكة ۛشـب  نةاــئفــمف  وة لنىـداى عةـهي ة ة ـــا مح
ه  ىــوة دى ا نةـــهن ۜ  وة ء  ا ة لفـــؤ للة ء ــلح  ۛشــك ـاى ل ـيةانـبفــتةاۛب ت ـكنـلذكة اـيفــلةــنةا عةــزح يف

ة  نح ة  اي دف ل ـعةـــــالفـــر   ب ـــأف م ــيةالحن ﴾٨٩﴿ حف ب ـمةـوة رة ىــةى  وة رن ۟ـميـل ـسفـم ـل لف شف ينة
اا ئ   ذ ــي اي ۛسان   وةـحف يةــق ــي الف تة بنى  وة ى  عةـــنفـرف ۛشااء ــحفـــفةـــن  الفــهن الف  وة

وة الوف ف وا ﴾٩٠﴿ الف ۛ يةـغفـبةـر  وة الفكفـنفـم ــوة ةـمف لةكمظ ــع ــي  لح ونةكمعة ةر  مف تةذة كح
قة دفـوة لة تةالحن د  ــهفـعةـــب  ت مف وة دف اهة ذةا عة ةيفـ اي وا الف دة تةـنفق ض  انة بةعف اـمة يد  هة وف كي

ة  نحةلىۜ  ـيــفيـــــكف مفكمـيفـــلةـــــــ عةالحن ة اي ا تةـــلةــعفــ يةالحن ل ونةــعةـففـــم  مة لفت م ــجة عة
لة تـة ي  نةـكفو ن وا  كموة ةتي لةـــتف  غةـۛضـــقةـــالح ا  م ــــزف ة ــــد  ق ــعفـــنف بةــهة ة وح ﴾٩١﴿

ةــتة ا نةــــذ ونة   اليفــخ ـتح ونةكممف  النف تـةكمنـةــيفــلى بةــمف  دة خةكمــمة ۜـــالنف ا ثاى كة
ية نف ه  بنى م  ۜ  اي ا  الرف ةة  ة مح ا يةـنح لةــ ب الحن م  كمل و ـبفــمة ۜ وة ةـنةـيح ـبةـي ــهي مفكمــلة نح ة ة ـــا مح

لة وفـــوة ﴾٩٢﴿ مة  الفـــــية اــمةـــينــــق ــــــوف  ة    مة
و نةــــل ــتةــخفــه    تةـــيـــمف   فيــــت ـــنفــــكم ف 

لةالحن   عة ة  ا  مفكملةجة اح ـمح لن ةى دةــةى  وة اء ـۛشاـــنف يةــــلح  مةـض ــنف  ي كن وة ۛشاا ءة
﴾٩٣﴿ ية ي  مةـــهفــوة لةـــنف يةــدي ۜ  وة ة  عةــل ـــةـسفـت ـــۛشااء  ا ــنح ة ونةـل ـمةـعفــمف  تةـت ــنفـكممح
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Nahl /94 – 
Yeminlerinizi aranızda 
bir aldatma ve fesat 
aleti yapmayın ki sonra 
ayağınız sapasağlam 
bastıktan sonra 
kayabilir, insanları 
Allah yolundan 
alıkoymanız sebebiyle 
kötülüğün cezasını 
tadarsınız, âhirette de 
size pek büyük bir azap
olur. 

Nahl /95 – Allah’a
verdiğiniz sözü 
değersiz bir menfaat 
karşılığında satmayın. 

Zira âhirette Allah 
nezdinde olan nimet, 
eğer bilirseniz, sizin 
için elbette daha 
hayırlıdır. 

Nahl /96 – Sizin 
elinizdekiler tükenir, 
ama Allah’ın elinde 
olanlar bakidir. 

Biz sabredenleri, 
işledikleri en güzel 
işleri esas alarak 
ödüllendirecek, 
kötülüklerini 
bağışlayacağız. 

Nahl /97 – Erkek 
olsun kadın olsun, kim 
mümin olarak güzel 
işler yaparsa, elbette 
ona güzel bir hayat 
yaşatacak ve onları 
işledikleri en güzel 
işleri esas alarak 
ödüllendirecek, 
kötülüklerini 
bağışlayacağız. 

Nahl /98 – İmdi, 
Kur’ân okuyacağın 
zaman, o kovulmuş 
şeytandan Allah’a sığın.

Kur’ân okumaya 
başlarken şeytandan 
Allah’a sığınmak 
yetmeyip tilavet 
boyunca da onun 
vesveselerinden sığınıp 
korunmaya çalışmak 
gerekir. Şeytanın, insanı
Kur’ân hidâyetinden 
alıkoymak için 
çalıştığını 
unutmamalıdır. 

Nahl /99 – Aslında
iman edip Rab’lerine 
güvenen ve dayananlar 
üzerinde onun bir 
nüfuzu yoktur. 
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Nahl /100 – Onun
nüfuzu, ancak onu dost

edinenler ve onu
Allah’a, ortak sayanlar

üzerindedir. 

Nahl /101 – Biz
bir âyetin yerine onun
hükmünü neshedecek

başka bir âyet
getirdiğimiz zaman 

-ki Allah
göndereceği âyetleri
pek iyi bilmektedir- 

onlar: “Sen
iftiracının tekisin!”

dediler. 

Hayır, hiç de öyle
değil! Onların çoğu işin

gerçeğini bilmiyorlar. 

Bu âyeti nesih
delili sayanlar vardır.

Fakat bazı alimler
neshin Mekke

döneminde sözkonusu
olmadığını söyleyerek

âyeti şöyle anlarlar:
Kur’ân aynı konuyu

farklı yerlerde yeniden
ele alır, yeni ayrıntılar

ekler. Yahut aynı
konuyu değişik yerlerde
farklı örneklerle açıklar.
Yahut vahyi safha safha

gönderir. İnsanlara
açıklamak için değişik
üslup, yol ve metodlar

izler. 

Nahl /102 – Söyle
onlara: “İman edenlere
tam bir sebat vermek 

ve Allah’a
teslimiyet gösterecek

müslümanlara bir
hidâyet ve müjde olmak

üzere Kur’ân’ı, 

Rabbin tarafından
gerçek olarak getiren,

Ruhu’l-kudüstür. 

ةـتة اوا  الـتح ذ  ا نـةـيف خ  ة   قة ز ــتةــمف  فةكمنـةـيفـلى  بةـخة مف  دةكممة دةــم    بة دةـلح عف لة وة
يل ـعة ۛ نف  ۛسبي الحن  ا  وةــــب و ت ــث  اــوا الــو ق  ذ ــتة هة ا ۛصــــــوءة  ب ـسح  مفــــدة دف ت ــــمة

لة تة وا  ب ــــتةــشفـــوة الحن د  ــهفــعةـــر  ﴾٩٤﴿ يـــــــعة ذةا ب  ـــــمف   عةكمــــوة لة م ــظي
اينف ة لىۜ   ايـــيـليــــــناى  قةــمةــــثة ا  ع ـــنح مفكمــــر  لةــــيفـــوة  خةـــــــ  ه الحن  دة ــنفــــــمة

ا ع  مةـــفةـــنفـــمف  يةكمدة ــنفـمة الحن دة ــنفـــا ع ـد    وة ﴾٩٥﴿ ونةــلةـعفـ تة مف ـت ـــنفــكم م 
﴾٩٦﴿ لة ۜ وة ةـبةاق  يةنح ز  ينة نةجف ةذي اوا الح ۛسن ۛصبةر  مف ب اةحف ه  رة ا  الجف ان  مة ل ونة واـكة مة يةعف

 نف ذةـحاى  م ــال ـۛص لةـم ـعة
ه ــنف ال وف ا  ر  ــكف م ـ م وة ـثنى  وة ةه ـلةن ـ فةن  ـؤف يةنح ي  حف نفــمة

﴾٩٧﴿ لةـيح ـوةى طةـينـحة ز  يةـنةـبةةىۛ  وة ةـجف مفـنح ۛسن ه  مف ب اةحف ه  رة ا  الجف ان  مة ل ونة واـكة مة يةعف
ةـال نةـــ م ب الحن  ذف ـع ــتةـاسفـفة جيــان  الـطةـــيفـشح م ــــيــرحة أفۛتـــا ذةا قةــفة اننةرة رف  الفق 

ة نح ةــطةان   عةـلفــ س ه  ــۛس لةـيفـه  لةــاي يـلةى الح عةوا  ـن ــنة   انمةــذي بح لنى ــوة مفــه ـرة ﴾٩٨﴿
ة نح اــاي ةـه   عةــطةان ـلفـ س مة يـلةى الح ةـتةـ   يةنةـذي نةـوة لح ة ه    وةــوف نةــذي يـالح ﴾٩٩﴿ ل ونةـتةـية ة وة كح

اي ذةا بة ة لفــــوة اــــدح ۙ  ــــية انة انــكةــــةى  مةــــية ا انــنة الحن ة  وة ﴾١٠٠﴿ ر ـهي  م ــمف ب ـــه  ۟ـــكمشف ونة
مفــه  ا ي ــم   ب ـلةــعف ال ل    ـــنةــــمة اوا ــقةزح  ـةال  نح ا الـــ اي ا ۜ  بةــتةــففــۛت م ــنف مة ر ـثةــكذ لف الـر 

ة لةـــ  نةلفــق  بح نف  ـــد  س    م ــــق ـــه    ر  وح   الفــــزح كةــرة ﴾١٠١﴿ و نةـــلةـعفـــلة  ية م 
﴾١٠٢﴿ ينة  انـقح   ل ـحةــا لفـب  ةذي ى  وة ب ـمة ي ثةبح ۛت الح ينةـن وا  وة ه دى ل مي سف ى ل لفم  رن شف
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Nahl /103 – Biz 
onların, Peygamber 
hakkında: “Mutlaka ona
öğreten bir insan 
vardır!” dediklerini pek
iyi biliyoruz. 

Hakikatten 
uzaklaşarak tahminle 
kendisine yöneldikleri 
şahsın dili başkadır, 
halbuki bu Kur’ân, açık
bir Arapça ifadedir. 

Nahl /104 – 
Allah’ın âyetlerine 
iman etmeyenler var ya 
(onlar inkârı, tercih 
ettikleri müddetçe) 

Allah onları 
hidâyete erdirmez. 

Onlara gayet acı 
bir azap vardır. 

Nahl /105 – 
Allah’ın âyetlerine 
iman etmeyenlerdir ki 
uydurdukları yalanı 
Allah’a mal ederler! 

İşte yalancıların ta 
kendileri onlardır. 

Nahl /106 – Kalbi 
imanla dolu olarak 
mutmain iken, dini 
inkâr etmeye mecbur 
bırakılıp da yalnız 
dilleriyle inkâr sözünü 
söyleyenler hariç, kim 
imanından sonra Allah’ı
inkâr ederek gönlünü 
inkâra açar, göğsüne 
küfrü yerleştirirse, 
onlara Allah tarafından 
bir gazap, hem de 
müthiş bir azap vardır. 

Kureyş, Yasir 
ailesini dinden 
dönmeye zorladılar. 
Kabul etmeyince Yasir 
ile Sümeyye’yi 
develerle parçalattılar. 
Babası ile annesinin bu 
durumunu gören 
Ammar (r.a.) dili ile 
onların istediğini 
söyledi. Peygamberimiz
(a.s.) onun ruhsatı (izni)
kullandığını bildirdi. 
Âyet bu ruhsatı beyan 
buyurmak üzere 
indirilmiştir. 
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Nahl /107 –
Bunun sebebi şudur:

Çünkü onlar dünya
hayatını âhirete üstün
tutmuşlar, âhiretlerini

dünyalarına feda
etmişlerdir ve çünkü

onlar inkârı tercih
ettikleri müddetçe Allah

kâfirler topluluğunu
hidâyete erdirmez. 

Nahl /108 –
Bunlar o kimselerdir ki

Allah onların kalplerini,
kulaklarını ve gözlerini

mühürlemiştir. 

İşte hakkı
göremeyen gafiller

onlardır. 

Nahl /109 – Hiç
şüphe yok ki âhirette de

hüsrana uğrayanlar
onlar olacaktır. 

Nahl /110 –
Bundan sonra şunu bil

ki: Şüphesiz ki senin
Rabbin, 

mihnet ve
işkenceye, zulme ve
baskıya uğradıktan

sonra 

mücahede edip
sabreden, ardından da

hicret edenlerle
beraberdir. 

Evet Rabbin,
onların bütün bu güzel
hareketlerine karşılık 

elbette onları
bağışlayıp ihsanda

bulunacaktır. Çünkü O
gafurdur, rahîmdir. 

      Burada öncelikle
Habeşistana hicret eden

müminlere işaret
edilmektedir. 

ة و ل ــمف   يةـــه ــال نح ةـق  ا   ي ــــونة   اي نح ۜـــۛشــه    بةـــــم ــــلح ــعةــــمة ر  م ــلةـعفـدف  نةــقةـــوة لة
د  ونة    اي لةـــلفــــي  ا  ل ــيح    وة هنــم ــجةــه    ال عفــيفــح  ۛسان ــــذة ةـۛســــل  يــان  الح ذي

نحة ةاي ينة   لة  ي ــــــــ الح ۙ  ا ت ـان يةـــــونة   ب ــن ـؤف  م ــــــذي الحن  ﴾١٠٣﴿ ب ـعة بيــرة ين ـيح  م 
اــاي نحة مة ﴾١٠٤﴿ لةالحن م   ــــــــه ـــيدي ـــــــهفــلة ية يـــمف    عةـــه ـــــــــ   وة م ـــــــــذةاب   اللي

ةذ   ۛب  ـــكفـالف يــــ  الح ۛا ت   ـان يةــــونة   ب ــن ـــــؤف م ـــنة    لة  ي ــذي الحن  يـتةـــففــية ر 
رة   كفنف    ــــــــــمة ا لحن ــب فة ﴾١٠٥﴿ ا ا ذ  ب ــــم   الفــــكة  ه ــئ ــــــوة ا ول لن ونةــــــــكة

يــعفــبة ا ن ــد     اي ة مةـــمة ا   اي لح هة   وة قةـــكذنف  ا  ـــهي نح ـــئ ـمةـطفـه    م ــــب ــــلفـــر  نفــــم 
مفكمــا لفـرة حة  ب ــنف  ۛشــ مة نفكنوة لن ه  لةيف ر    ۛصدف راى   فةعة فف ي يــب  ا ن ــــا لف مة

كةــذن ل  ﴾١٠٦﴿ ۛنة  ــــب    م ـــــۛضـــغة يــذةا ب    عةــمف   عةــه ــ    وة  لةالحن  م ــظي
ة الحن ةـــب  وةة ا   لـحةـبح وا  الفـحةــتةـم   اسفــه ـــاة نح ن لةىــيةا  عةــنف دح ـين ۙ   وةــخ  الف ة  ة ال رة نح

ا ةــئ ـــا وللن يـــــكة الح الحن عة ــبةــنة طةــذي ﴾١٠٧﴿ يـــهفــلة ية مة الفـقةــ  الفد  ينةــاف ـكةــوف ري
ونةـل ــف  ۛســه ـوب ـل ــلنى ق ــعة ه ـبف ال مف  وةـه ـع ـمفـمف وة ائ كة ه ـۛصار  لن ا ول ۛ  وة اـمف م  الفغة

ة ــث  نح ة اي ةمح بح كةــرة ﴾١٠٩﴿ مة ال رة جة ة لة مف ف ــنح نخ  يـه  ة  ه ـالف ر ونةــم  الفــرة اس  خة ﴾١٠٨﴿

ا جة وا   م ـــهة ة  جةـــــوا  ث ـن ـــــت ــــا ف ــد   مةـــعفـــــنف بةــــــر  واــــــا  هةـمح د  ةـل  ينةـلح ذي
﴾١١٠﴿ ة ــــــبةــوة ۛص نح اواۙ   اي بحةكةر  ۟ـيـــور  رة حيــف ــــغةـــــــا   لةـد  هةـــعفــــنف بةـــ  م رة م 
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Nahl /111 – Gün 
gelecek, herkes sadece 
kendisini kurtarmaya 
bakacak, gözü 
başkasını görmeyecek, 
her şahsa, yaptıklarının 
karşılığı tamtamına 
ödenecek, kendilerine 
asla haksızlık 
edilmeyecektir. 

Nahl /112 – Allah 
şöyle bir temsil getirir: 

Bir şehir halkı 
vardı: Güvenlik ve 
huzur içinde idi, 
rızıkları her yandan bol 
bol, rahatça geliyordu. 

Derken Allah’ın 
nimetlerine nankörlük 
ettiler, 

Allah da halkının 
işlediği suçlar sebebiyle
o şehre açlığı ve 
korkuyu tattırdı, açlık 
ve korku elbise gibi 
kaplayıverdi bütün 
vücudlarını. 

Nahl /113 – 
Onlara, içlerinden bir 
peygamber geldi, onlar 
onu yalancı saydılar. 

Derken onlar 
zulümlerine devam 
ederken, çok geçmeden 
azap kendilerini 
kıskıvrak yakaladı. 
[28,58-59; 14,28-29; 
3,164; 2,151] 

Nahl /114 – Onun 
için siz Allah’ın size 
verdiği rızıklardan helâl
ve hoş olarak yeyin. 

Yalnız Allah’a 
ibadet ediyorsanız 
Onun nimetlerine 
şükredin. 
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Nahl /115 – Allah
size sadece leşi, kanı,

domuz etini ve
Allah’tan başkası adına

kesilen hayvanın etini
haram kıldı. 

Ama kim çaresiz
kalırsa zaruret miktarını

aşmayarak 

ve başkasının
hakkına da tecavüz

etmeyerek, 

haram kılınan
şeyden yerse bunda

günah yoktur. 

Şüphesiz Allah
çok affedicidir,

merhamet ve ihsanı
boldur. 

Nahl /116 – Kendi
dillerinizin yalan yanlış

nitelendirmesiyle
uydurduğunuz yalanı

Allah’a mal ederek “bu
helâldir, şu haramdır”

demeyin. 

Çünkü Allah adına
yalan söyleyenler asla

iflah olmazlar. 

Nahl /117 –
Onların bütün

bulacakları, dünyanın
azıcık bir zevkidir. 

Onlara gayet acı
bir azap vardır. [31,24;

10,70] 

Nahl /118 –
Yahudilere de, daha

önce sana bildirdiğimiz
şeyleri haram kılmıştık.

Bununla Biz
onlara zulmetmedik. 

Lâkin onlar kendi
kendilerine

zulmediyorlardı.
[4,160; 6,146; 6,119] 

Daha önce
indirilen, 6,146. âyetine

işaret ediliyor. 

ا د ـس  ت ـففـلح  نةـكمأفتيي ـتة ت ــس ـففـنف نةــل  عة جة ا وة فحنــهة س ـففـلح  نةـكمى ـوة مةـــية وف
ۛب ـوة ۛض يةــلى  قةــثةــ مةالحن  رة انةــرف تفــةى كة ﴾١١١﴿ ا لةتف مة م  مفوة عة ونة لة ه  لةم  ي ظف

ةـــئ ــمةــطفــم  زف ق ـــيـأف تيــــةى  يةـــنح ا ر  غةـــــهة ا  رة نفداى  ـــــهة  م 
ان ـكةــلح   مةــكم ةىـــنةــانم 

ا ــــــــــاة ذةا قةـــــــ  فةالحن  وع   ل بةاۛسالحن هة ف  الفج  وف الفخة وة رة تف ب كفـــفة م ـنف اةـفة ع 
لة ه ــوة ااءة دف جة س  مفــقة ب ـكفمف فـةـه ـنفـــول  م ـ رة ة وه ـذح  ﴾١١٢﴿ ان ــب  ا كة نةع ونةـمة وا يةصف

زة قـةـكمفـة ا رة ة مح الحن م  كمل وا م  ﴾١١٣﴿ ه ـذةه ـاةخةـفة ذةاب  وة ونةـظةال  مفـم  الفعة م 
ا شف   باى  ــيح ـــطة وا  ن ــــكمــوة ة مف ايــــــــت ـــــنفـــــكم  اينف الحن ۛت  ـمةـعفــر  اه ــيح لىــحة لة

نحة مة عةـاي ة رح ا حة لةكملةيـفـمة مة وة ة الدح تةةة وة يف ير ـم  الفمة زي نف مة الفخ  حف ﴾١١٤﴿ د  ونةـب ــعفـتة
ة ل ـــا  ه  ۛ فةــ ب الحن ر  ـيفــغةــــــلح ن  اضفـهي ة ـمة اد  فةا نح لة عة رة بةاغ  وة يف ة غة ةط رح الحن اا مة وة

لة  تة و ل ـــوة ا تةـــوا   ل ــق  نة ف   الـــص ــــمة م كمـــت ــلفس  ﴾١١٥﴿ حيـــغة و ر  رة م ـيــف 
ا   حةـــلة ل     وة هنـذةا حةــهن ام   ل ـــذة وا عةــتةـــففـــتةــــرة الحن لةى ــر  ذ  ۛبــكفــالف

ة ة الح نح ينة  يةــاي ۛب لةـكفـ الفالحن  لةى ـــر ونة  عةــتةــففــــذي ۜ ذ  ونة ل ح  ي فف ذ  ۛبۜــكفــالف
عة ةـــوة يـلةى الح نةـذي ﴾١١٧﴿ مف  عةـــل    وة لةــيـليـــا ع   قةـتةـــمة م ــيـذةا ب   ال ليــــه  ﴾١١٦﴿

ة مفـــــحة مةــبفــ قةنف ــم كة  ـــيفــلةــــنةا  عةـــصفــۛصــــــــا  قةـنةا    مةـــرح ۛ  وة اـل  ا د  وا هة
﴾١١٨﴿ اـكفنف  كنــ   وة لنمفـــه نةا  ـــمفــلةــظة و نةـــل ــظفــمف  يةــه ـۛسـف ــــوا  ال نفــا ن  م 
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Nahl /119 – 
Bundan sonra şunu bil 
ki: Rabbin, cahillik 
sebebiyle fenalık 
yapan, 

peşinden tövbe 
edip halini ve işini 
düzeltenleri bağışlar. 

Rabbin, onların bu
hallerinden sonra 
elbette gafur ve rahîm 
olduğunu gösterir. 

Nahl /120 – 
Gerçekten İbrâhim, hak
dine yönelen, 

Allah’a itaat üzere 
bulunan tek başına bir 
ümmet, 

bütün hayırlı 
halleri kendinde 
toplayan bir önder idi. 

Hiçbir zaman 
müşriklerden olmadı O.

Yaşadığı dönemde 
dünyada tevhid 
sancağını taşıyan tek 
müslüman idi. 
Normalde bir ümmet 
tarafından yürütülen bir
görevi yaptığı için, bir 
ümmet sayılırdı. 

Nahl /121 – 
Allah’ın nimetlerine 
şükreden bir zat idi. 
Çünkü Allah onu 
seçmiş ve doğru yola 
iletmişti. [4,125; 21,51; 
53,37] 

Nahl /122 – Biz 
ona dünyada iyilik 
verdik. Elbette o, 
âhirette de salihlerden 
olacaktır. 

Nahl /123 – Sonra
da sana vahyettik ki: 
Doğru yola yönelerek 
İbrâhim’in dinine tâbi 
ol; zira o müşriklerden 
değildi. 

Nahl /124 – Sebt 
(cumartesi) tatili, ancak
onda ihtilaf edenlere 
farz edilmişti. 

Rabbin kıyamet 
günü ihtilaf ettikleri 
hususlarda onlar 
hakkında elbette 
hükmünü verecektir. 

(Krş. Tevrat, Çıkış
20,8-11; 23,12-13; 
Sayılar 15,32-36) 
Aslında kendilerinin 
cuma gününü ibadete 
tahsis etmeleri istenmiş,
muhalefet etmeleri 
üzerine, sıkı bir tatille 
cumartesi gününe riayet
hükmü getirilmişti. 
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Nahl /125 – Sen
insanları Allah yoluna

hikmetle, güzel ve
makul öğütlerle dâvet
et, gerektiği zaman da
onlarla en güzel tarzda

mücadele et. 

Rabbin, elbette,
yolundan sapanları en

iyi bildiği gibi kimlerin
doğru yola geleceğini
de pek iyi bilir. [29,46;

20,44] 

Bu âyet, İslâm
tebliğinin esas

metodunu tesbit
etmektedir. İnsanlar
başlıca üç kısımdır.
Birinci kısım aklını

kullanmasını bilenler
olup bunlara gerçeği

anlatmak hikmetle,
delilleri bildirmekle

olur. İkinci kısım daha
geniş kitle olup bunlar

akli delillerden çok,
selim fıtratlarını

koruyan fayda ve
zararını düşünen

kimselerdir. Bu gruba
güzel öğüt vererek,

hakka uymakla
sağlayacakları

faydaları, uymamakla
mâruz kalacakları
zararları anlatmak

gerekir. 

Bu ikisinden anlamayıp
muhalif olan kâfirlere

de, şartlara göre
tartışmanın en verimli

şekli ile gerçeği anlatıp
savunmak gerekir.

Unutmamalı ki Allah
Firavun’a gönderdiği

Hz. Mûsa ile Hz.
Harun’a da: “Ona tatlı,

yumuşak bir tarzda
hitab edin. Olur ki

aklını başına alır, yahut
hiç değilse biraz
çekinir” (20,44)

talimatını vermişti. 

Nahl /126 – Ceza
verecek olursanız, size

yapılan azap ve cezanın
misliyle cezalandırın. 

Ama eğer bu hususta
sabrederseniz, bilin ki

bu, sabredenler için
daha hayırlıdır. [5,45;

42, 40] 

Nahl /127 –
Sabret! Senin sabrın da
ancak Allah’ın yardımı

iledir. 

Kâfirlerin yüz
çevirmesinden mahzun

olma, yaptıkları
hilelerden dolayı da
telaş edip darlanma.

[9,40] 

Nahl /128 –
Çünkü Allah fenalıktan

korunanlar ve hep güzel
davrananlarla

beraberdir

ة نح بحةكة اي ةـ ل  رة يــلح اـوا الـل ـم ـــنة عةـذي ا لةــجةــوءة ب ـسح  ة تةـــة   ث ــــهة نفوا ــا ب ـمح م  ةـــث  مح
﴾١١٩﴿ الصفــعفـبة ل كة وة اـد  ذن ة واۙ ـلةح  نح بحةكةاي ا لة د ـعفـنف بةــ م  رة حيــغةـهة و ر  رة ۟ـيـف  م 

ۙـيــكي نة بف ة اي نح هيــاي ة انة ا ـمة كةـيـرن حن تاى ــان ـةى قةــمح نة الفـنيـ حةل  لةمف يةك  م  ر ـيفاىۜ وة شف م 
ة نفـكن ۛشا ۜ  ايجفـم ـع ـراى ل  هةـبنـتةــه  لنى ص ـــيه   وة يه  اي اــدن يم ـقيـتةـسفـط  م  رة ﴾١٢٠﴿

ة اي ةىۜ  وةـنةــۛســيةا حةـــي الدح  نفـنةاه   ف ـــيفـــوة ان تة نخ ـه   ف ــنح ة   ـــي الف نةـــم ــلةرة ﴾١٢١﴿

ة  الــــث  لةــيفـــحة وف مح اا اي ةــنة ـــيفكة  الن  اتح ةـعف  م ـب  بفــلح هيــةة اي مةـيــرن ﴾١٢٢﴿ ا ل ـال ة ۜـحيـصح ينة
ة نح ا ج ـاي ةـمة لة السح لةىـت  عةـبفـع  ﴾١٢٣﴿ يـحة مةـني كيـالف نةـانة م ـا كةـفاىۜ وة ر  شف ينةـم 

مةــية وف ينة وا  فيـلةـتةــ اخفالحةذي ۜ  وة ـيـف  ةه  نح بحةكة اي مفـــــه ـــنةــيفــم   بةكمـــحفــيةــــــــ لة رة
ا  دف ع    اي لنى ﴾١٢٤﴿ ان وا فيــــة    فيــمةـينـق ــــالف ا كة و  نةـــل ـتةـــــــخفــــــــه   يةــيــــيمة ف 
مفــد  لف ه  بح كة يل  ــبيـۛس الفـــمةــكذح ـا لفـب رة ع ـــمةـــة   وة ا ة  ــنةـۛسـحةــة  الفـظةـوف وة جة
يـۛس ل هيـبي ةـب  ي ـالح ۜ   ــۛســحف ية الـــ ه تي نحةن  بحةكة  اي نف ۛضـلةم  ب ـوة العفـه  رة ةـمة نف لح عة

اقة اينف عة ت مفـمف  فةـت ـبفـوة وق بف ا ع  ثفل  مة اق ب وا ب م  عة ﴾١٢٥﴿ ينة تةدي هف لةم  ب الفم  وة العف ه  وة
اصف مةـوة ر  كةـبفـا ۛصـب رف وة ﴾١٢٦﴿ لةــب  ۜ وة ت ـئ نف ۛصـهي ر  ل ـخة وةـه ـمف لةـبةرف اب ـيف ة ينةـلصح ري

ونةكمــمفـية ر  ة لةلحن ا  ـ  ب اي  لح مف  وة ه  لةيف نف عة زة لة تةحف اـق  م ـيفـۛض يـفي ك ـتة   وة ة مح  
﴾١٢٨﴿ ة نح ةاي ةـــ مة الحن ةــعة الح ينة  اتح ةــقةـــذي الح ا  وة ينة  ه ـــوف ن و نةــس ـحفــمف  م ــذي ﴾١٢٧﴿
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الجزء

﴾١٥﴿
017-İSRA  SÜRESİ
Mekkede nazil olmuş olup 
111 âyettir. İlk âyetinde İsra
olayından bahsettiğinden bu
ismi almıştır. Hicretten 
takriben bir - birbuçuk yıl 
önce indirildiği 
düşünülebilir. İsra sûresi de 
diğer Mekki sûreler gibi 
tevhid, nübüvvet, âhiret 
inançlarına yer verdiği gibi 
namaz, infak emirlerinin 
yanında anne babaya itaat, 
zina yasağı ve birçok ahlâkî
prensiplere de yer verir. 60. 
âyetten itibaren birkaç 
âyette İsranın (miracın) 
hikmetleri bildirilir. Daha 
sonra Hz. Adem - İblis 
kıssası yeniden ele alınır. 
Kur’ân’ın faziletlerine dair 
açıklamalar yapılır. 
Kâfirlerin ısrar ve 
tahakkümle mûcize istekleri
cevaplandırılır. Hz. Mûsâ 
(a.s.) a buna benzer dokuz 
mûcize verildiği halde, 
muhataplarının iman 
etmedikleri bildirilir. 
Tevhidi ilan eden âyetlerle 
sûre sona erdirilir. 
Bismillâhirrahmânirrahîm

İsra /1 – Bir gece, 
kendisine bazı delillerimizi 
gösterelim diye kulu 
Muhammedi, Mescid-i 
Haramdan, çevresini 
mübarek kıldığımız 
Mescid-i Aksaya götüren O 
zatın şanı ne yücedir! Bütün
eksikliklerden uzaktır O! 
Gerçekten, herşeyi işiten, 
her şeyi gören Odur. [53,18; 
17,60] 

Mescid-i Aksa, Kudüs’teki 
Beytü’l-Makdisdir. Nitekim 
İsra (mirac) hadisinde Hz. 
Peygamber (a.s.) “Buraka 
bindim, Beytü’l-Makdis’e 
vardım” buyurmuştur. 
Efendimiz oradan göğe 
yükseltildi, nebîler ve 
meleklerle (aleyhimü’s-
selam) görüştü. Cennet ve 
cehennemi, daha başka 
işaretleri gördü. Nihayet beş 
vakit namaz emri ile aynı 
gece döndü (Daha önce 
sabah ve yatsı kılınıyordu). 

İsra /2 – Biz Mûsâ’ya kitap
verdik ve onu, 
İsrailoğullarına “Benden 
başkasını Rab edinmeyin, 
benden başkasının 
himayesine girmeyin” diye,
doğru yolu gösteren bir 
rehber kıldık. 

İsra /3 – Ey Nûh ile birlikte
gemide taşıdığımız 
kimselerin nesli! Yalnız 
Bana güvenip, dayanın, 
Bana şükredin! Şunu bilin 
ki Nûh çok şükreden bir kul
idi. 

İsra /4 – Biz 
İsrailoğullarına kitapta şu 
hükmü de bildirdik: “Siz 
ülkede iki kere 
bozgunculuk yapacak ve 
açık zorbalıklar 
edeceksiniz”
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İsra /5 – Onlardan
birincisinin vaadesi

gelince, kuvvet ve şiddet
sahibi olan kullarımızı

sizin üzerinize musallat
ettik de onlar sizi

yakalayabilmek için
evlerin aralarına bile

girerek her tarafı didik
didik edip araştırdılar.
Bu, yerine getirilmesi
gereken bir vaad idi.

 Bozgunculukları neticesinde
mâruz kaldıkları ilk felaket

M.Ö. 598’de Babil kralı
Buhtunnasr’ın istilasıdır. O

Kudüs’ü ve Beyt-i Makdis’i
yerle bir etti. İsrailoğullarını

Filistinden sürüp çeşitli
ülkelere dağıttı. Bir kısmını da
Babile götürdü. Onlara verilen

ilk ceza budur. 529’da Pers
kralı Hüsrev Babil’i alınca

İsrailoğullarına Kudüse
dönme ve mabedi inşa etme
izni verdi. Daha sonra Ezra,

kaybolan Tevratı yeniden
derledi. Dini ıslahat yapıldı.

M.Ö. 4. yüzyılda Yunan
işgalinden sonra, M.Ö. ikinci

yüzyıl sonunda dini bir
canlanma ile Makkabiler

devletini kurdular. Tekrar bir
çürüme ve tefrika, Romalıların

M.Ö. 63’de Filistini işgal
etmeleriyle sonuçlandı.

Manevî çöküşleri daha da
arttı. M.S. 70’de Romalı Titus

Kudüs’ü alıp Yahudileri
kılıçtan geçirdi. Beyt-i

Makdis’i yaktı yıktı. Âyette
bildirilen felaket bu olabilir.

Unutmamak gerekir ki
Yahudilerin mâruz kaldıkları

başka musîbetler de olmuştur.
İkinci ceza için bir de şu
ihtimal vardır. Siyonizm,
Batının süper güçlerinin

desteği ile sun’i İsrail
devletini 1948’de kurdu. Üç

milyon kadar Filistinli
müslümanı yurtlarından

kovup, 50 küsür yıldan beri
İslâm dünyasını kana ve ateşe

verdi. Dolayısıyla bu âyet,
mazlum müslümanların

haklarını alıp vatanlarına
kavuşacaklarına da işaret

olabilir. Buhariden şu hadisi
nakledelim: “Müslümanlarla
Yahudiler arasında kanlı bir

harp olmadıkça kıyamet
kopmaz. Müslümanlar onları

kırıp mahvedecek. Hatta
onlardan bir Yahudi taş

arkasına saklansa da taş dile
gelerek: “Ey Allah’ın kulu, şu

arkamda Yahudi var, onu da
öldür!” diyecektir. 

İsra /6 – Sonra o
istilacılara karşı size

galibiyet ve zafer verdik,
servet ve oğullarla

kuvvetlendirdik, sayınızı
daha da çoğalttık. 

İsra /7 – İyilik
ederseniz, kendinize

iyilik etmiş olursunuz.
Kötülük ederseniz, onu

da kendi aleyhinize
işlemiş olursunuz.

Derken sonraki
taşkınlığınızın vaadesi
gelince, kederinizden

suratlarınız asılsın, daha
önce girdikleri gibi yine

Mescide girsinler ve
istila ettikleri yeri

mahvedip dursunlar diye
başınıza yine

düşmanlarınızı musallat
ederiz. [41,46] 

ء                  اء رة ة  الف سف ورة            س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

ـة ى ي ذييالح رن هي لةيفلىـب  السف د  بف نة عة د  م  ج  سف ام  الفمة رة لةى الفحة د  اي ج  سف الفمة انة بفحة س 
ي لةه الحةذي وف نةاحة كف يةه   بةارة نف    ل ن ر  ة نةاۜ  ايــا ت ــية انم  ةـوة الــــه    ه ـــنح يع ـسح مي ةقف ۛصاـالف

تة ان لف نةا م وۛسىـيفـوة عة جة تةاۛب وة ىـالفك  لةـبة ل نةاه  ه دى اايـي رة ي ايسف ناي ﴾١﴿ ير ـبةـالف صي
يحة عةـلفــمةــنف حةــةة  مةــذ  رح  نةا مة ﴾٢﴿ ة تة ال ةـــــلح ۜـيــكنف د  ونيي  وةـــــوا  م  ذ ــخ ــتح لى

قة لنىــيفــۛضـــوة اا اي ـيــَب نة لةـايسف يـن اايـي رة ﴾٣﴿ ۜ ــن  ة اي وح  وراىـكمــداى ۛشــبفــعة انةـكة  ه ــنح
﴾٤﴿ تةاب  لة ف ي س ـالفك  تةـت فف ة رح ض  مة ةرف ة ف ي الف نح ى كةـد  ـل واح ة ع  ـل نح لةتةعف يراىـيفن  وة بي

د  عف وة ااءة لنيه جة لةيـفـ ا ون نةا عة ثف ا بةعة ااـبةاداى لةـمف ع كممة يد  ا ولليي نة بةأفس  ۛشدي ذةا فةا 
ة  نةا لة ث مح دةدف م كمرة ﴾٥﴿ وا خ ـفة اس  لةـجة كة لة يةار ۜ  وة عفـالدح  ع ولىـففـداى  مةـانة وة

لة مف  وةـعة ه  نةا ك مف ب  ال يف دة  دف بةـمف ال   وة وة جةـنيـاةمف ثةرةكذ مف الكملفنةاـعةـينة  وة ةةكفالف ة رح
نف الحف ۛسـت ـۛسنفـاي ةنفـنفـمف الحف نف الۛسأفت كمف س ـت مف  ل  اي اۜـلةـمف فةــمف وة هة ﴾٦﴿ يراىـفيـنة
عف ااءة وة نخ د  ـجة ة   ل ـالف ا  و ج و هةـرة ؤ ن ا ل وا كمـيةس  خ  ل يةدف دةمف وة ج  سف الفمة ا ذةاــفة

﴾٧﴿ ا دة خةـكف ة ل وه    الــــمة ةـــــلة  مة وح ا عةــبح ـــتةـــي ــة   وة ل  رح وا  مة ا تةـلةــر  يراىـبيـــتفـــوف
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İsra /8 – Olur ki tövbe 
edersiniz de Rabbiniz 
size merhamet eder. 
Eğer tekrar 
bozgunculuğa 
dönerseniz, Biz de size 
ceza vermeye döneriz. 
Zaten cehennemi 
kâfirlere zindan 
kılmışız. 
İsra /9 – Gerçekten bu 
Kur’ân insanları en 
doğru yola, en isabetli 
tutuma yöneltir. 
Güzel ve makbul işler 
yapan müminlere nail 
olacakları büyük 
mükâfatı müjdeler. 
İsra /10 – Âhirete 
inanmayanlara ise gayet
acı bir azap 
hazırladığımızı bildirir. 
İsra /11 – İnsan, bazan 
şerri, tıpkı hayrı 
istercesine ister. Pek 
acelecidir bu insan! 
[10,11] 

İnsan, peşin zevk 
peşindedir. Âhiret 
nimetlerini de dünyada 
görmek ister. Acelecilikle, 
vakti gelmeyen nimete 
çarçabuk ulaşmak isteyen, 
ondan mahrum kalmakla 
cezalandırılır. Öyleyse 
müminler beddua değil, 
sabır ve ihtiyat ile hayra 
dua edip yararlı işler 
yapmalıdırlar. 
İsra /12 – Biz gece ve 
gündüzü kudretimizi 
gösteren iki delil kıldık.

Gece delili ay’ı sildik, 
gündüz delili güneş’i 
aydınlatıcı yaptık ki 

hem Rabbinizin 
lütfedeceği nimetlerin 
peşine düşesiniz, hem 
de yılların sayısını ve 
hesabı bilesiniz. 

Biz her şeyi açık açık 
bildirdik. [28,71-73; 
25,61-62; 36,37-38] 

İsra /13 – Her insanın 
vebalini, kendi nefsine 
bağladık, her insan 
yaptıklarına göre 
muamele görür. 

Nitekim kıyamet 
günü hesap defterini 
önünde açılmış 
bulacaktır. [99,7-8; 
52,16; 4,123; 75,12-14]
[İşaya 65,6; Daniel 
7,10; Vahiy 20,12} 

Âyet: “Her insanın
kuşunu, kendisinin 
boynuna bağladık” 
buyurmaktadır. 
Cahiliye arapları 
kuşların uçuşlarının 
kendi mukadderatlarını 
belirlediklerine 
inanırlardı. Kur’ân bu 
batıl inancı yıkıp, 
insanın ancak 
yaptıklarına göre 
muamele göreceğini 
bildiriyor.  
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Âyet-i kerime insanın
yaptığı her hareketle, adeta

bir kalem gibi, daha
doğrusu tuşa dokunmuş gibi

kendi ekranında hayat
boyunca bir şeyler yazıp

durduğunu, kıyamet günü
de, âdeta bunun çıktısını

alacağı izlenimini
vermektedir. Dünya

hayatında nefsin ihtirasları,
gafletli insanın iyi ve

kötüyü değerlendirmesini
önlemektedir. Ama âhirette

her şey gözönüne
serilecektir.

     İsra /14 – Şöyle
deriz ona: “Defterini

oku. Bugün muhasebeci
olarak kendi işini
görmeye kendin

yetersin!” 

İsra /15 – Kim
doğru yolu seçerse,
kendisi için seçmiş

olur; 

kim de doğru
yoldan saparsa, kendi

aleyhinde sapmış olur. 

Hiçbir kimse
başkasının günah
yükünü taşımaz. 

Biz peygamber
göndermediğimiz hiçbir

halkı cezalandırmayız.
[35,18; 29,13; 16,25;

67,8-9; 39,70-71;
35,37] 

Bu âyetten
anlaşıldığı üzere

peygamber tebliği,
matlup şartlara göre
ulaşmayan insanlar,

İslâmı öğrenip kabul
etmediklerinden dolayı

âhirette sorumlu
olmazlar. 

İsra /16 –
Herhangi bir beldeyi

imha etmek
istediğimizde 

oranın lüks içinde
yaşayan şımarıklarına

iyilikleri emrederiz. 

Buna rağmen onlar
dinlemez, fısk-u fücura

devam ederler. 

Bu sebeple, onun
hakkında cezalandırma

hükmü kesinleşir. Biz
de orayı yerle bir

ederiz. {KM, İşaya 6,9-
13; Hezekiel 18.

bölüm} 

İsra /17 – Hem
Nuh’tan sonra öyle

nesiller helâk ettik ki
saymaya gelmez! 

Kullarının
günahlarını Senin

Rabbinin görüp bilmesi
yeter. 

ك مف بـح  حةـية  النفرة ت مفـرف دف اينف ع  ۛ وة ك مف نةاۢ مة دف لفنةا ع  عة جة ةمة وة نح هة ينة جة ري اف  ل لفكة ى سن عة
ذةا  ة هن نح اننةاي رف يةالفق  ي ه  ةتي ي ل لح دي ي   يةهف م  وة وة ر ـبةـالقف ينة شح  ني م  ؤف الفم  ﴾٨﴿ يراى صي حة

النحة ينة وة ةذي  الح
ن ونة لة م  ي ؤف ﴾٩﴿ ينة ةذي  الح

ل ونة مة ات  يةعف ال حة ة  الصح

ة مف النح  لةه 
راى ۙ الجف يراى بي كة

ية ةـالـۛسان  ب ــع   الف نف دفـــوة رح ـشح ﴾١٠﴿ ة  العفـب  رة نخ  نةا لةـتةــالف مف عةـدف اباى الليـه  ۟ـذة يماى
جة ةنةاـلفـعةـوة الـيفـ الح ةـلة وة ارةـنح هة ﴾١١﴿ ه  ب  ااءة كةانة ـالفـد عة ۜ وة ر  يف ج ولىالف نفۛسان خة   عة

لىـــضفــفة اا لفـنة عة جة ةيفل  وة يةةة الح اا ان نة وف حة يةتةيفن  فةمة ار  ان ةهة يةةة النح ةى ل  ان رة بفص  واـبفـتةـم  تةغ 
لفنةاه  ة فةصح بح نف ـم  وا عةك مفـرة لةم  ل تةعف دة الـ وة الفـدة ينة وة ني ةـسح  ك لح ۛساۛبۜ وة ء  ح  ۛشيف

ة ـكم وة نفۛسان لح مفــلف  الاي اــزة ه  فيـائ ـنةاه  طة ۜـق ـن ــع  يـرة ن  هي ج  لةـخفـوة ه ـر  ﴾١٢﴿ يلى صي تةفف
قف أف ــاي ۜ ـابةـتةـكنرة ىـكفكة فن ﴾١٣﴿ مة الفــية وراىـش ـنفـيه   مةــقنــلفـــاى يةـتةابـــكنة  ـمةـينـق ـوف

ن  ىـتةـهف ا مة ةــفة دن نح ا يةـــا  يــتةــهفــمة دي ﴾١٤﴿ كة س  مة عةـيةـ الفب نةفف ۜـسيـحة كةـيفـلةـوف يباى
ۜىــا خف رن س ـنةــل  ۛـفف مةهي ةـنف ۛضـ وة ةـفة لح نح ايةـا  لح ـمة لةـعة ض  اۜ وة هة رةـتة لةيف زف ة   و  رة از  ر  وة ز 

ا نة دف اا الرة ذة اي ل كةــهفـــا النف ن ــوة ﴾١٥﴿ ا مة  وة
ةا م كم بيـعةــنح ولىـذح  س  ۛث رة عة تحنى نةبف ينة حة

وف ل ــقةـالف نةا م ــمة ةى  الــرف يةــقة ا  فةـيـرة فيـتفـرف وا فيـۛسـفةـهة ا  فةـيــق  ة عةــحةـهة اــيفـلةــقح هة
د ـلةــهف مف الكف وة نف بةعف ر ون  م  نة الفق  نةا م  كف ﴾١٦﴿ ةـــفة نةــدة مح راىـيـدف ميــا تةـا هةـرف

﴾١٧﴿ ۜ  وةــــن   وح 
ى  ـكف بح كة ــب فن راىــيـصيــراى  بةـيـبيــهي  خة د  اـبةــب   ع  وـن  ذ ــ ب رة
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İsra /18 – Kim 
acele, şu peşin dünya 
zevkini isterse, Biz de 
dilediğimiz kimse 
hakkında ve dilediğimiz
miktarda olmak 
kaydıyla, o dünya 
zevkini ona veririz. 

Ama sonra ona 
cehennemi mekân 
kılarız, 

O da yerilmiş ve 
kovulmuş olarak oraya 
atılır. 

İsra /19 – Kim de 
âhireti ister ve ona lâyık
bir biçimde mümin 
olarak gayret gösterirse,
işte bunların çalışmaları
makbul olur. 

İsra /20 – 
Hepsine, dünyayı 
isteyenlere de, âhireti 
isteyenlere de Rabbinin
ihsanından veririz. 

Rabbinin ihsanı 
kısıtlanmış değildir. 

İsra /21 – Bak 
nasıl dünyada onların 
kimini kimine üstün 
kıldık! 

Elbette âhirette 
erişilecek daha büyük 
mertebeler, kazanılacak
daha yüksek faziletler 
vardır. 

Servet, sağlık ve 
diğer imkânlar 
yönünden insanların 
farklı olmaları Allah’ın 
takdiridir. Bu âyet, 
dünyadaki işlere göre, 
âhirette de insanların 
farklı durumlarda 
olacağını 
bildirmektedir. Öyleyse
insan asıl ebedi hayatta 
yüksek derecelere 
ulaşmak için 
çalışmalıdır. 

İsra /22 – Sakın 
Allah ile beraber başka 
tanrı edinme, yoksa 
yerilmiş, bir kenara 
itilmiş vaziyette 
kalırsın. {KM, Tesniye 
32,39; İşaya 42,8} 
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İsra /23 – Rabbin
şöyle buyurdu:

Allah’tan başkasına
ibadet etmeyin. Anneye

ve babaya güzel
muamele edin. 

Şayet onlardan her
ikisi veya birisi

yaşlanmış olarak senin
yanında bulunursa 

sakın onlara
hizmetten yüksünme,

“öff!” bile deme, onları
azarlama, onlara tatlı ve
gönül alıcı sözler söyle.

[31,14] 

22-39 bölümü,
Medine döneminin

başlamak üzere olduğu
sırada gittikçe

güçlenecek olan İslâm
toplumunun hangi

temel esaslar üzerine
kurulacağını ilan

etmektedir. Bkz. 6,151-
153 

İsra /24 –
Şefkatle, tevazu ile kol

kanat ger onlara ve
şöyle dua et: 

“Ya Rabbî, onlar
küçüklüğümde nasıl

beni ihtimamla
yetiştirdilerse, 

ona mükâfat
olarak Sen de onlara

merhamet buyur!” 

İsra /25 –
Rabbiniz ruhlarınızdaki
duyguları pek iyi bilir. 

Eğer siz iyi iseniz
şunu bilin ki Allah

kötülüklerden, özellikle
anne ve babasına

yaptığı kötü
muamelelerden, tövbe

edenlere karşı,
günahları çok

affedicidir. {KM,
Hezekiel 18,21; Yoel

2,12-14; II Tarihler
30,9} 

İsra /26- İsra /27
– Yakınlarına, yoksula,
yolda kalmışa hakkını

ver, sakın saçıp
savurma. 

Çünkü savurganlar
şeytanların kardeşleri

olmuşlardır. 

Şeytan ise Rabbine
karşı pek nankördür.

[25,67] 

نف ن ـل  يد ـمة ري يد  الفـ  ي كةانةنف ــمة ا ج ـري ةـــعة ةة ـلةـعة ا نةـــيـه  فيـنةا لةـلفـجح ا مة ۛشااء ـــهة
مة ادةـــوة نف الرة ﴾١٨﴿ ة جةــث  ةـه  جةـنةا لةــلفـعةـمح نح ا مةـهة لنيهة ۛ يةصف دف ح وراىـمة و ماى مة ذف م 
مفـعفــۛس ي ه  نخ  ۛســالف ةة وة ى لةـرة ا ۛســعن ه ــيةـعفـهة ا وة م ـهة م ـوة اـن  فةـؤف انةـكة كةـئ ـا ول لن

ى ن ـــك  ا دح ـــم ـــلح اــــهن هن ء   وة ا ء  م  ؤ لـؤ ل لة ا ااء  ـــنف عةــلة ۜطة رة بح كة ﴾١٩﴿ وراىكمـشفـــمة
لفنةا بةـۛف فةـيفكف ظ رفـا نف ة ۛضه مفـضح عف ﴾٢٠﴿ ا  مة ااء ـ عةكةانةوة بح كةطة ظ وراىـحفـــ مةرة

يلىـففــتة ضي ۜ  وة لةــلنى بةـعة ض  ن خ ـعف ة   ال ـــلف ر ــبةـــكذال  ات   وةـر   دة رة جةـــبةـككرة
عةـتة لة عة ـجف وماى مةـــدة مةـع ــقفـــتةــــرة فةـــهاى انخةــلن ايالحن   لف مة ۟ـخفـــذف م  ذ ولى ﴾٢١﴿

قة ى ـــــوة بح كةضن ة تة  الرة اــب ــعفـــلح ة لح اوا اي ة د  يح ب الفـاي ال ــاه   وة يفــوة ۜـــن  ايحفـدة ۛساناى ﴾٢٢﴿

ة ع ـغةـل ـبفـية ه ـبةرة الحةـكنكة الف دةـنفـنح ا الوفـد  ا ا ا فح ك  مة ا مة ا فةلة تةق لف لةه  ه مة لة ا محة اي
اخف ضفـوة ا ف  نةاحة الذح لح  لةه مة جة ﴾٢٣﴿ تة لة ق لفـنفـوة ا وة ه مة رف يماى هة لى كةري ا قةوف لةه مة

بـح  مفكمرة ﴾٢٤﴿ ق لف  ة  وة مة حف نة الرحة بح م  ارة ه مة مف حة   ارف
ةيةانييكف بح ا رة ۜ مة يراى ۛصغي

كةانة ي ن ــم  ب ــلةــالعف ا  في و س ـــمة نف تـةكمــف  ۜ  اي ينةـوا  ۛصال ــو ن كممف ةه  حي نح  فةا 
بنــــوة انت   ذةا الف رف ه  وة الفــى  حةـق  ة ينةــكيـــسفــم ـــقح ﴾٢٥﴿ ينةــل  ابي ة ةوح وراىـف ــغة لف

ة الف نح اواــكفنة ــذح  ري يــبةـم ــاي ان  ﴾٢٦﴿ ابف ةـنة الــوة لة ت ــيـبيـسح يـبفــرف تة ذح ــبةـل   وة راىــذي
﴾٢٧﴿ ةـــخف اي يـــوة انة الشح ۜ  وةـــــيةا طي  ن 

ةـكف بح ـــل ان  ـطةـــيفــــانة الشح وراىــــكف هيــرة ف 
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İsra /28 – Eğer 
elinin dar olması 
sebebiyle Rabbinden 
umduğun bir lütfu, bir 
imkânı, beklerken  

o hak sahiplerine 
şimdilik ilgi 
gösteremiyorsan, hiç 
değilse onlara gönül 
alıcı bir şeyler söyle. 

İsra /29 – Eli sıkı 
olma, büsbütün eli açık 
da olma ki 

herkes tarafından 
ayıplanan, 
kaybettiklerine hasret 
çeken bir hale 
düşmeyesin. 

İsra /30 – Şu 
kesin ki Rabbin dilediği
kimsenin nasîbini 
bollaştırır, dilediğinin 
nasîbini daraltır. Çünkü 
Rabbin kullarının her 
halini bilip 
görmektedir. 

Birçok insan, 
servet bakımından 
insanların farklı 
seviyelerde olmasının 
hikmetini anlayamaz. 
Oysa Allah insanları 
zekâ, kabiliyet, güç ve 
enerji bakımından farklı
yaratmıştır. Herkesin 
hukukta eşitliği esastır. 
Fakat fazilette ve 
neticede eşit kılmak, 
Allah’ın koyduğu fıtrat 
kanununa aykırıdır. 
Onun için uygulanma 
şansı yoktur. Uygulama
gayretleri işi daha da 
bozmuştur (20. asırdaki
Sovyetler tecrübesinin 
sonucu malumdur). 
Fıtrata ve insanlık 
şerefine en uygun 
nizam, meşrû yoldan 
kazanıp meşrû şekilde 
harcama ve toplumun 
mahrum kısmını ihmal 
etmemeyi esas prensip 
edinen ilahî buyruklara 
uymaktır. 

İsra /31 – 
Fakirliğe düşme 
endişesi ile 
evlatlarınınızı 
öldürmeyiniz. Onların 
da sizin de rızkınızı 
veren Biz’iz, Şüphesiz 
ki onları öldürmek 
büyük bir suçtur. 

Cahiliye döneminin, 
kız çocukları öldürme 
âdetinin ötesinde, âyet 
kürtajı yasaklıyor. Nüfus 
nüfuzu artırır. Tarih bize, 
ülkelerin nüfusları ile 
beslenme kaynaklarının 
aynı, hatta daha hızlı bir 
oranla arttığını 
göstermektedir. Mesela; 
Türkiyenin nüfusu 20 
milyon iken, 65 milyon 
olduğu döneme göre maddî 
imkanların çok daha az 
olduğu kesin bir gerçektir. 
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İsra /32 – Sakın
zinaya yaklaşmayın;

Çünkü o, çirkinliği
meydanda olan bir

hayasızlıktır, çok kötü
bir yoldur. 

İsra /33 – Haklı
bir gerekçe olmaksızın

Allah’ın muhterem
kıldığı cana kıymayın.

Bir kimse zulmen
öldürülürse onun

velisine (mirasçısına)
bir yetki vermişizdir;

artık o da kısas
hususunda aşırı

davranmasın, meşrû
hakla yetinsin. Zaten

kendisine yetki
verilmekle gerekli

destek sağlanmıştır.
{KM, Sayılar 35,12.19;

Tesniye 19,6.12; Yuşa
20,3} 

Öldürme yasağına
insanın kendisi de dahildir.
Onun için intihar da adam

öldürme gibi haramdır.
Âyette yetkiden maksat

kısas, veya diyet olup
uygulama işi yönetime

aittir. 

İsra /34 – Büluğ
çağına ermeyen yetimin

malına, en güzel
tarzdan başka bir

şekilde yaklaşmayın.
Verdiğiniz sözü yerine
getirin. Çünkü verilen

söz, sorumluluk
gerektirir. [4,2-6; 6,152;

81,8] 

Büluğ çağının
başlamasının alameti:

erkekte ihtilam, kızda ay
halidir. Bunlar olmazsa Ebû
Yusuf’a göre 15, İmam Ebû

Hanife’ye göre göre erkek
için 18, kız için 17 yaşına

girmedir. 

İsra /35 –
Ölçtüğünüz zaman

dürüst olun, tam ölçün.
Doğru terazi ile tartın.
Bu hem ticaretiniz için

daha hayırlı, hem de
âkıbet yönünden daha

güzeldir. 

İsra /36 –
Bilmediğin şeyin peşine

düşme! Çünkü kulak,
göz, kalb gibi azaların

hepsi de sorguya
çekilecektir. [49,12] 

İsra /37- İsra /38
– Hem kibirli kibirli

yürüme! 

Zira ne kadar
kibirlenirsen kibirlen,

ne yeri yarabilirsin, ne
de dağların boyuna

erişebilirsin! 

Böylesi
davranışların hepsi kötü

olup, Rabbinin
nazarında hoş

görülmeyen şeylerdir. 

مفــه ـلة ا ت  ة مح اي حفـعفـوة ااءة رة م  ابفت غة ه  نف ة عة ۛضنح ة  م ـر  بح كةنف ـمة ج ـ تةرة ا فةـرف لفـق ـوهة
لة  لفوة عة كة مةـ يةتةجف اـدة هة طف لة تةبفس  كة وة ن ق  لنى ع  ل ولةةى اي غف ﴾٢٨﴿ لى  قةوف

وراى يفس  مة
ة  نح بحةكةاي قة رة زف ط  الرح  نف يةبفس  ل مة ﴾٢٩﴿ وراى س  حف ل وماى مة ع دة مة ط  فةتةقف ة الفبةسف ك لح

لة اواــ تةوة ت ل  قف ﴾٣٠﴿ يةــية ة د ـقفــۛشااء  وة نح ۜ اي ۟ـيراى بةـبيـهي خة بةا د ـع ـانة ب ـكفه  ــر  يراى صي
مفـتفـقة لةه  دة  لة يةةةكمالوف شف ۜ  نةـمف اي مف  خة ةاـلة ق  يح اي مف  وة ز  ق ه  ن   نةرف ةكم حف نح ۜ  اي مف

تة لة ب ـقفـوة اىـالوا ـرة نن ة زح  نح ۛساــاح ـانة فةـه  كةــاي اءةـۛشةىۜ وة ﴾٣١﴿ ـاى ـكةانة خ  يراىكفطف بي
تة لة ةــت ـقفـوة ي حة ۛسـففـل واالنح ةتي مة ـالح ة ة ب الحن رح لح ۜ   وةــحةــــالفـ اي نفــمةقح ﴾٣٢﴿ لىـيـبيـۛس

ۜ ف ي تفل  الفقة لفنةادفـقةـل وماى فةـظفـلة مةـت ــق  عة ل ـ ل  جة ففـسفـي  لةـفة ناى لفطةاـهي  س ـيح ــوة ر 
لة ب واـتة وة رة الة قف يـيةـالف مة ة م ـتي لح ةـب  اي يـالح ۛسن  يةـه  تي الحف ﴾٣٣﴿ ة نح وراىه ـاي نفص   كةانة مة

﴾٣٤﴿ ف ـش  غة الـل ـبفــتحنى يةـحة الوف ه    وة ة ة الفـهفـعةـالفـواب ـدح نح ۛ  اي ؤ نلىـسفـمة كةانة  دةــهفــعةــد 
تةـم ـالف يـسف م ۜـقي ف  الوف ذةاـــيفــــكةــوا الفــوة ن  مف ـــت ــــلفـــكن لة اي ز  سفــالفـوا ب ــوة طةاس ــق 

تة لة ا ف ــقفـوة ۜـهي ع ـكة ب ـلة يفۛسـلة  مة لفم  ﴾٣٥﴿ ل  ۛسن  تةـيفـكة خةـذن الحف يــر  وة لىـأفوي
﴾٣٦﴿ ة  نح مفـالاي ة الفـسح الفـۛصـبةـعة وة ادةــف ــرة وة  ؤن

ا لح ـكم ؤ نلىـسفـمةه  ـنفـانة عةـكـئ كة ـا وللن
بةالة الفج  لة ش  ف ي وة ض  تةمف ةرف  الف

نحةكة حاىۛ اي رة قةـتةخف لةنف مة ۛض ر  ةرف لةنف الف ل غة وة تةبف
﴾٣٨﴿ بح دة ــنفـــه  ع ـــئ ـيح ـانة ۛسـكفكة ــل  لح  ذنـكم و هاىـكذــــمةكة ـــرة ر  ﴾٣٧﴿ ولىــط 
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İsra /39 – İşte 
bunlar Rabbinin sana 
vahyettiği 
hikmetlerdendir. Sakın 
Allah’ın yanı sıra başka
bir tanrı uydurma, 

yoksa yerilmiş, 
rahmetten kovulmuş 
olarak cehenneme 
fırlatılırsın. 

İsra /40 – Ya! Demek 
Rabbiniz sizi erkek 
evlatlarla onurlandırdı 
da,  sizin iddianıza 
göre, işi bilmiyormuş 
gibi melekleri de biçare
kız çocukları olarak 
kendine ayırdı öyle mi?

Gerçekten siz pek 
müthiş, vebali çok 
büyük bir iddia ileri 
sürüyorsunuz. [19,88-
95; 37,150] 

İsra /41 – İnsanlar 
düşünüp ders alsınlar 
diye 

Biz Kur’ân’da bu 
gerçekleri farklı 
üsluplarla beyan ettik. 

Ne var ki bu, onları 
daha da kaçırmaktan 
başka bir sonuç 
vermedi. [16,101; 7,58] 

İsra /42 – De ki: Faraza
müşriklerin iddia 
ettikleri gibi Allah’tan 
başka tanrılar 
bulunsaydı,  elbette 
onlar Arş’ın ve kâinat 
hakimiyetinin sahibi 
Yüce Allah’a üstün 
gelmek için çareler 
arayacaklardı! (Ama 
besbelli ki böyle bir şey
asla vaki değildir.) 

Bu âyet, tevhidin kuvvetli
bir delilini özetleyerek. 
Kelam ilminin en önemli 
prensiplerinden birini 
ortaya koyar. Şöyle ki: a) 
Birden fazla müstakil ilah
olsaydı, mutlaka ihtilaf 
çıkar, kâinatın devamı 
mümkün olmazdı. b) 
Faraza biri en üstün ilah, 
diğeri O’nun yetkili 
kıldığı ilahlar olsalardı 
bunlar arasında rekabet 
çıkar ve kendilerince en 
iyi yönetimi 
gerçekleştirmek için 
hakimiyeti ele geçirmek 
isterlerdi. Âlemde nizam 
bozulmadığına göre tek 
İlahın nizamı 
işlemektedir. Aksi halde 
bir buğday tanesi bile 
yetişmezdi. 

İsra /43 – Allah 
onların, iddialarından 
münezzehtir, Son 
derece Yücedir, Uludur.
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 İsra /44 – Yedi
kat gök, dünya ve

onların içinde olan
herkes Allah’ı takdis ve
tenzih eder. Hatta hiçbir
şey yoktur ki Ona hamd

ile tenzih etmesin. 
Ne var ki siz onların bu

tenzih ve takdislerini iyi
anlayamazsınız. Bunca

azametiyle beraber,
kullarının gaflet ve

cürümlerine karşı, O,
halimdir, gafurdur (çok

müsamahalıdır,
affedicidir). 

İsra /45 – Sen Kur’ân
okuduğun zaman,

seninle âhirete
inanmayanlar arasına

görünmez bir perde
çekeriz. 

İlk bakışta bazılarının
zannettiği gibi burada bir

kısım insanları küfre
zorlama yoktur. Yani Allah
hiç kimsenin kalbini kılıflı,

manevî kulaklarını sağır
yaratıp iman etmelerini

engellemez. Ama kâfirler
kendilerine yapılan tebliğleri

işitmemeyi, Allah’ın tevhid
delillerini görüp anlamamayı

âdet haline getire getire
kendi kendilerine bu

perdeleri çekmiş
olmaktadırlar. Fıtratını

bozacak derecede iradelerini
olumsuz yönde kullanma

süreci sonucunda bu
duvarlar çekilmektedir. 

Bu da Allah’ın koyduğu bir
nizam gereği olduğundan,

mecazî olarak Allah bu fiili
Kendisine izafe etmektedir.

Nitekim aynı fiilleri Fussilet,
5. âyetinde kâfirler kendi

fiilleri olarak ifade
etmişlerdir. 

İsra /46 – Ve kalplerinin
üzerine onu iyi

anlamalarına mani
kılıflar geçirir,

kulaklarına da ağırlıklar
koyarız. Sen Kur’ân’da

Rabbini tek olarak
andığın zaman, nefretle

arkalarını dönüp giderler.
[39,45] 

İsra /47 – Onlar senin
okuyuşunu dinlerken ne
maksatla dinlediklerini,

kulis yaparken insanlara: 
“Siz, sadece sihir

tesirinde kalmış birinin
peşinde gidiyorsunuz,

aklınızı kullanın!” 
diye fısıldaşarak vesvese

verdiklerini pek iyi
biliyoruz. 

İsra /48 – Bak Resûlüm,
seni nelere kıyas ettiler
(gâh şair, gâh büyücü,

gâh kâhin, gâh mecnûn
dediler) de

nasıl dalâlete düştüler?
Hem öyle sersemleştiler

ki artık yol bulacak
halleri kalmadı. 

İsra /49 – Bir de şöyle
dediler: “Sahi, biz

kupkuru kemik yığını ve
ufalanmış toz haline
geldiğimiz zaman, 

biz mi yeniden yaratılıp
dirileceğiz! (bu olacak iş

değil!)” [36,78-79; 79,10-
12] 

عة ل  الحن مة اىــكة م ــذن حن ااالوف ة لةيفكة  مح بح اي تةكذح ـــالف نةـ  م كةــرة لة ۜ  وة ة  لفــجفـــمة عة
يـك مف فن ك مف الفةاةصف بـح  رة ﴾٣٩﴿ لنهاى رة فة اي يـانخة ى في ةــجة ت لفقن نح دف ل وماىـمة مةــهة ح وراى مة

۟ يماى ظي لىعة قةوف نةـبةـالفــب  ذة م  اتحةخة ينة  وة ائ ـالف ني لن نةاثكفمة ةـة  اي نح ول ونةـق ـتةــمف لةكمـاىۜ اي
لة ففـدف ۛصـقةــوة ة ي هنـــرح ا ـــنةا في انن ذة رف ةــيةــ ل الفق  ةكح مةــذح واۜ وة ةــيد  ه ـزـايةـر  لح مف اي ﴾٤٠﴿

ل ـانة مةـكة لةوف لفـق  ا ان ه  ة  ـعة ا ـكفهة ول ونةمة بفيةق  ذاى لة يــغةـتةـ اي لنى ذ  ا اي وف ﴾٤١﴿ وراىـن  ف 
﴿٤٣﴾ت ۛسبح ح  انةه  بفحة ا س  تةعة ا لنىوة ة مح  عة

ول ونة  يةق 

ى ل واح  ع 
يراىكف بي ﴾٤٢﴿ ش  رف يلى الفعة ۛسبي

هيـب  د  مف حة ات  لةه  وة من ع  السحة بف ة ض  السح ةرف الف نف وة مة ۜ وة ة نح يه   في
نف اي نف وة ء  م  ة ي ۛسبح ح  ۛشيف لح اي

ذةاقة اي أفۛتـوة  رة
اننة رف الفق  ﴾٤٤﴿ نف لة لنك   وة

ونة ه  قة ۜ تةفف مف ه  يحة بي ةه تةسف نح   اي
 كةانة

يماى لي  حة
وراى ف  غة

ۙ ت وراى سف مة بةـيفـنةابةـلفـعةـجة ة نةـيفـنةكة وة يـالح ي ـذي م ـــنة لة نخ ـن ـؤف ة ـونة ب الف اباىـــح  رة جة
مف  الـل وب ــق  لنىــنةا عةـلفـعةـوة جة ةــكن ه  ـيوه   وةـه ــقةــففــةى  النف يةـنح مفــه ـان ي انذة ــف ﴾٤٥﴿

مف ه  قف ذةاراىۜ وةـــــوة ۛت ـــكف  ذةاي بحةكةرف انن  ف ي رة رف حفالفق  ة دةــ وة لح اـه  وة اىــعة وف بة لن ار ـالدف
ن  ذف نةحف ا اي ع ونة ب هي تةم  ا يةسف لةم  ب مة  العف

لةيفكة ع ونة اي تةم  ذف  يةسف اي مفوة ه  ﴾٤٦﴿ وراىـف ــن 
﴿٤٧﴾ا نفظ رف ذف اى اي ون ةال   يةق ول نةجف ونةـالظح نف تة م  ةـاي لح ةب ع ونة اي ج  تح وراىـمة لىـرة ح  سف
﴾٤٨﴿ ةمفــۛف ۛضـيفـكف ب وا لةكة الف يةــۛضلح وا فةـثةالة فةـرة تةـلة يـسف يـع ونة ۛسـطي لىـبي
﴾٤٩﴿ اواءة قةال  ذةاوة ةاع ـكماي فةـنح ر  ةـاتـظةاماى وة نح اي بفـــا لةـاى ءة وث ـمة يداىـونة خةـع  دي لفقاى جة
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İsra /50- İsra /51 
– De ki: “İster taş olun, 
ister demir. 

İsterse yeniden 
dirilmesi aklınıza 
imkânsız gibi görünen 
herhangi bir yaratık, 

ne olursanız olun, 
mutlaka diriltilip 
kaldırılacaksınız.” 

“O halde” 
diyecekler, “kimdir bizi
diriltecek olan?” De ki: 
“Sizi ilk defa yoktan 
yaratan!” 

Bu sefer, alay 
ederek başlarını 
sallayacak da: 

“Ne zamanmış o?”
diyecekler. 

De ki: “Belki de 
yakındır.” [30,27; 
42,18] 

İsra /52 – Allah, 
Sizi kabirlerden 
çağıracağı gün, derhal 
O’na hamd ederek 
koşarcasına çağrısına 
uyacaksınız. 

Kendi kendinize 
bir düşünüp, dünyada 
pek az kaldığınızı 
sanırsınız. [79,46; 
23,112-114] [30,25; 
54,50] 

İsra /53 – Söyle o 
kullarıma: “Hep en 
güzel sözleri 
söylesinler, çünkü 
şeytan aralarını 
bozmaya çalışır. 
Gerçekten şeytan 
insanın açık 
düşmanıdır.” 

Muhaliflere delil 
getirirken, delilleri en 
güzel tarzda ifade 
etsinler, hiddet 
göstermeye, sövüp 
saymaya 
kalkışmasınlar. 

İsra /54 – 
Rabbiniz sizi pek iyi 
bilir. Dilerse size 
merhamet eder yahut 
dilerse sizi cezalandırır.

Bunun içindir ki, 
ey Resûlüm, seni onlar 
üzerine yönetici, 
onlardan sorumlu 
olarak göndermedik. 
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İsra /55 – Hem
senin Rabbin, göklerde

ve yerde olan kim varsa
hepsini pek iyi bilir. 

Biz nebîlerden
bazısını bazısına üstün

kıldık, nitekim Davud’a
da Zebûr’u verdik.

[2,253; 33,7; 42,13] 

بزح

﴾٢﴿
İsra /56 – De ki:

“İbadetlerde Allah’ın
ortakları olduklarını

yalan yere iddia
ettiğiniz tanrılarınızı

çağırın çağıra bildiğiniz
kadar! 

Onlar ne sizin
sıkıntınızı giderebilir,
ne de onu başka yere
çevirebilirler!” {KM,

İşaya 41,23-24} 

İsra /57 – Onların
tanrılaştırıp

yalvardıkları kimseler, 

“Ne yaparsam
O’na daha yakın
olabilirim?” diye
Rab’lerine vesile

ararlar. 

O’nun rahmetini
arar, azabından

korkarlar. Çünkü
Rabbinin azabı

gerçekten korkunçtur. 

Bunlar, çeşitli şirk
inançlarına göre gâh

melaike; gâh Îsâ (a.s.)
veya Uzeyr (a.s.)

olabilir. Veyahut müşrik
Cahiliye Araplarından

bazılarının ibadet
ettikleri bazı cinler
olabilir ki o cinler

ihtida edip müslüman
oldukları halde, onlara

tapanlar, bundan
haberdar olmamışlardı. 

İsra /58 – Hiç bir
şehir yoktur ki kıyamet

gününden önce Biz
orayı imha etmeyelim 

veya şiddetli bir
azaba uğratmayalım.

Bu, kitapta (Levh-i
Mahfuzda) yazılıdır.

[11,101; 65,8-9] 

 الوف 
لفقاى ا خة ة مح ب ر  م  كف ي يـة ور  في د   ص 

ۛكم مف ﴾٥٠﴿ ةى الوفـك  ق لف ارة جة ۙ ون وا ح  يداى دي حة
و نةـفة ض  ۛسي نفغ  ول ونة مةـۛسيةـفة يـق  نةاۜ ـنف ي عي ي فةق ل د  ك ـ الحةذي لة مةـطةرة ة ۛـمف الوح ة  ة رح

يباىـقة ري لة ۛســيفـاي ؤ ن يةمف  ـه ـكة ر  ول ـوة ۜ ــتنى ه ـ مةونة ـق  ى النف يـةـعة لفـق وة ا ونةكمسن
و  ع  مة يةدف تةـتةــمف  فةكميةوف تةـمفـحةـيب ونة  ب ـجيـسف هي  وة نف نح ونة ـظ ـد  مفـت ـثفـب ـلةاي ﴾٥١﴿

ق  ي ـــع ـــــ ل لفــوة ول واــ يةبةادي ةق  ةــــۛسـالحف يةـي ه ـتيـــ الح نح ۜ  اي ن  ﴾٥٢﴿ ة قة لح يـــاي ۟ـلي لى
ۛسان ــــلف نفـــل  ة ةــه ـــنةـــيفـــــزة غ  بةــنفـــطةا نة  يةـــيفـالشح ة الشح نح ۜ  اي انةـكفطةانة ـــيفـــــمف

ك مف بـح  لةم  ب رة مفكم العف حة نف يةۛشأف يةرف ۜ اي نفالوف  مفكممف يةۛشأف اي ﴾٥٣﴿ ى م ــعة واح يناىـد  بي
بح كةوة نف ف يرة لةم  ب مة ﴿٥٤﴾ العف بـف ذح  ۜكمي عة ۛسمف اا الرف مة مفـنةـلفـ وة ه  لةيف ي اكة عة كي لىـوة

ض ــبة عف لةـالسحة ۜ وة ض  ةرف الف ات   وة وة ةـ فة دفـقةـمن ة ۛضـعفـنةا بةـلفـضح لنىــنة عةـيحيـب ــالنح
ع  ق ل  ةـادف عةـوا الح ينة زة لةــهي فةـــنف د ون ــمف م ـت ــمفــذي ﴾٥٥﴿ تة ان ب ــيفـوة دة زة وراىـنةا دةاو ن

ا ة ئ كةــا وللن يــالح نةـذي ﴾٥٦﴿ ۛفـكفونة كمـل ـمفـية عة شف رح  لة تة مفكمنـفــالضح  يلىـوة وي حف
ية ج ـوة ونةـرف لنىـــتةــبفـــونة يةــدف ع ـية م   غ ونة اي بح ه  سيــالفرة ب ـقف مف الـه ــــيح   ةة  الـيلةـوة رة
ذ وراىـحفـمة حف يةــتةــمةــرة ابةــونة  عةــاف ـخةــه   وة ة عةـــــذة نح بح كة ذةاۛب ـــه ۜ  اي  رة

انةـكف
اينف م  يةـــنف قةــوة ة نةـــرف لح ن  م ــــة  اي ا  قةكمـل ـهفــحف م  الفــلة يةــبفـوهة ينــوف ة  الوفـمةـق  ﴾٥٧﴿

﴾٥٨﴿ اــعةــم  ب وهة اباى ۛشــــ عةذح  يداىۜ ــذة ل ـكفدي تةاب  مةـالف كة ف يـانة ذن ط وراىـك  سف
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İsra /59 – 
Kâfirlerin keyfî olarak 
istedikleri mûcizeleri 
göndermeyişimizin tek 
sebebi, 

daha önceki 
kâfirlerin bu gibi 
mûcizeleri yalanlamış 
olmalarıdır. 

Nitekim Semud 
halkına açık bir mûcize 
olarak o dişi deveyi 
verdik de 

onu öldürdüler ve 
bu yüzden kendilerine 
zulmettiler. 

Biz o âyetleri 
sadece korkutmak için 
göndeririz. [5,115; 
7,65] {KM, Markos 
8,12} 

İsra /60 – Unutma
ki vaktiyle Sana: 
“Rabbin insanları ilim 
ve kudretiyle 
kuşatmıştır” demiştik. 

Gerek miraçta 
sana gösterdiğimiz 
temaşayı, gerek 
Kur’ân’da lânetlenen 
ve cehennemin dibinde 
biten o zakkum ağacını,
sırf insanları deneme 
vesilesi kıldık. 

Biz onları tehdit 
ediyoruz da bu, onların 
azgınlığını artırmaktan 
başka bir işe yaramıyor.

Bu âyette rüya 
“düş” anlamına 
olmayıp, dış dünyada 
görülen şey 
mânasınadır. Miraca 
işarettir. Sadece düş 
olsaydı, insanlar için 
ciddi bir imtihan 
olmazdı. 

İsra /61- İsra /62 
– Bir zaman meleklere: 
“Ademe secde edin” 
dedik, onlar da hemen 
secdeye kapandılar, 

yalnız İblis secde 
etmeyip: “Çamurdan 
yarattığın kimseye 
secde mi ederim!” 

“Benden üstün 
kıldığın adam bu mu? 

Eğer kıyamet 
gününe kadar bana bir 
mühlet versen, gör bak 
nasıl da onun soyunu 
pek azı dışında 
kumandam altına 
alacağım!” dedi. [7,12; 
38,75-76] 
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İsra /63 – “Defol!
oradan” buyurdu Allah; 

“Onlardan kim
sana tâbi olursa, iyi

bilin ki cehennem de
sizin cezanızdır. Ceza

ki ne ceza!” [38,80;
15,37] 

İsra /64 – Allah da
şöyle buyurdu:

“Onlardan gücünün
yettiğini sesinle aldatıp

kötülüklere kaydır. 

Süvari veya piyade
olarak bütün

kuvvetlerini toplayarak
onların üzerine yürü, 

mallarına ve
evlatlarına ortak ol, bol

bol vaadlerde bulun
onlara!” 

Şeytan bu! Onları
aldatmadan başka ne
vaad eder ki! [19,38;

14,22] 

İsra /65 – “Benim
gerçek kullarıma senin

asla bir hakimiyetin
olamayacaktır. 

Rabbinin onları
koruyucu olması yeter

de artar!” 

İsra /66 –
Rabbiniz o muazzam

kudret sahibidir ki
lütfundan nasibinizi

aramanız için denizde
gemiler yürütür. 

Gerçekten O’nun
size ihsan ve merhameti

pek fazladır. 

ۜـــــب  ة ل ونة ة وح االف هة ا  مة مة اا  النف ن ـنةعةـــوة س ـــنة ن يةـــرف ا النفـلة ب الف ة  ات   اي لح
ةۛبــــكف ذح

ة ايلح ةاقة ودة النح نةا ثةم  تةيف ان ةى فةـص ـبفـةة  م ـوة وا ب ـظةـرة ان ـلةم  مة اۜ  وة س ـهة ن يةات  ل ـرف ب ا لف
ذف ق  اي ة  نةاــــــلفـــــــوة نح ة لةكة  اي بح ا طة  ب النحةاكة ــــرة ا  الحة مة ۜ  وة س  ﴾٥٩﴿ يــخفـتة فاىــوي

ة ا لشح ةةـجةـوة رة ة اـنةا الرح ءف يةـــلفـعةــجة يفــالح اي  الرة ة ف ــــتي لح ةـةى ل لـــنةــتفــــنةا كة  اي ا س ـنح
يةاناى ط غف و نةــلفــمةـالف ۜ  يـةة  ف ــع  رف انن  ن  الفق  ۙ   فةـوح  ف ــخةـوة مف ا يةـه  ة زي يد ـمة لح مف  اي ه 

ذف ق لفنة اي اــمةـــلفـ ل اوة ن دة مة   فةــج ـــة    اسفـكفـئ ـلن وا  ل  اواــجةـــۛســـد  د  ﴾٦٠﴿ ۟كف يراى بي
اليف كةـتةـقةالة الرة ﴾٦١﴿ بف اي ا ة لح السفـۛسۜ قةـيــليـــاي يـقفـلةـنف خةــمةـد  ل ــج ـالة ءة ۛـۛت طي ناى
ة ـالف مة ين ق  ةــهن ا الح ي  ــذة ة مفـــكفذي ة   لةــلةـــۛت  عةــرح ةـئ ـــيح تةـــنف  ال خح لنــرف م ـى يةـن  اي وف

كةــعةـب ـنف تةـمةـــبف فةـــهة قةالة اذف ﴾٦٢﴿ ة ذ  رح كفن ـتةـحفَلَ ة نح ة قةــتةــيح لح ا اي لىـيـليـه 
زف ز  تةفف اسف وة ﴾٦٣﴿ ة جةـمف فةــه ــنفـم  ةــهةــا  نح ااؤ ل ـــمة جةـنح ااءى مةــمف جةكمزة ف ــزة وراىـوف
ل كة ج  رة وة تةــمة ۛت م ـن  اسف مف ب ـنفـطةعف ت ـه  الجفـۛصوف ل كةـل بف عةـكة وة يف مف ب خة ه  لةيف

ا ية مة د ـوة م  ع  ه  ۛش ةمف مف   ف يــه ــكذ ار ـوة ا ل    وةــالف د    وة ع  وة لة ة وف ۜــه  دفـــــالف مف
ة ع  نح ي  لةـاي مف س ــيفـلةـــۛس لةكة عةـيفـبةا دي ۜــلفـه  طةان  ﴾٦٤﴿ وراى ر  غ  يفطةان  ايلحة ة الشح

بـح  ي لةم  كمرة جي ي ي زف لفكةكمالحةذي م  الفف  ﴾٦٥﴿ ى ـكف وة بح ـــب فن لىــيـكي  وةكةــرة
﴾٦٦﴿ ل ـحفـي الفبةـف  وا م ـبفـتةـر  ةــنف فةـتةغ  نح ۜ  اي ل هي حيكمــــانة ب ــكفه  ـــضف اىـمـيـــمف  رة
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İsra /67 – Denizde
musîbete mâruz 
kaldığınızda 

Allah’tan başka 
yalvardığınız bütün 
putlar ortada görünmez 
olur. 

Ama O sizi 
kurtarıp selametle 
karaya çıkarınca, 

Ona arkanızı 
dönersiniz. İşte öyle 
nankördür bu 
insanoğlu! 

İsra /68 – Karada 
sizi yerin dibine 
geçirmesinden  

yahut çakıl 
savuran bir kasırga 
göndermesinden emin 
mi oldunuz? 

Sonra kendinize 
bir koruyucu da 
bulamazsınız. [67,16-
17] 

İsra /69 – Yahut 
sizi tekrar denize 
gönderip de üzerinize 
kırıp geçiren bir fırtına 
göndererek, 

inkârınız ve 
nankörlüğünüz 
sebebiyle sizi boğma-
yacağından emin mi 
oldunuz? 

Sonra Bize karşı 
size arka çıkacak hiç bir
kuvvet bulamazsınız. 

İsra /70 – 
Gerçekten Biz Âdem 
evlatlarını şerefli kıldık,

karada ve denizde 
kendilerini taşıyacak 
vasıtalar nasib ettik, 

onlara helâl ve hoş
rızıklar verdik 

ve onları 
yarattığımız varlıkların 
çoğuna üstün kıldık. 

Bu âyetler, şunu 
hatırlatmak istiyor: “Canlı 
ve cansız bütün kâinatı, 
Güneşten, Aydan, 
Yıldızlardan atmosfer 
küresinden, topraktan, 
sudan madenlerden, 
kuşlardan, balıklardan, 
koyunlardan, ineklerden, 
meyvelere, zerrelere kadar 
bütün kâinatı insana hizmet 
ettiren, ne insanın kendisi, 
ne başka insanlar, ne cinler, 
ne başka varlıklar ve ne de 
kör tesadüfler olamaz. Belli
ki rahmeti nihayetsiz 
Yaratıcının rahmeti ve 
iradesi bunu dilemiştir. Şu 
halde insanı bu derece 
yücelten O iken, nasıl olur 
da insan O’na değil de, 
başka âcizlere kulluk eder, 
nihayetsiz aptallık edip 
kendi değerini düşürür.” 
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İsra /71 – Gün
gelecek, her sınıftan

insanları, tâbi oldukları
önderlerine nisbet

ederek çağıracağız. 

Kimin hesap
defteri sağından

verilirse işte onlar
defterlerini emin olarak
okur ve kıl kadar olsun,

haksızlığa
uğratılmazlar. [10,47;
36,12; 18,49; 45,28;29] 

İsra /72 – Kim bu
dünyada gerçekleri

görmede kör ise, 

âhirette de kördür,
hatta yol bulmadaki

şaşkınlığı daha da
beterdir. 

İsra /73 – Az
kalsın, seni bile sana

vahyettiğimizden başka
bir şeyi uydurup, 

Bize mal etmen
için akılları sıra

kandıracak  

ve ancak o
takdirde seni dost

edineceklerdi. 

Hz. Peygamberin ve
müminlerin kritik

imtihanlarını anlayabilmek
için Mekke döneminde

Peygamberimiz (a.s.)’ın
yaşadığı halleri düşünelim:
Baskı, tehdid, büyük servet

teklifleri, kral yapma, en
güzel kadınları sağlama,

tuzaklar kurma, kendine ve
taraflarına yıllarca süren

sosyal ve ekonomik
boykotlar uygulama gibi.
Bunlardan bir tekinin bile

nice dava adamlarını çekip
götürdüğü düşünülürse,

meselenin kolay olmadığı
ortaya çıkar. Âyet

Peygamberimizin bunlara
önem verdiği mânasına

gelmeyip, müminleri çok
ciddî imtihanlara hazırlama

gayesine mâtuftur. 

İsra /74 – Eğer sana
sebat vermeseydik 

nerdeyse azıcık da olsa
onlara meyledecektin. 

İsra /75 – O takdirde
de hem hayatın, hem de
ölümün acısını sana kat

kat tattırırdık. 

Sonra Bize karşı hiçbir
yardımcı da

bulamazdın. [33,30; 7,38;
35,69; 57,28] 

Bu kısım iki noktayı
vurgulamaktadır. 

1. Batıla meyletmen
halinde, hem dünyada, hem
de âhirette Allah’ın azabına

müstehak olurdun. 

2. Küfrün düzenlerine
karşı Allah’ın lütfu

olmazsa, Resulullah bile
mukavemet edemez. 

اـلةــفة ة مح ذةا اي ةـ مةوة ر ـ الفبةرح  ف يـالضح  م كمــسح نف تةــۛضحف ة مة ةــــلح يح ا اي ة لح ع ونة اي ۛـدف اه 
﴾٦٧﴿ لةى الفكميــــجحنــنة ۜ  وةـــت ــرة ضفـرح  العفـبةـمف اي وراىـف ــكفۛسان  ــــانة الف  نفـكفمف
باى اص  حة ت مف النف نف ۛف ب  الفةاةم  س  ان ۛب الفبةرح كميةخف لة مف جة س  لةيـف الوف ي رف مفكمعة

ةىـيه  تةـمف فيكميدة ـعيــمف النف ي ـت ــنفــالمف الم  ارة ﴾٦٨﴿ وا لةك مفـث  د  ة لة تةج  ۙ  وةمح يلى كي
رفــكة ۙ فة ت مف لة س  ى فةي رف رن لةيـف ا خف ك مف ب كمعة قـة ر  يح  فةي غف نة الرحي فاى م  اـمف قةاص  مة

لة مفـكف دفـقةـوة ة يـــنةا بةـرح اندةمة وة  ناي ﴾٦٩﴿ تةــث  ة لة واــمح د  يعاىـلةـ عةمفكمــلة ج  نةاب هي تةبي يف
بةا ت  ةيح  الطح رة زة قفر ــحفــبةـالفرح  وة ـبةـــي الفـف مف  ـــه نةا ــلفــمةـحة نةــمف م ــــه  اـنةـــ وة

مة نةــية واــوف ع  دف ﴾٧٠﴿ فة ةـــوة ير  ـــ عةمفـــه لفنةاـــضح ثي نفلنى كة محة ۟ـلةـخة م  يلى ضي نةا تةفف قف
ام ــا س  ب ــنة ا  ۛ  ــه ــــا مة نفمف ت فةمة ائ كةـــن هي فةـيـميـيةـــه   ب ــــابةـتةــية ك ـــ ا ون لن ا ول ةــكم لح

مة يـانة فيــكف نفـــوة ﴾٧١﴿ ؤ ن نةـــقفــــية لةــمف  وة لة ي ــه ـــتةا بةـكن رة و نة فةــظف يــم  لىــتي
اينف كةاد وا وة ﴾٧٢﴿ ا العفــهن هي ىـذ  نخ  وة ف يــه ــفة من الۛضلح ـالف ى وة من ة  العف يلى رة ۛسبي

ۗـيفــغة ه  رة ة ن ــكة عةـونةـن ــت ـففـيةــلة حةـذيــالح لةــيفـي الوف اا اي ية ــتةــففـتةـكة ل ـيفـنة نةاـيفـلةــعةر 
لة ا النفــوة لة ة وف ةـــث دفـــقةــاكة  لةـنةـــتفــبح ﴾٧٣﴿ ة    لةذاى وة اي يــــكة  خة ذ وـــــخةــــــــــتح لىــلي

ة ذة قف ذاى لة ۛفــعفــنةا كة  ض ــــــاي ﴾٧٤﴿ ۛت تةكن كةــدف لةــرف مف ۛشـيفـن  اي يــاى قةـيفـه  لىۗـلي
﴾٧٥﴿ ض ــحةــالف وة   وة ا ت   ث ـمةـۛف الفــعفـين ة لةــمة يراىـد  لةـج ـتة مح نةا نةصي لةيف كة عة
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İsra /76 – Onlar 
yurdundan çıkarmak 
için seni tedirgin edip 
dururlar.
O takdirde kendileri de 
senden sonra pek az 
kalır, sonra da yok olur 
giderler. 

İsra /77 – Senden önce 
gönderdiğimiz resuller 
hakkında cari olan ilahî 
kanun budur. 

Sen Bizim nizamımızda
asla bir değişiklik 
bulamazsın! 

Peygamberi süren veya 
öldüren bir topluluk 
hakkında cari olan 
hüküm şudur: Ya helâk 
edilirler, ya düşman 
idaresine girerler, ya da 
Peygamberin 
taraftarlarınca hezimete 
uğratılırlar. 

İsra /78 – Gündüzün 
güneş dönüp gecenin 
karanlığı bastırıncaya 
kadar belli vakitlerde 
namaz kıl ve özellikle 
sabah namazını! Zira 
sabah namazı 
meşhuddur. 

Hem gece hem de 
gündüz melekleri sabah
namazında hazır 
olurlar, şahid olurlar. 
Sabahleyin bütün kâinat
uyanır. 

İsra /79 – Sana mahsus
bir namaz olmak üzere 
gecenin bir kısmında 
kalkıp Kur’ân oku, 
teheccüd namazı kıl. 

Böylece Rabbinin seni 
makam-ı mahmûda 
eriştireceğini 
umabilirsin. [3,113] 

Bu âyette beş vakit 
namaz mücmel olarak 
yer alır. Vakitleri 
ayrıntılı olarak Hz. 
Peygamber (a.s.) 
bildirmiştir. Böylece 
Miraç gecesi bildirilen 
beş namaz, miraç ile en 
çok ilgili İsra sûresinde 
Peygamberimize 
öğretilmiş, o da “Benim 
nasıl namaz kıldığımı 
görüyorsanız siz de öyle 
kılın” buyurmuştur. Aksi
halde namazı Allah’ın 
istediği tarzda eda 
etmenin mümkün 
olmadığına böylece 
dikkat çekmiştir. Gece 
uykudan uyanmak 
suretiyle kılınan 
teheccüd namazı Hz. 
Peygambere farz, 
ümmete sünnettir. 

Makam-i mahmud: 
Allah’a yakınlık ve 
âhiretteki en büyük 
şefaat makamıdır.
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İsra /80 – De ki:
“Ya Rabbî, gireceğim

yere dürüst olarak
girmemi, çıkacağım

yerden de dürüst olarak
çıkmamı nasib et 

ve Kendi katından beni
destekleyecek kuvvetli

bir delil ver bana!”
[57,25] 

İsra /81 – De ki:
“Hak geldi, batıl yıkılıp

gitti. Çünkü batıl, yok
olmaya mahkûmdur.”

[21,18] 

İsra /82 – Biz
Kur’ân’ı müminlere

şifa ve rahmet olarak
indiririz. Ama o,

zalimlerin ise sadece
ziyanını artırır. [41,44;

9,124-125] 

İsra /83 – İnsana
her ne zaman nimet

versek, Allah’ı
anmaktan yan çizer,

umursamaz. 
Başına bir dert gelince

de ümitsizliğe düşer.
[17,67; 10,12] 

İsra /84 – De ki:
Her insan kendi seciye

ve karakterine göre
davranır. 

Kimin daha isabetli
olduğunu ise asıl

Rabbiniz bilir. [11,121-
122] 

İsra /85 – Bir de
sana “rûh” hakkında
soru sorarlar. De ki: 

“Rûh Rabbimin
emrindedir, O’nun

bileceği işlerdendir.
Size sadece az bir ilim

verilmiştir.” 

Bu âyetteki ruh,
genellikle “İnsanın
ruhu, canı” olarak

anlaşılır. Kur’ân’da
Cebrail (a.s.) hakkında

da kullanılır. Âyetin,
Kur’ân vahyinden

bahsedilen bir siyak
içinde yer alması,

Cebrail’in de vahyi
getiren melek olması

karineleriyle, bazı
müfessirler burada

ikinci tefsir üzerinde
dururlar. “Vahyi Cebrail
getiriyor” cevabını alan

müşrikler onun
hakkında bilgi istemiş

olabilirler. 
İsra /86 – Eğer
dileseydik sana

vahyettiğimiz Kur’ân’ı
hafızalardan ve

sayfalardan giderirdik. 
Sonra, sen de onu ele

geçirmek için
karşımızda bir yardımcı

da bulamazdın.

اــنفـم  هة اي نف كة ض   ل نة ــم كة  ـــزح  ونةـــف ــــتةـسفـيةـــاد وا لةـوة ةرف ج ـخفــي ــالف وكةــر 
ةــس  ۛســنف  قةـةة  مةـنح نةاــلفـدف الرف ﴾٧٦﴿ ية ذاى لة اي فةــث ونة خ ـــبةـلفــوة قةكةــلة ة لىـيـليــ ايلح

ل وك ـالق  لنوةة ل د  ة م  الصح ﴾٧٧﴿ ةت نةا تة نح د  ل س  لة تةج  ل نةا وة نف ر س  لةكة م  يـقةبف وي ۟ـحف لى
كةانة ة لنى غةــمفـالشح ة ق ــۛسـس  اي اننةل  ـيفـالح ق رف ة ـفةـالف وة نح ۜ اي ر  اننة ــق جف ر ــفةــالفرف جف

نةوة دف م  ة جح ةيفل  فةـتةهة اى هيــب  الح ۗ عةسن لةةى لةكة ثةكة  نةاف  عة بح كةالنف يةبف رة ﴾٧٨﴿ وداى ه  شف مة
ق لف بح  وة يـ الدفخ رة ني جف ر  الخف ق  وة دف لة ص  خة ي م دف لفني ﴾٧٩﴿ وداى م  حف اماى مة قة مة

يراىـصيــنة جة  ص ــخفــم  اجفــرة ق   وة ي   ــعةـدف طةا ناىـــلفـكة   س ــد  نفــلةنف ــم لف لي
ااءة الفــــــوة ق  هةـــحةـــلف جة زة ة الفــــبةاط ــــقة الفــــقح   وة نح ۜ اي انةـكةلة ــبةا ط ــــــــل  ﴾٨٠﴿

ن  ل  م ـنةـوة انن  نةـزح  رف ا ه الفق  حفـوة ش ـ مة رة ااء  وة ة  ل لفـفة م ـم ــمة ۙـؤف ينة ني ﴾٨١﴿ و ق اىـزة ه 
اا ال ذة اي لةى الف نفـمفـعةـنف وة ۛسان ـنةا عة ﴾٨٢﴿ لة ية يـوة ةا ل ـد  الـزي يـظح ۛساراىـمي خة نة ايلحة

ق لف ﴾٨٣﴿ نةـــالعف ان ـــان ب ــــرة ۛض وة ذةا مةـــب ـــجة اي ۛ وة ةـهي ةـــسح اىـؤ ن ســـانة يةـرح  كةـــه  الشح
۟ يلى ۛسبي ل  عةـلح  يةــكم مة ۜ ـكنلنى ۛشاـعف بـح لةت هي نف ه ـ العفمفكمفةرة الهفـلةم  ب مة ىـوة دن

ۜ  ق ـن  الـــل و نةكة   عةـــةـسفــوة ية بحير  ـــمف نف الـــرح و ح     م ــال ل ــــرح وح  يــرة ﴾٨٤﴿
لة ةــنةـنةا لةــئفـنف ش ــئ ـوة بةنح ذف هة ﴾٨٥﴿ تي اا ا ون مة قةلفم   ـع ـالف نةــم مف  ــــيت ـــوة ة لح لىـيــليـــاي

﴾٨٦﴿ ةـب  حة ي  الـذيــالح لةــيفـوف اااي ة لة تةــكة  ث ـيفـنة كيــيفـلةـهي  عةــكة ب ــد  لةــج ــمح ۙـنةا وة يلى
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İsra /87 – Ama böyle 
yapmayıp Kur’ân 
âyetlerini muhafaza 
etmesi, sırf Rabbinin 
ihsanının sonucudur. 
Gerçekten O’nun sana 
olan lütfu pek büyüktür.

İsra /88 – De ki: 
“Yemin ederim! Eğer 
insanlar ve cinler, bu 
Kur’ân’ın benzerini 
yapmak için bir araya 
toplansalar, 

hatta birbirlerine destek
olup güçlerini 
birleştirseler bile, 

yine de onun gibi bir 
Kitap meydana 
getiremezler.” 

Bu âyet i’caz 
konusunda meydan 
okumanın en kapsamlı 
ifade edildiği âyettir. 
Kısaca şunları ihtiva 
eder: 1.Üslubu, 
delilleri, konuları, 
öğretileri, muhtevasının
zenginliği, gaybe dair 
verdiği haberler gibi 
yönlerden mûcizedir. 
Değil bir insan, bütün 
insanlar ve cinler bir 
araya toplansalar da 
Kur’ân’ın benzerini 
yapamazlar. 2.Hz. 
Muhammed daha önce 
içinizde kırk yıl yaşadı, 
bu misyonunun en ufak 
bir emaresi bile onda 
görülmedi. 3.Vahiy hali
dışında söylediği 
sözlerle vahiy olduğunu
bildirdiklerini 
kıyaslayın. Arapçaya 
vakıf olan herkes, 
hadîslerle Kur’ân’ın 
ayrı ayrı zatların sözleri
olduğunu kabul eder. 

İsra /89 – Bu 
Kur’ân’da Biz her türlü
mânayı, çeşitli tarzlarda
tekrar tekrar açıkladık.
Ama insanların çoğu 
inkârcılıkta ısrar ettiler. 

İsra /90 – Ve “Biz” 
dediler; “Sana asla 
inanmayacağız. Ta ki 
yerden bir pınar 
akıtasın. 

İsra /91 – Yahut senin 
hurma ve üzüm 
bağların olsun da 
aralarından gürül gürül 
ırmaklar akıtasın. 

İsra /92 – Yahut iddia 
ettiğin gibi gökyüzünü 
parçalayıp üzerimize 
kısım kısım düşüresin, 
ya da Allah’ı ve 
melekleri karşımıza 
getiresin de onlar senin 
söylediklerine şahitlik 
etsinler. 
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İsra /93 – Yok,
yok! Bu da yetmez,

senin altundan bir evin
olmalı yahut göğe

çıkmalısın. 

Ama unutma! Sen
bize oradan dönerken

okuyacağımız bir kitap
indirmedikçe yine de
senin oraya çıktığına

inanmayız ha!” 

De ki: “Fe
Sübhanallah! Ben

sadece elçi olan bir
insandan başka bir şey
değilim.” [17,59; 25,7-

11; 26,187] 

Mûcize isteyen
kâfirlerin dikkatleri,
daha önemli, çünkü

devamlı olan ilmî
mûcizeye çeviriliyor.

Kur’ân’ı anlamak
istemeyenlerin, tuhaf

bir psikoloji içinde
inanıp dikkat etmek için

değil de, alaya almak
veya imtihan edip

sıkıştırmak için mûcize
istekleri devam ediyor.
Allah, Resulüne: esas

görevinin tebliğ
olduğunu, yoksa öbür

harikaları göstermenin
elçinin görevi

olmadığını bildirmesini
emrediyor. 

İsra /94 – Zaten,
insanların ekserisinin,

kendilerine hidâyet
geldiği halde iman

etmemelerinin başlıca
sebebi: 

“Allah bula bula
bir insan mı seçip halka

elçi gönderdi?”
demeleridir. 

İsra /95 – De
onlara: “Eğer

yeryüzünde uslu uslu
yürüyen melekler

olsaydı, ancak o
takdirde Biz onlara

melek elçi
gönderirdik.” [10,2;
64,6; 14,10; 23,47] 

İsra /96 – De ki:
“Sizinle benim aramda

şahit olarak Allah yeter!

Doğrusu O
kullarının bütün

hallerini bilip
görmektedir.” [6,19;

69,44-46] 

لفـق  ﴾٨٧﴿ ة لح حفاي بح نف ــةى م ــمةــ رة ۜــرة ة فةكة نح راىـيـبيـكفكة ـيفـلةــعة انةـكفه  ــلةـضفـــ اي
انن ـالف رف ق  اى النف يةأفت وا  ب ـتةـن  اجفــئ ـلة لن نح  عة الفج  عةت  الف نفس  وة ثفل   هنـمة اـم  ذة
لةقة نةاـوة فف ة دف ۛصرح ﴾٨٨﴿ يراىـونة ب ــأفت ــية لة ض  ظةهي ه مف ل بةعف ض  لةوف كةانة بةعف ل هي وة ثف م 

نحةاس ـال ي هننحةاس ــل ل ا ــــ في انن ذة رف اى  ال اةــل     فةـــثةــلح  مةــكم نفـــ م  الفق   بن
ر ــثةـكذ

نةاــرة لةــج ــففــتحنى  تةـــنة لةكة  حةــؤف م ــــنف ن ــــــــوة قةال وا  لة ﴾٨٩﴿ ة  لح وراىـف ــــكماي
ةـــكة  جةــلةونة كم تـةالوف نف  نةـــنح يل ـخيــــة   م  ﴾٩٠﴿ ةرف ض   يةـــم  ۙـب ــنفـنة الف وعاى

طةــق ــسفـالوف ت  ﴾٩١﴿ ة نفـجح ــفةـت ـب   فةــنةـوة ع  الف ا رة  خ ــرة ا تةــلة لةـهة ۙـجيـففـهة يراى
ب الحن  ااءة مة ة ا  زة عةـــكف  السح يةـــأف ت ـــفاى    الوف  تةـــۛسـكننةا ــــيفـلةـــۛت   عةــــمفـــمة

يـة ر ف  الوف ونة لةكة بةيفت كمالوف نف ز خف قنى ف ي م  تةرف ﴾٩٢﴿ ة   قة ائ كة لن ۙـوة الفمة يلى بي
نةــن نف ـوة لة م  ق ـ ل ؤف لة عةــنةـتحنى ت ــكة حةـيح ـر  ۜــقفـاى نةـتةابـــكن نةاـيفـلةــزح  ه  ؤ ل رة ۜ ااء  مة ة السح

ا مة مة عةــنةـوة ﴾٩٣﴿ بفــق  انة   ــلف  س  ي حة بحي ة بةـنفــكم لفـــ هةرة لح ۟ــت   اي ولى س  ۛشراى رة
الحن  ةاۛســــال م ــ ي  النفنح اــؤف اوا ـن  ذف جة ه ـاي ا النف ـه ــم  الفـــاءة ة لح اى اي اواــقةدن ۛثــعةـ البةال 

ض  انة ف يـكف لةوف ق لف ةرف ة  ية الف ائ كة لن ينةـمة نحي ئ  ونة م طفمة ش  مف ﴾٩٤﴿ ولىبةۛشراى س   رة
ب الحن ى ـفنــكف لفــق  ﴾٩٥﴿ ة لفــنةـلة ة نةــمف م ـه ـلةيفـنةا عةـزح ااء  مةــالسح س ــلةـــمة ولىـكاى رة

﴾٩٦﴿ بةــيفـداى  بةـيـهيــۛش ي وة ةكمنـةـيفـني نح ۜ  اي هي  خةـع ـه   كةانة  ب ــمف يـبةاد  يراىـراى بةـبي صي
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İsra /97 – Allah 
kimi doğru yola iletirse 
işte odur doğru yolda 
olan. 

Kimi şaşırtırsa, 
artık Allah’tan başka 
ona hâmi ve yardımcı 
bulamazsın. 

Kıyamet günü 
onları kör, sağır ve 
dilsiz olarak yüzü 
koyun haşrederiz. 

Varacakları yer 
cehennemdir. Onun 
ateşi zayıfladıkça 
onlara çılgın alevi 
artırırız. [18,17] 

بزح

﴾٣﴿
İsra /98 – İşte 

budur cezaları! Çünkü 
onlar âyetlerimizi inkâr 
ediyorlar ve: 
“Bir kemik yığını ve 
ufalanan kırıntı haline 
geldikten sonra mı biz 
diriltilip yeniden 
yaratılacağız!” diye 
dinle alay ediyorlardı. 

İsra /99 – Görüp 
düşünmüyorlar mı ki 
gökleri ve yeri yaratan 
Allah, kendilerinin 
benzerini yaratmaya 
elbette kadirdir? 
O, kendileri için asla, 
şüphe götürmeyecek bir
vaade belirlemiştir. 
Ama zalimlerin işleri 
güçleri inkârdan ibaret! 
[40,57; 36,81-82] [11,104] 

İsra /100 – De ki: 
“Rabbimin rahmet 
hazinelerine siz sahip 
olsaydınız, harcamakla 
tükenir korkusuyla 
cimrilik ederdiniz. Çok 
cimridir insan!” [4,53; 
70,18-19; 64-16] 

İsra /101 – 
Mûsâ’ya, açık açık 
dokuz mûcize (açık 
belge) verdik. 

İşte İsrailoğullarına sor:
Mûsâ kendilerine 
geldiğinde Firavun ona:

“Bana bak Mûsâ!” dedi,
“Ben senin 
büyülendiğini 
zannediyorum.” 
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Bazıları bu âyeti
çarpıtarak, hadisleri
inkâr etmeye sebep
göstermek isterler.

Oysa bunu diyen
kâfirlerin esas maksadı,
vahyi saçma buldukları

için o sözlerin ancak bir
büyü etkisiyle

olabileceğini iddia
etmekti. İmdi onlara

kanıp Kur’ân vahyini
de reddetmek mi

gerekir? Kur’ân’da Hz.
Mûsâ’nın sihirden

etkilendiği de yer alır
(20,57-66). Bu hadis

inkârcıları buna ne
diyecekler? Gerçek şu

ki bir zehirin, bir
mikrobun, bir

yaralamanın Hz.
Peygamberi geçici

etkisi altına alması gibi,
sağlığı da büyü ile
etkilenebilir. Fakat

büyü, ilahî mesaja tesir
etmez. 

İsra /102 – Mûsâ
da şöyle cevap verdi:
“Pek iyi bilirsin ki bu

âyetleri, birer belge
olmak üzere, indiren

göklerin ve yerin
Rabbinden başkası

değildir. 

Ey Firavun! Ben
de senin mahvolduğunu

zannediyorum.” 

İsra /103 –
Firavun onları ülkeden

söküp atmak istedi. 

Ama Biz onu ve
beraberindeki bütün

ordusunu suda boğduk. 

İsra /104 – Bu
olaydan sonra

İsrailoğullarına da
dedik ki: “Haydin,

yerleşin size gösterilen
yere! 

Ne zaman ki âhiret
vâdesi gelir, işte o vakit
hepinizi bir araya toplar

hakkınızda gereken
hükmü veririz!” 

101 - 104 bölümü
Hz. Mûsâ - Firavun
kıssasına yer verir.

Gaye Firavunun inad,
kibir ve saltanatına

rağmen Hz. Mûsâ’nın
tebliğinin başarılı

olduğunu, Mekkeli
müşriklere hatırlatmak,

aynı akıbetin
kendilerini de

beklediğini
vurgulamaktır. 

مفــــلة ه  الفـه ـــ  فةالحن د  ـهفـنف يةــوة مة ۛ  وة مةـتةـهفـم ـوة دةــج ـــنف تةــلةــ فة ل لفـضفـــنف  ي ـد 
مفـــه  ه  ل  ااءة  م ـالوف ۜ  وة نةــو ن  نف د ـية مة الفــمف يةــر  ه ـش ـحفـهي ينـوف ة  ـق  وــلنى  و ج ـعة مة
نةا ه  دف مفــز  بـ ـمفـع  ص كذياى  وة ىۜ  مةـماى وة يه  أفــماح ةــهةـمف جةـون ۜ ـنح بةتفـكمم  ا خة لحةمة

ااؤ له ــكة جةـذن ل  ة اةـب  مف ــزة مفــنح  ه 
وا ـفةــكف اوات نةا وة اـية ب ان ر  ذةاقةال  اي ءة ﴾٩٧﴿ يراىـۛسعي

لة مفـــالوة ﴾٩٨﴿ ةا ع ـكم ر  فةـنح ةـاتـظةا ماى  وة نح اي و ث ـمةـا لةـاىءة ع  داىـي ديــقاى جةــلفــونة خةـبف
ل قة يةخف ة ـــية ا النح ةرة وف ةالحن اى النفــ الح لن ر  عة ۛض قةاد  ةرف الف ات  وة وة من لةقة السحة ي خة ذي
﴾٩٩﴿ لةه مفـم   ثف

لة عة جة  وة
لى لة مف الجة ۜ فةاةبةى لةه  يه  يفۛب في ةـال رة لح ونة اي ةال م   ظح

وراىكم ف 
يةـخة ةةـشف ل ك ونة خةــنف ال وفـلف لةـق  حفـت مف تةمف اائ نة رة ة  ــزة يمة اي ح ب ۛسرة ة مف ذاى لة ت مفـكذـ اي

لة ىـنةا م ـيفـدف ان تةـقةـوة وسن ﴾١٠٠﴿ ۜ وةـفةــــنف الف   ا ق 
۟ــت ـــــــان   قةـۛســــا نة الف  نفـكف وراى

الةـقةــفة يةــسفــت  ااــــبةلف ــةـسفــنةات   فةـيح ــات  بةـعة  ان رة ي ايسف ه  لة ايـيـي ناي ااءة مفـــذف جة
دفــقةـــــ لةقةالة ﴾١٠١﴿ نحيــرف عةــه  ف ـلة ن    اي ةظ ـوف ى مةـام ـكة  يةـنح ــي لة وراىــوسن ح  سف

ۛ ائ رة بةۛصا اــمفـل ـعة اــنف ا الـۛت   مة لة  هن ة ــزة لح ء   اي ا بح ؤ للة ةـ الرة ض ـسح ةرف الف ات  وة وة من
ادة نة النف فةاةرة مف م  ه  ة زح تةف  ض  يةسف ةرف الف ﴾١٠٢﴿ نحيي اي ةظ نح كة يةا وة  لة

ب وراى ثف ن  مة وف عة رف ف 
ق  نف بةـلفـوة هي ل ـنةا م  د  يـبةـعف لة ناي اايـي رة ايسف ﴾١٠٣﴿ مةــرة قفـاةغفـفة ه  جةـنف مةـنةاه  وة ۙـعة يعاى مي

﴾١٠٤﴿ ۛض فةكماسف ةرف عفـن وا الف ااءة وة ة  ج ـا ذةا جة رة نخ  ۜـمف لةكمــنةا ب ـئفـد  الف يفاى في
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İsra /105 – Biz 
Kur’ân’ı hak olarak 
indirdik.

O da hakkın ve 
gerçeğin ta kendisi 
olarak indi. 

Seni de ey Resulüm, 
sadece rahmetle 
müjdelemen ve 
inanmayanları ise 
azapla uyarman için 
gönderdik. [4,166] 

سجد ه 

﴾٠٠٠٠﴿
İsra /106 – Hem o

vahyi, insanların 
zihinlerine sindire 
sindire okuman için 
zaman zaman gelen 
Kur’ân dersleri halinde 
indirdik [16,101-102; 
25,32] 

İsra /107 – De ki: 
“İster inanın ona, ister 
inanmayın. Şu bir 
gerçektir ki daha önce 
kendilerine ilim 
verilenlere Kur’ân 
okununca derhal 
yüzüstü secdeye 
kapanırlar.”

Bu âyeti okuyanın veya
dinleyenin tilavet 
secdesi yapması 
vaciptir. 
İsra /108 – “Ulu 
Rabbimizin şanı 
yücedir. Ne vaad ederse
mutlaka gerçekleşir.” 
derler. 

İsra /109 – Yine 
yüzüstü secdeye 
kapanırlar.” İşte Kur’ân
onların saygısını böyle 
artırır. [47,17; 41,44; 
3,113-115] 

İsra /110 – De ki: “Dua
ederken ister “Allah” 
ister “Rahman” diye 
hitab edin. Hangisini 
deseniz hep O’nundur o
en güzel isimler!” 
Namazında sesini pek 
yükseltme, ama iyice de
kısma, ikisinin arası bir 
yol tut. [59,22-24; 
25,60] 

İsra /111 – Her türlü 
hamd O Allah’a 
mahsustur ki, asla evlad
edinmemiştir. 
“Hakimiyetinde hiç bir 
ortağı yoktur. Acze 
düşüp de bir desteğe 
muhtaç olmamıştır” de 
ve tekbir getirerek 
O’nun büyüklüğünü 
ilan et
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18-KEHF SÜRESİ

Mekkede nâzil
olmuş olup 110 âyettir.

Sûre ihtiva ettiği
konulardan biri olan
Ashab-ı kehf kıssası

vesilesi ile Kehf
(mağara) sûresi diye

adlandırılmıştır. Bu sûre
Ashab-ı kehf, Hz. Mûsâ

(a.s.) ile Hz. Hızır
(a.s.), Hz. Zülkarneyn

(a.s.) kıssalarını
nisbeten tafsilatlı olarak

anlatır. Ayrıca Hz.
Âdem ile İblis kıssası,
bazı meseller yer alır.

Sûre esas itibariyle
imanı temellendirerek,

iman edenleri gayret ve
himmete getirip,

kendilerini bekleyen
zafer ve mükâfatı haber

vermekte, kâfirleri ise
kendilerini bekleyen

feci akıbeti bildirmek
suretiyle tehdit

etmektedir.  

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kehf /1 – Hamd O
Allah’a mahsustur ki

kuluna kitabı indirdi ve
onun içine tutarsız

hiçbir şey koymadı.
Kehf /2- Kehf /4–
Dosdoğru bir kitap

olarak gönderdi. Ta ki
Kendi nezdinde

inkârcılar için
hazırladığı şiddetli

azabı bildirerek onları
uyarsın. 

Makbul ve güzel
işler yapan müminleri

de ebediyyen içinde
kalacakları güzel bir

mükâfatla müjdelesin
ve ta ki “Allah evlat

edindi” diyenleri
uyarsın. 

﴾١٠٥﴿ ب الف ب الفـوة لفنةاه  وة قح  النفزة ۛسـحة اا الرف مة ۜ وة لة قح  نةزة بةـحة م  ة لح نةـلفنةاكة اي راى وة ۢـشح  يراى ذي
﴿١٠٦﴾ق لف انناى ق رف لةىوة اله ن عة رة نةاه  ل تةقف قف لنى النحةاس   فةرة لفنةاه  تة كفث ـم  عة ة نةزح يلىـوة زي نف

ذةاي  مف لنىـتفــاي ه  لةيف عة ن وا ب  اــانم  ت  الوف هي ينةــلة ةذي ة الح نح ن واۜ اي م  نف ؤف لفمة م  ت وا الفع  اـقة ا ون ل هي بف
ية ول ونة س ــوة اا انة ـبفحةــق  بح نة  اينفرة

د ـكف عف انة وة ﴾١٠٧﴿ قةان ـية ةذف رح ونة ل لف ۙـس  خ  داى ة جح
ق ل  ﴾١٠٩﴿ رح ونة يةخ  قةان  وة ةذف  ل لف

ك ونة  يةبـف
وعاى ه مف خ ش  يد  يةزي وة ﴾١٠٨﴿ بح نةا  رة

ع ولى فف لةمة
لة وة وا  ع  ةادف وا   الو الحن ع  ۜادف نة من حف االرحة ى مة وا  الياح ع  ۛى تةدف نن ااء  الفح سف مة ةسف فةلةه  الف
ل ـــق وة ﴾١١٠﴿ ابف ا وة اف تف ب هة لة ت خة ت كة وة ب ۛصلة رف هة ل كة ۛسبيـتةجف يلىـتةغ  بةيفنة ذن

ف ي حن   د  ل  مف ةالفحة ي لةـالح ةــمف يةـذي لةــتح ذف وة لةــخ  يـــه   ۛشــنف لةكمــمف  يةـداى  وة ك ــري
﴾١١١﴿ لةـم ــالف ل يح ــنف لةكمــمف يةــلفك  وة ه   تـةــبح ــكفذح  لح   وة ـال نةــم  ه   وة يراىكذرف بي

ف                 ة  الفكةهف ورة                 س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

رة قةيح ماى ذ  ل ي نف ﴾١﴿ د  مف حن  اللفحة ـة ل  لة يـذيالح لنى النفزة ه  عة د  بف تةاۛب عة لةمف الفـك   وة
لف عة جا لةه  يةجف ـوة ۜع  ى ۔

مف لةه   بةأفساى
يداى نف ۛشدي ـه  م  نف رة لةد  ي بةشح  ينة وة ني م  ؤف ينة الفم  ةذي  الح

ل ونة مة ات  يةعف ال حة ة  الصح

ة النح
﴾٤﴿ رة ذ  ي نف ينة وة  قةال وا الحةذي

ذة لةداىۗ الحن  اتحةخة وة ﴾٣﴿ ينة ثي اك  يه  مة ۙفي ﴿٢﴾ البةداى راى ۙ الجف ۛسناى حة
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Kehf /5 – Bu 
hususta, ne kendilerinin
ne de babalarının hiçbir
bilgileri yoktur. 

Ağızlarından çıkan
o söz ne dehşetli bir 
söz! 

Ama onların iddia 
ettikleri, sırf yalandan 
ibaret! 

Kehf /6 – Şimdi, 
bu söze inanmazlarsa, 
demek sen onların 
ardına düşüp nerdeyse 
kendi kendini yiyip 
tüketeceksin! [26,3; 
35,8; 16,127] 

Bu âyet Hz. 
Peygamberin 
(sallallahu aleyhi 
vesellem) tebliğ 
görevine ve insanların 
hidâyete gelerek ebedî 
helâkten kurtulmaları 
dâvasına ne kadar 
gönülden bağlandığını 
ifade eder. Demek ki bu
gibi ifadeleri, Hz. 
Peygamberi tenkide 
yormamalıdır. 

Kehf /7 – Biz, 
dünyada bulunan her 
şeyi ona bir zinet 
kıldık. Böylece 
insanlardan kimin daha 
iyi iş 
gerçekleştireceğini 
ortaya koymak istedik. 

Kehf /8 – Ve 
elbette Biz onun 
üstünde ne varsa 
hepsini, kupkuru yapıp 
dümdüz edeceğiz. 

Kehf /9 – Ne o, 
yoksa sen, bizim 
âyetlerimiz içinde 
yalnız Ashab-ı kehf ve 
rakîm’in mi ibrete 
şayan olduklarını 
sandın? İş öyle değil! 

Kur’ân ve hadiste 
kesin bilgi varid 
olmayınca, müfessirler 
birtakım rivâyetler 
nakletmişlerdir. 
Hıristiyan geleneğinde 
M.S. 250 yıllarında 
Efes şehrinde, dinlerini 
kurtarmak için, 
mağaraya giren gençler 
kıssası vardır. Kehf 
sûresinde, onların 
durumlarının 
nakledilmeleri söz 
konusudur. Rakîm: 
Kitabe, yazıt mânasına 
olup taş, maden veya 
diğer şeylerden olabilir.
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Kehf /10 – Vakta
ki o genç yiğitler

mağaraya çekildiler. 

Şöyle niyaz ettiler:
“Ulu Rabbimiz!

Katından bir rahmet ver

ve şu dâvamızda
doğruluk ve

muvaffakiyet ihsan eyle
bize!” 

Kehf /11 – Bunun
üzerine mağarada onları
uykuya daldırdık. Nice
yıllar öylece kaldılar. 

Kehf /12 – Sonra
da o iki takımdan
(Ashab-ı kehf ile

hasımlarından)
hangisinin mağarada

kaldıkları süreyi daha
iyi hesapladıklarını

ortaya koyalım diye
onları uyandırdık. 

Kehf /13 –
Başlarından geçen olayı

Biz sana doğru olarak
anlatıyoruz. 

Gerçekten onlar
Rab’lerine tam iman

etmiş gençlerdi. 

Biz de onların
hidâyetlerini ve

yakinlerini artırdık.
[9,124; 48,4] 

Kehf /14 –
Kalplerine kuvvet ve

metanet verdik de onlar
ayağa kalkıp: 

“Rabbimiz,
dediler, göklerin ve

yerin Rabbidir. 

Ondan başka
hiçbir ilaha yönelmeyiz.

Şayet böyle birşey
yapacak olursak,

gerçekdışı, pek saçma
bir söz söylemiş

oluruz.” 

Kehf /15 – “Şu
bizim halkımız var ya,

işte onlar tuttular
O’ndan başka tanrılar

edindiler. 

Onların tanrı
olduklarına dair açık

delil getirmeleri
gerekmez miydi? 

Uydurduğu yalanı
Allah’a mal edenden

daha zalim kim olabilir
ki?” 

ر ج ــخفـــتة اــلفـ ع نفــم هي  ـــمف ب ـه ــا لةـمة ن بة ۜ   ـه ــائ ـم    وة لة ل  تف كةـب ـكفمف ةىـمةــل ـرة
ةــعةـــلةـفة ـع ـكة بةـلح اخ  ﴾٥﴿ ا ه ــفف نف الــم  نف  يةــه ـــوة ۜ   اي ة ـو ل ـق ــــمف لح بــكفونة  اي اىـذ 

﴾٦﴿ اىــعةۛسكة ــففـنة ة لن ث نف لةــا ر  ه ـان ن وا  مف  ـمف  اي يث   الۛسفاىي ؤف م  دي ا الفحة ذة ب هن
لى مة عة نحةاجة اـلفـعةـاي ي لةىـعة نةا مة ض  زي ةرف ا ل ـةى لةـنةـالف ل ـنةـهة مف الـبف ۛسن ـيح  وة ه  مف الحف ه 

ۛتـحة المف بف س  ﴾٨﴿ ةا لة اي وة ا ع ــنح ا عةـــجة ا  ۛصــيفـلةـل و نة مة ۜــيداى ج ــعيــهة زاى ر  ﴾٧﴿

﴾٩﴿ ة الصف اۛب  الفــالنح يـف   وة الــهفـكفـحة قي ة ية نفــوا  م ـان ـم   كةـرح باىـجةــنةا عةــت  اـان
كةـد  نفــلة ذف ال ى الف اي لةى الفـيةـتفـف ــوة ا ل وا ــ فةف  ـهفــكفـة  اي ة قة بح اا ــرة ت نة نفــنةا  م ـــ ان

بفـفة اى انذةا ن ـنةا عةـۛضرة مفـه ــلن ﴾١٠﴿ حف هةـمةـرة ۛشـــمف نف الــنةا م ـئف لةـيح ـةى وة نةا رة داىــر 
ة  بةــث  مة اليح ـــلةــعفــنةــمف  ل ــنةا ه ــثفــعةـــمح ﴾١١﴿ ۙ دةـــينة عةـنيـف   س ــهفــكةـالف يـف  داى

كةـيفـلةـصح   عةـق ـن  نةـحفـنة ﴾١٢﴿ ى ل ــ الحف ن ـيفـزف بةـح ــالف اـصن اواــب ــلة مة ۟ــمة  ال ث  داى
﴾١٣﴿ ةــحةــالفـمف ب ــاة ه ــبةـنة نح ۜ  اي ن واة  ـيةـتفـمف ف ـه ـقح بح ـ ب انمة مفـرة ز ه  ىۗــمف ه ـــاه ـنة دف  وة دى
ض  ةرف الف وة بة رة نةا ـوة لنىطف ذف قةام واعة مف اي ال واـفة  ق ل وب ه  بح قة بح نةا رة ات  رة وة من  السحة

ا ء ــهن ا ؤ ل لة ﴾١٤﴿ ا  ـدف ع ــنف نةــلة ل ا  ايـــ د ون نفـم وة ذاى ۛشـلفــدف ق ـقةـاى لةـهــلن هي اا اي طاىـطةـنة
طةا ن ـلفـس ـب  م ــقة ةـــوف ل ــنف د ون ـذ وا م ــخةــنةا اتح ا  ان لة يةــةىۜ  لةـهةـهي ه ـلةــونة عةـأفت ـوف مفـيف

﴾١٥﴿ ۜ  فةـــــيح ــــبة ةــم    م ـــلةــظف نف  الــمةــن  ى  عةـــتةــــن  اففـمح ۜـب ذ ـــكف الحن لةى ــــرن اى
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Kehf /16 – 
“Madem ki onları ve 
onların Allah’tan başka 
taptıkları putları 
terkettiniz, 

haydi öyleyse mağaraya
çekilin ki Rabbiniz 
rahmetini üzerinize 
yaysın, 

işinizde size kolaylık ve
fayda ihsan etsin.” 

Kehf /17 – Onlara 
baksaydın görürdün ki 
güneş doğunca 
mağaralarının sağından 
dolaşır, 

batarken de sol taraftan 
onları makaslardı. 

Onlar da mağaranın 
genişçe dehlizinde 
bulunuyorlardı. 

İşte onların böylece 
uyumaları Allah’ın 
alâmetlerindendir. 

Allah kime hidâyet 
verirse odur doğru 
yolda olan; kimi de 
hidâyetten mahrum 
eder şaşırtırsa, artık 
imkânı yok, ona yol 
gösterecek bir dost 
bulamazsın. 

Mağaranın kapısının 
tam kuzeye baktığı 
anlaşılıyor. İşte bundan 
ötürü mağaraya güneş 
ışığı girmiyor ve 
yanından geçen biri 
içeride ne olduğunu 
göremiyordu. 

Kehf /18 – Sen onları 
uyanık sanırdın, 
halbuki gerçekte onlar 
uykuda idiler. 

(Yanları ezilmesin diye)
Biz onları gâh sağa, gâh
sola çevirirdik. 

Köpekleri ise mağara 
girişinde ön ayaklarını 
yaymış vaziyette 
duruyordu. 

Onları görseydin sen de
ürker, derhal dönüp 
kaçardın, için korku ile 
dolardı. 
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Dağ başında,
uzanmış vaziyette iken
sağa sola dönüp duran

üç beş kişi... Onları
koruyan korkunç bir

nöbetçi köpek...
Öylesine ürkütücü bir

manzara oluşturuyordu
ki oraya göz atan kişi

onların efsanevi
dehşetli caniler

olduğunu sanır derhal
uzaklaşmaya çalışırdı.
Bu da onların, yıllarca

dış dünyadan güven
içinde olmalarını

sağladı. 

Kehf /19- Kehf /
20 – İşte, onları nasıl
uyuttuysak öylece de

uyandırdık. 

Derken aralarında
konuşmaya başladılar. 

Birisi: “Ne kadar
uykuda kaldınız?” diye

sorunca bazıları: 

“Bir gün, belki bir
günden de az!” diye

cevap verdiler. 

Diğerleri de: “Uykuda
ne kadar kaldığınızı tam

tamına ancak Rabbiniz
bilir” dediler. 

“Siz onu bırakın da,
açlığımızı gidermeye

bakalım. 

Şu akçeyi verip
içinizden birini şehre

gönderin de 

baksın hangi yiyecek
daha hoş ve helâl ise

ondan size azık tedarik
etsin.” 

“Bir de gayet nazik ve
tedbirli davransın,

varlığınızı ve
bulunduğunuz yeri
sakın hiç kimseye

hissettirmesin.” 

“Çünkü onlar sizi
ellerine geçirirlerse ya
taşa tutar, ya da kendi
dinlerine döndürürler,

bu takdirde de
ebediyyen felah
bulamazsınız.” 

ف ـهفـكفـالف اعف ذ  اي ا يةــو ه ـم ــت ــزة لفــتةـــوة مة ة د ـــب ــعفــمف وة لح ة ونة  اي لةىـــ فةالحن ا اي ان أفو 
مفكم رف لةـية بـح مف كمنفش  ت هي  وة ي ــ م مفكمرة مة حف ر ـمف م كمـلة ئفـيح ـهةــنف رة نف المف

تة ىـوة ةـال رة ذةاطةـمفـشح ر عةـتف تةـعةـلةـۛس اي اوة مف ذةاۛتـنف كةـزة ه  ف  هف ﴾١٦﴿ فةــم  اىـقـرف
ۜـم  ه  نف ذةا غةـالفيةمي اي ض ـين  وة ر  بةتف تةقف مف ذةاۛت الشح ـرة ه ـه  ال  وة يـمة ة ـفة مف  في وة جف
نفـوة مة ل كة م  ۜ نف انيةات   ــــــذن ۛــتةـهفـــم ــوة الفــه ــ فةالحن د   ــــهفــــنف   يةـــــــ  مةالحن  د 

تة ۛسـوة ا ظاى  وةـب ـحف مف اليفقة مفــه ه  ﴾١٧﴿ ل لف فة ل ـج ــلةنف تةـي ضف ى م ـدة لةه   وة ش ـياح ۟ــرف داى
لفب ه مفــكف وة ق  ن ـــر  ۗــشح ـين   وة ذةاۛت الــميـيةــمف  ذة اۛت الفـه ــــب ــلح ـــقةـــود ۗ  وة ا ل  مة

مفـنفـم  ه  اعةــبةاس  رة صيـا لفـه  ب ــيفــط   ذ  ۜ  لةـوة ـةـيد  اطح ةـمف  لةـه ـلةيفـۛت  عةــعفـلةـو  لح ۛتـوة يف
نةا ــعةــكة بةـذن ل ــكف وة مفثف ه  ﴾١٨﴿ لةـــــف  اراى   وة باىـــــمف  ر عفــه ـنفـۛت  م ــئفـــل ــــم ــرة

قةال وا ل ــتةــيةــل  ۜ   قةــه ـنةــيفـوا  بةـۛسااءة اائ ـمف ۜــت ـــثفـــب ــمف لةكفمف  ــه ــنفـل   م ــــالة قة مف
مفـت ـثفـب ـلة ماى  الوف بةــنةا يةــثفــب ـلة ۜ  قةـــۛض  يةــعفـوف م  بـح ال وا  ـوف اــــم   ب ــلةـ العفمف كمرة مة
يةنفظ رفـلفـفة اوا الحةــعةــابفـفة ق ـمف  ب كمدة ــث  لةــمف  هنكمـــوة ر  ا  اي ة ـدي ينةـمةـالف ىـذ  هي

لف ةــلةــتةــيةـــوة ففـطح ى  طةـــيح  ال اا  الزف كن اماى   فةــهة ق   م ـمف  ب كمـــأف ت ـيةـلفـــعة زف ه ـــنفــر 
ة اي نفـــنح مف  اي وا عةـهةـظفـية ه  مفكميـفــلةـر  ﴾١٩﴿ لة ي  ة ب ـع ـشفـــوة نح داىـــمف  الحةكمــــرة

﴾٢٠﴿ ج ــية وــرف ي كم م  يد ـمف الوف مف مفكم و عي ةت ه  لح ي م  لةنف في اوا  وة ل ح  ذاى ت فف  البةداى اي
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Kehf /21 – Fakat 
Bizim takdirimiz başka 
idi. Nasıl onları uyutup 
sonra uyandırdıksa, 
aynı şekilde öbür 
kullarımızı da Ashab-ı 
kehfin durumundan 
haberdar ettik ki, 

Allah’ın haşir 
vaadinin gerçeğin ta 
kendisi olup hakkında 
hiçbir şüphe 
olmayacağını onlar da 
anlasınlar. 

Derken onları 
bulan halk, kendi 
aralarında onlar 
hakkında ne 
yapacaklarını 
tartışmaya giriştiler. 

Bazıları: “Onların 
anısına bir anıt dikin, 
biz gerçek durumlarını 
anlayamadık, onların 
Rabbi hallerini pek iyi 
bilir” derken, 

görüşleri ağır 
basan müminler ise: 
“Mutlaka onların 
yanıbaşlarına bir 
mescid yapacağız” 
dediler. 

Rivayete göre, 
şehre gönderdikleri 
arkadaşları üç asır önce 
müşrik Decius devrinin 
parası, o zamanın 
kıyafeti ve konuşma 
tarzı ile dikkat çekti. 
Onu görenler, hazine 
bulduğu zannı ile 
kendisini yöneticilere 
götürdüler. İfadesini 
alınca, halkın çoğu da 
onların dinini 
benimsediğinden kitle 
halinde mağaraya 
vardılar. Ashab-ı kehf 
din kardeşlerini 
selamlayıp ruhlarını o 
sırada teslim ettiler. 
Böylece haşrin ispatına 
canlı bir delil teşkil 
ettiler. 

Müfessirlerin 
çoğunluğu oraya mescit
yapma fikrinin 
müminlere ait olduğunu
söylerken, Mevdudî 
tam tersine, bu fikrin 
şirk uygulamasını 
devam ettirmek isteyen 
müşriklere ait olduğunu
ileri sürer. Fakat 
mescid, bu önemli 
hadiseyi ebedileştirme 
vesilesi olup şirke yer 
vermemesi itibariyle, 
ekseriyetin haklı 
olduğunu düşünebiliriz.
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Kehf /22 –
İnsanların kimi: “Onlar,
üç kişi idi, dördüncüleri

de köpekleri idi”
diyecekler. 

Bazıları da: “Beş kişi,
idiler, altıncıları da

köpekleri idi”
diyecekler. 

Bunlar, gayb hakkında
tahmin yürütmekten

ibarettir. 
Kimileri de: “Onlar

yedi kişi olup
sekizincileri de

köpekleri idi” derler. 
De ki: “Onların sayısını

tamtamına Rabbim
bilir” Onlar hakkında

bilgisi olan çok az kişi
vardır. 

Öyleyse onlar
hakkında, sathî tartışma

dışında kimse ile
münakaşa etme ve bu

konuda ileri geri
konuşanlardan da hiç

bir bilgi isteme. 

Kur’ân, onların sayıları,
hangi şehirde oldukları gibi
konuları teferruat sayıp asıl

çıkarılması gereken derslere
dikkat çeker. Şöyle ki: 

1. Mümin, haktan
dönmemeli 2. Maddî

imkânlardan çok, Allah’a
dayanmalı. 3. Allah’ın

ölüleri diriltmeye kadir
olduğuna kesinlikle

inanmalı. 
Kehf /23- Kehf /24 –

Hiçbir konuda: Allah’ın
dilemesine

bağlamaksızın, “Ben
yarın mutlaka şöyle

şöyle yapacağım”
deme! 

Bunu unuttuğun
takdirde Allah’ı zikret

ve: “Umarım ki
Rabbim, doğru olma
yönünden beni daha

isabetli davranışa
muvaffak kılar” de.

[18,63] 
Kehf /25 –

Mağaralarında üç yüz
yıl kaldılar. Bazıları
buna dokuz yıl daha

ilave ettiler. 
Kehf /26 – Sen şöyle

söyle: “Ne kadar
kaldıklarını asıl Allah

bilir. 
Zira göklerin ve yerin
gaybını bilmek O’na

mahsustur. 
O öyle güzel görür,
öyle güzel işitir ki! 

Oysa onların O’ndan
başka hâmileri yoktur. 

O, kendi hükmüne
kimseyi ortak yapmaz.”

de. 

Kehf /27 – Sana
vahyedilen Rabbinin
kitabını oku. O’nun

sözlerini değiştirecek
güç yoktur ve Ondan
başka sığınak bulman
da mümkün değildir.

[5,67; 33,39] 

ا عة ة ةةـــالسح ل كة العفـكف وة نةا عةـذن مف ل يةـثةرف ه  عفـعفـلةيف ة وة اوا النح ة قح ــ حةالحن دة ــلةم  النح وة
ن واـابف يفلة اۛ  ايـــۛب فيــ رة ع ـــتةـــذف ية يهة ال واـ فةمفـــه  رةـــمف مف الــه ــنةــيفــــونة  بةـــنةا زة قة
ه  ر  مفـالمف بح يةاناىۜ ــنفــمف ب ـه ـيفـلةــعة مفـرة ۜ قةالةـــب م  ـلةـ العفه  مف  ه 

ة ينة غةـالح اىــواعةـب ـلةــذي لن
ول ونة ثةـيةـۛس اب ـثةـلنـق  ۛـب ـلفــكف مفـه ـع ـة  رة مف ه  ﴾٢١﴿ ةــنةـلة ة عةـخ ـتح مف مةـلةيفـذةنح داىـه  ج  سف

ية ول ونةـوة ق  ية جفـه ـب ـلفـكفمف ـه ـاد  س ـة  ۛسـۛسـمفــونة خةـول ـق ـوة ۛـغةـماى ب الفـمف رة يفب 
ة ت ـع ــب  مفـدح ه  ثةـــعةـبفـۛس ۜ   ق ـه ـــــب ــــلفــكفمف ــه ــــن ـــا م ـة   وة ي لف  ـــمف اي ح ب م ـــلةـــــالعفرة

راى ــظةا ه  ا ية ة قةــه ـم ـــلةــعفــــمة لح يــــلة ت ـــيل    فةـــليـمف  اي ار   في م ـــه ـمة ة لح ااءىـــمف  اي رة
لة ةــــولةـق ـــــ تةوة ء ــــ ل نح ۛشايف ﴾٢٢﴿ لة  ۟ـمف الحةـه ـنفـــمف م ـيه ـت  فيـففــتةـسفــتةوة داى

النف ية ا ة لح اذف الحن  ۛشااءة ـــــــاي بحةكةرف ــــــــكم  وة رة ﴾٢٣﴿ نحي ل ــي فةا ع ــاي ۙـــكة غةــل  ذن داى
اـــهن ذة ذةا نة يۛت  وة ق ــــاي ىــلف عةـــسي ا بحيين  ـد  يةـهفـــ النف ية سن ةرة ۛب  م ــقف  ل  نفـــرة

لة ةـلنۛث  م ـــمف  ثةـه ـف ــهفــكف يـث وا فيــب ـــوة دةاد واـنيـة  س ـــائ ازف ينة  وة ﴾٢٤﴿ ۛش داىـــرة
الةـ ب لةم ـ العفالحن ل  ــق  ۜـيفـه  غةـث واۛ لةـب ـمة ض  ةرف الف ات   وة وة من ب  السحة ﴾٢٥﴿ عاى ت سف

لة ي  ك ـشفــــوة ر  ب ـص ــالبف ــال سف هي وةــرف ا لةـم  ۜ  مة ل نفــــم هي ــــنف د  و ن ـمف  م ــه ـعف يح  ـ وة
اتف اا ا ونح ــوة بح تةاب   ــكن نفــكة م ـيفــلة ية ايــل  مة ۛـرة كة ﴾٢٦﴿ ي ح  ا الحةكذفي هي داىـم 

﴾٢٧﴿ ا ت ــل ـكةــدح  لة  ل ــبةــم لة  نفدة  ــج ــنف تةــــهي   وة لةـــمة داىــتةـلفـــ م  هيـــن   د وم  حة
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Kehf /28 – 
Rablerine, sırf O’nun 
rızasını ve cemaline 
kavuşmayı umdukları 
için, 

sabah akşam 
yalvaranlarla beraber, 
sıkıntılara karşı candan 
sabret. 

Dünya hayatının 
süslerini arzulayarak 
sakın gözlerini onlardan
başkasına çevirme. 

Kalbini Bizi 
zikretmekten gafil 
bıraktığımız, heva ve 
hevesine uyan 

ve işi hep aşırılık 
olan kimselere itaat 
etme. [6,52; 20,131] 

Kureyş eşrafının 
Hz. Peygamber (a.s.) a: 
“Biz sana geleceğimiz 
vakit fakirleri yanından 
çıkar” demeleri vesilesi
ile nazil olmuştur. 

Kehf /29 – De ki: 
“İşte Rabbiniz 
tarafından gerçek geldi.

Artık dileyen iman
etsin, dileyen inkâr 
etsin.” 

Şu da bir gerçektir
ki Biz o zalimlere, 

duvarları 
kendilerini çepeçevre 
kuşatmış olan müthiş 
bir ateş hazırladık. 

Eğer susuzluktan 
feryad edecek olurlarsa 
kendilerine erimiş 
maden gibi yüzleri 
haşlayan bir su verilir. 

O ne fena bir 
içecektir ve cehennem 
ne fena bir barınaktır! 
[47,15; 55,44] 

Kehf /30 – İman 
edip güzel ve yararlı 
işler yapanlara gelince, 

şu bir gerçek ki 
Biz güzel iş yapanların 
işlerini asla zayi 
etmeyiz. 
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Kehf /31 – İşte
onlara, içlerinden

ırmaklar akan Adn
cennetleri vardır. 

Orada tahtlar
üzerine kurularak

kendilerine altın
bilezikler takılacak,

ince ve kalın ipekten
yeşil elbiseler

giyecekler. 
Tahtlara kurulacaklar. 

Ne güzel mükâfattır
bunlar ve ne güzel bir

meskendir o cennet!
[35,33; 25,75-76] 

بزح

﴾٤﴿
Kehf /32 – Onlara

şu iki kişinin halini
misal getir: 

Onlardan birine iki
üzüm bağı lûtfettik,

bağların etrafını hurma
ağaçları ile donattık 

ve bahçelerin
arasında da ekin

bitirdik. 

Kehf /33 – Her iki
bağ da meyvesini verdi,

hiç bir şeyi eksik
bırakmadı. 

O iki bağın
arasında da bir ırmak

akıttık. 

Kehf /34 – O
şahsın başka serveti de

vardı. Arkadaşıyla
konuşurken ona: 

“Benim, dedi,
malım ve servetim

senden çok olduğu gibi,

maiyyet, çoluk
çocuk bakımından da

senden daha
ilerideyim.” 

يح  ش  الفعة وة ب رف نة اصف ۛسكة مةــوة ةـــفف يـعة الح ةدف ع ونةـــــنة يةــذي بح مف ــ رة وة  دنــغةــالفـب ه 
ينوة ـالف حة يد ـــي  جف ري لة تةــهةــونة  وة ۛ  ت ــه ـنفــنةا كة عةــيفـد  عةــعفـه   وة يـمف يد  زي ةةـنةـــري
يـهة ه ـون نف ت ــالدح  لة ــيةا  وة  نف ذ ـه   عةــبةــلفـــنةا قةـلفــفةــنف الغفـعف مةــط 

نةـــكذ ةـر  اتح بةعةــا  وة
ق ل  نفـحةـالف وة بح ك مف  قح   م  نفـ فةرة نفــي ـلفــۛشااءة فة مة ؤفم  ﴾٢٨﴿ ه  ف ـانة المفـكـوة ر طاىـر 

ق  اد  رة اۜــس  هة مة مفـنف ۛشااءة فةـوة اطة ب ه  ينة نةاراىۙ الحة ةال مي نةا ل لظح تةدف اا العف ة نح ۙ اي رف ف  كف لفيـة
ة ۜـالشح اب  رة نف ية اي ل  يةـوة هف ااء  كةالفم  اث واب مة يث وا ي غة تةغي ي الفو ج ـسف و  ۜ ب ئفۛسـشف وهة

ة ة الح نح ينة انـاي عةـن ــمة ذي ا ل ـم ــوا وة ة ةاـل وا الصح نح ات  اي حة ﴾٢٩﴿ تف م  ۛسااءة تةـوة قاىـفةـرف
ائ كة لن مف ا ول نحةات  لةه  ن  جة دف ي عة ري تةجف ﴾٣٠﴿ ن  يع ـلة نف ضي رة مة ۛسنة الجف ۛـعة الحف لى مة

ية ونةـبةـلفـوة س  ةنفـت ـحفـنف تةـم  م  الف ار  ي ـه  رة ـهة نف الۛساو  ا م  يهة نة في ةوف لح نفحة  ذة هةب م 
ىـلةـعة ايسفـنفـــ س نفــم راى ـضفـــاىخ ـابـيةــث  ق   م ـبفـــتةـد  س  وة ةــرة اـيـينة فيــيـكنـتح هة
بف لة ر  اضف مفــه ــوة ﴾٣١﴿ اائ  ةرة ةـمة الــعفــك ۜ  ن ــالف ۜــثح حة وة اب  ۟ـ وة قاى تةفة رف نةتف م  س 

حة اـوة نةاه مة فف فة ج ـثةـمة ن  ـلةيفن  جةـلى رة ةتةيف نح ا جة مة د  ه  ةحة لفنةا ل  نف عة نةاب م   العف
ةـالفجةلفتةا ـكن تةن ـيفـتةـنح اـكم تف ا ـ ان لةهة ﴾٣٢﴿ جةـخفـنةـب  ۜـه ـنةـيفــنةا بةـلفـعةـل  وة عاى رف ا زة مة

ۛــمةــه  ثةـا نة لةـكف وة ر  ﴾٣٣﴿ لة ه ل مف ـظفـمف تةـوة نف فةـــيفـ ۛشم  نةاـاىۙ وة رف ة ۙ جح راى انةهة لةه مة لة خ 
﴾٣٤﴿ الة ل ـفة ه ـب ـۛصاح ـقة ا النةال الـوة ي ـهي وة ه  ر  او  راىـر  م ـثةكذحة زح  نةفة العة الى وة نفكة مة
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Kehf /35- Kehf /
36 – Bu adam gururu 
yüzünden kendi öz 
canına zulmeder 
vaziyette bağına girdi 
ve: 

“Zannetmem ki bu
bağ bozulup yok olsun; 
kıyametin kopacağını 
da sanmıyorum. 

Bununla beraber 
şayet Rabbimin 
huzuruna götürülecek 
olursam 

o zaman elbette 
bundan daha iyi bir 
âkıbet bulurum.” dedi. 
[41,50; 46,11] 

Kehf /37- Kehf /
38 – Konuşma 
esnasında arkadaşı bu 
şahsa: 

“Ne o” dedi, 
“yoksa sen, senin aslını 
topraktan, sonra da bir 
damla meniden yaratan,
bilahere de seni böyle 
tam mükemmel bir 
insan şekline getiren 
Rabbini mi inkâr 
ediyorsun? 

Fakat sen inkâr 
etsen de şunu bil ki 
benim Rabbim 
Allah’tır. Rabbime hiç 
bir şeyi ortak saymam.”

Kehf /39 – 
“Benim servetimin ve 
çoluk çocuğumun 
sayısının seninkinden 
daha az olduğunu 
düşündüğüne göre, 
bağına girdiğinde: 

“Maşaallah! Allah 
ne güzel dilemiş ve 
yapmış! 

Ondan başka 
gerçek güç ve kuvvet 
sahibi yoktur.” demeli 
değil miydin? 

Kehf /40- Kehf /
41 – Olur ki Rabbim 
senin bahçenden daha 
iyisini bana verir ve 
senin o bahçene gökten 
bir afet indirir de 

bağın kupkuru 
toprak kesilir; 

yahut bağının suyu
çekilir de ondan artık 
büsbütün ümidini 
kesersin.” [67,30] 
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Kehf /42 – Çok
geçmeden, bütün

serveti kül oldu... 

Sahibi bu halini
görünce, bağın çökmüş
çardakları karşısında, 

yaptığı
masraflarına, harcadığı

emeklere acıyıp
avuçlarını oğuştura

kaldı! 

“Ah!” diyordu,
“n’olaydım, Rabbime

ibadette hiçbir şeyi
ortak yapmamış

olaydım!” 

Kehf /43 – Hasılı
o, Allah’tan başka

kendisine sahip çıkacak
bir topluluk da

bulamadı, kendi kendini
de kurtaramadı. 

Kehf /44 – Öyle
bir yerde himaye ve

yardım, sadece hak ve
hakikatin ta kendisi

alan Allah’a mahsustur. 

En iyi mükâfatı da,
en güzel âkıbeti de

veren O’dur. [40,84;
10,90-91] 

Kehf /45 – Dünya
hayatı hakkında onlara

şu misali ver: Dünya
hayatının durumu şuna

benzer: 

Gökten yağmur
indiririz, onun

sayesinde yeryüzünde
bitkiler yeşerip gürleşir,

çok geçmeden kurur,
rüzgarın savurduğu
çerçöp haline gelir.

Allah her şeye hakkıyla
kadirdir. [39,21; 10,24] 

اـهن ذ  هي دةخة ةــجة لةـوة ه ه  ـتةـنح ۛ ـس ـففــنةــم  ل ـال ــوة ظةــوة اا الظ ـقة هي دةـيـبيـنح  النف تةـــالة مة
اا مة اعة نح ـظ اَوة ة اـالسح لةـمةـائ ـةة قة د ـئ ـةىۙ وة لنى  دف نف ر  بحييت  اي ةج رة ةـ لة نح دة ﴾٣٥﴿ بة ۙـال داى

ه ـلة قةالة ب ه  وة ا الــوة ي ـــه   ۛصاح  ه  ر  او   حة

رفكف ۛت فة ﴾٣٦﴿ راى يف اـنفـ م خة باىـلةـقةـنفـم  هة
﴾٣٧﴿ ةـب  ي خةـالح نف كة ـقةــلةـذي اب  ث ـت م  ة م ــرة ة  ث ـنف ن ـمح ة ۛسـطففة ج ـمح يكة رة ۜـوحن لى

ذفــلة وة ا  اي وف لة ﴾٣٨﴿ ةال  ه ـكنـلن بحي الحن  وة ـــنح ا ا شفي ــرة لة ك  ــــوة ايـــــب ر  ح ب داىـــ الحةيـــرة
ۛـب  نف تة الحن  ن ـــاي رة ةــۛت جةــلفــدةخة ا ۛشااءة ـــلفــــ ق كة ـتةــنح ۙۛت  مة ةــــ  لة ق الحن  ة وح لح ةة  اي

ىـفة سن ايي عة ح ب ت يةن  رة نف النف ي ؤف راى م  يف ةت كة خة نح جة ﴾٣٩﴿ ة  النةال القةلح
نفكة  م 

الى ۛ مة لةداى وة وة
ب حة الوف ي صف ﴾٤٠﴿ لة س  ي رف ا وة هة لةيف  عة

بةاناى نة ح سف  م 
ا مة ة ب حة ء االسح  فةت صف

يداى ۙ ۛصعي لةقاى زة
ا  حي هي ـثةـيطة ب ـوة ر  بةحةمة ﴿٤١﴾ فةاةصف ا ا غة اـمة راى فةــؤ لهة تةـنف تةـلةـوف يعة لةه  طةلةباىـسف طي

ية ق ول ـوة  لح ب ـقةـي 
ةـكف لنىه ليفـفح اا  عة نف مة يةـال ه  ا وة يهة قة في ية فة او  اـر وش ـع  لنىـعة ة ـخة هة

لةمف تـة و نةه ـنف لةه  ف كموة ر  ئةة   يةنفص  ﴾٤٢﴿ يـتةـيفـلة يةا  ني
كف ـا شف مفـلة ايـب ر  ح ب داىـ الحةيـرة

يةـل كة الف نةاـه  لة حن ة  ـوة ۜ  ه ـحةــالف ل  وةــقح ﴾٤٣﴿ ۜالحن  نف د ون  ــــم  راى تةص  نف ا كةانة م  مة وة
اضف بف لةـوة وة  الـحةـالف لةـثةـمف مةـه ـر  نفـين يةاـدح  ﴾٤٤﴿ خةــ ثةر ـيفـخة اباى وة ۟ـقفـر  ع ـيفــوة باى

حةـبةـاةصفـفة نفكف ااء ال لفـمة ااء  فةاخفـال نةـم نةاه  ـــزة مة ة ض  بةات ــهي نةـــطة ب ـلةــتةــسح ةرف الف
﴾٤٥﴿ وه  الــماى تةـيـشيـهة ر  يةـذف كةـرح  ۜ  وة ء ـۛش لح ـك  لنىـ عةالحن انة ـاح  راى د ــتةـقفـــم  يف
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Kehf /46 – Mal 
mülk, çoluk çocuk... 

Bütün bunlar 
dünya hayatının 
süsleridir. 

Ama baki kalacak 
yararlı işler ise 
Rabbinin katında, 

hem mükâfat 
yönünden, hem de ümit
bağlamak bakımından 
daha hayırlıdır. [3,14; 
64,15] 

Kehf /47 – Gün 
gelir, dağları yürütürüz,
yerin dümdüz hale 
geldiğini görürsün. 

İşte bütün 
insanları mahşer 
meydanına topladık, 

eksik bıraktığımız 
bir tek kişi bile 
kalmadı. [20,105-107; 
27,88; 101,5] 

Kehf /48 – Hepsi 
sıra sıra Rabbinin 
huzuruna arzolundular. 

Ve şöyle nida 
edildi onlara: “İlkin sizi
nasıl yarattıksa, aynen o
şekilde Bize döndünüz. 

Siz ise, size böyle 
bir buluşma 
belirlemediğimizi iddia 
ederdiniz değil mi?” 
[78,38; 89,22] 

Kehf /49 – İşte 
herkesin hesap defteri 
önüne konuldu. 

Mücrimlerin 
defterdeki kayıtlardan 
korktuklarını ve şöyle 
dediklerini görürsün: 

“Eyvah bize! Bu 
deftere de ne oluyor? 

Ne küçük komuş, 
ne büyük, yazılmadık 
şey bırakmamış!” 

Böylece yaptıkları 
her şeyi yanlarında 
buldular. 

Şu kesin ki Rabbin
kimseye zulmetmez. 
[3,30; 75,13; 4,40; 
21,47] 
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Kehf /50 – Hani
bir zaman Biz

meleklere: “Adem’in
önünde (Allah’a) secde

edin!” deyince, onlar da
derhal secdeye
kapanmışlardı. 

Ne var ki İblis
eğilmemişti. O

cinlerden idi. Rabbinin
emrinin dışına çıktı. 

Ey Adem’in
evlatları! 

Onlar size düşman
oldukları halde, siz
kalkıp Benden ayrı
olarak onu ve onun
evlatlarını mı dost

ediniyorsunuz? 

Zalimler için ne
fena bir bedel! Ne

zararlı bir takas!
[15,28-39; 2,34; 7,12] 

İblis meleklerle
beraber bulunduğundan

istisna ediliyor.
Melekler yaratılış icabı

Allah’a isyan
edemezler, İblis’te ise
irade bulunduğundan
tercihte bulunup itaat

dışına çıktı. 

Kehf /51 – Ben
onları göklerin ve yerin

yaratılışına tanık
etmediğim gibi, bizzat
kendi yaratılışlarına da

şahit kılmadım. 

Ben sapık ve
saptıran kimseleri

hiçbir zaman yanıma
yaklaştırmam, yardımcı

edinmem. [34,22-23] 

Kehf /52 – O gün
Allah müşriklere der ki:

“Haydi bakalım,
ortaklarım olduklarını
iddia ettiğiniz putları

çağırın, gelsinler!” 

İşte çağırdılar
ama, onlar kendilerine

cevap vermediler. 

Biz aralarına bir
uçurum koyduk. [46,5-
6; 6,94] [36,59; 30,14] 

Kehf /53 –
Suçlular ateşi gördüler,
orayı boylayacaklarını

iyice anladılar. 

Etrafı yokladılar,
fakat ondan kaçacak bir

yer bulamadılar. 

ر  يف دة خة نف ع  ات  ال حة ة الفبةاق يةات  الصح نفيةاۛ وة وة  الدح  ين ينةة  الفحة الفبةن ونة زي ال  وة اللفمة
مة ن ـوة ية الفـيح ـۛسـوف تةبةالة ـج ـر  ۛضـوة ةرف ى الف رة ﴾٤٦﴿ بح كة ابــ ثةرة لىـر  المةـيفـاى وة خةـوة

ع  ض ـوة لنىـوا عةـر  ﴾٤٧﴿ حةـبة ۙ  وة ةى زة نةـۛشـار  ۛـغةـمف ن ـلةـمف فةـاه ـرف داى مف الحة ه  نف رف م  اد 
عة ت مفــزة مف بح كة  ىۜ لةقةـۛصرة ونةاـت ـئفـدف ج ـفاح  م 

اخةكف نةاـمة ة    بة ال مفكم لةقف ة رح لة مة ة لفـوح
عة و ض  ىتةاب  كنالف وة ينة  فةتةرة مي ر  جف الفم  ﴾٤٨﴿ ة لةـجفـنف نةـاللح داىـمف مةكمـلة عة ع  وف

ر  اد  ي غة لة ينة م ـم  قي ف  ا فيـشف ة يةـمح يفـيه  وة ول ونة يةا وة ال  هنــق  ا الفـلةتةنةا مة تةاب ـكنذة
لة ل م  وة يةظف لة ةى وة يرة  ۛصغي

ةىكف يرة  بي
ا ة لح جةـالحف اي وة اۛ وة يهة واـصن ا د  ۜـعة مة راى اض  ل واحة م 

ذف  ق  اــمةــــلفـنةا  ل ــلفــــوة اي ن دة مةــج ـــة  اسفــكفـــئ ـلن د  وا   ل  ﴾٤٩﴿ ۟ــــالحةكة ــرة بح  د اى
نف ر  عة المف اـــجةـــۛسـفة ا اي د  ة لح ۛسۜ  ـيـليــــبف وا اي

قةــۛســفةــنح   فةـــج ـــنة الفــــانة م ــكف
ۜـعة وح  د  ب ح ۜــــرة ةــتةـفة   الهي ةـذ و نةـخ ــتح يح ذ  رح  ل ـتةـه  وة ا الوف ااءة م ـه  ه ـنف د ونيـية مفكمـمف لةـي وة

ااالشف ت ـهةـمة من لفقةـخة مفـه ـدف ة ات  ـالسح ض وة ةرف الف وة ﴾٥٠﴿ لىـل ل ب ئفۛس ينة بةدة ةال مي ظح
﴾٥١﴿ خة لة ا ـه ـس ـف ـقة النفـلفــوة مة ةـت   م ـنفـكممف   وة ذة الفــتح داىــض ـنة عةـيـلحيـض ـم ـخ 
مفـلةـفة ية مة  يةـــوة ا رةــاد وا ش ـول  نةـق ــوف ة اء يةـكة عةـالح ينة زة ه ــدة عةــمف  فةــت ــمفــذي مفـوف

ال الف م ــجفــم ـــوة رة ونةــر  ﴾٥٢﴿ جةـب وا لةـيـجيـتةـسفـية مف  وة ب ـنةـيفـنةا بةـلفـعةـه  وف مف مة قاىـه 
﴾٥٣﴿ ةارة فةـال اوا الــظةـنح ة نح  مف م ـنح اق ــه  لةــوة ا  وة و هة وا عةـج ــمف يةــع  ا مةـنفــد  ۟ـصفـهة فاى ر 
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Kehf /54 – Biz bu 
Kur’ân’da, insanlar için
her türlü misal ve 
öğüdü, farklı üsluplarla 
tekrar tekrar ifade ettik.

Fakat birçoğu 
bunları anlamadı. Zira 
bütün varlıklar içinde 
tartışmaya en düşkün 
olan insandır. 

Kehf /55 – O 
insanları, kendilerine 
peygamber geldiği 
halde, inanmaktan ve 
Rab’lerinden mağfiret 
dilemekten alıkoyan 
şey, sırf Allah’ın 
düsturu uyarınca, 
evvelki ümmetlerin 
başına gelen azabın 
kendilerinin de 
başlarına gelmesini 
yahut âhiret azabının 
gözlerinin önüne 
konulmasını 
beklemeleridir. [29,29; 
8,32] 

Kur’ân insanın 
kalbini ve aklını 
uyandırmak için her 
türlü vasıtayı, çeşitli 
misalleri, farklı anlatım 
tarzlarını kullanmış, 
ikna etmek için 
denemediği yol 
kalmamıştır. Bunlardan 
anlamayan, artık azabın
tepesine inmesini 
beklemelidir. 

Kehf /56 – 
Halbuki Biz resulleri 
azap getirmeleri için 
değil, sadece iman 
edenleri Allah’ın 
rahmetiyle 
müjdelemeleri, inkâr 
edenleri ise bekleyen 
tehlikeleri haber verip 
uyarmaları için 
göndeririz. 

Kâfirler ise hakkı 
batılla kaydırmak için 
mücadele verirler. 

Onlar bütün 
âyetlerimizi, bütün 
uyarmalarımızı hep 
alay konusu yaparlar. 

Kehf /57 – 
Rabbinin âyetleriyle 
öğüt verildiği halde 
onlara sırtını dönen ve 
elleriyle işleyip irtikâb 
ettiği suçlarını unutan 
kimseden daha zalim 
kim olabilir? 

Biz onların kalplerine 
bunu anlamalarına 
engel olacak perdeler, 
kulaklarına da ağırlıklar
koyduk. 

Sen onları hidâyete 
çağırsan da, artık onlar 
ebediyyen hidâyete 
gelemezler. 
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Kehf /58 – Senin
mağfireti bol Rabbin,

merhametlidir. 

Eğer işledikleri
suçları sebebiyle onları
cezalandıracak olsaydı,

azabı onlara hemen
gönderirdi. 

Fakat onlar için
belirlenmiş bir süre

vardır ki o vaade
geldiğinde 

Allah’ın cezasından
kaçıp sığınacak hiçbir

yer bulamazlar. [35,45;
13,6] 

Kehf /59 – İşte o
şehirlerin harabeleri!..

Oraların ahalisi
zulümlerinde ısrar
edince onları imha

ettik. Onların helâkleri
için de, bir vaade tayin

ettik. 

O şehirler, Mekkelilerin
yolları üzerinde olan Sebe,

Medyen, Semud, Sedum
gibi yerlerdir. 

Kehf /60 – Bir vakit
Mûsâ, genç

yardımcısına: “Durup
dinlenmeyeceğim,

demişti, ta ki iki denizin
birleştiği yere

varacağım.
Varamazsam senelerce

yürümeye devam
edeceğim.” 

Kur’ân’da adı
bildirilmeyen bu genç

yardımcının Yûşa İbn Nun
(Josue) olduğu tefsirlerde

rivayet edilir. 

Mûsâ (a.s.)’ın Hızır (a.s.)
ile kıssası Tevratta yer

almaz. Fakat Buharî’de
nakledilen bir hadîse göre

Hz. Peygamber (a.s.) bu
kıssadaki Mûsanın

İsrailoğullarının meşhur
Peygamberi Mûsâ (a.s.)

olduğunu bildirmiştir.
Bundan ötürü, onun, bazı

oryantalistlerin iddia
ettikleri gibi başka biri

(mesela Gılgamış)
olduğunu düşünmeye sebep

yoktur. 
Bu âyette geçen iki deniz

hakkında, tefsirlerde
dünyanın üç kıtasına

dağılmış birçok yerler
tahmin edildiği gibi, işarî

tefsir kabilinden bazı
tevcihler de teklif

edilmiştir. Fakat bu gizemli
kıssadan alınacak hisse,

bunları bilmeye bağlı
değildir. 

Kehf /61 – Onlar iki
denizin birleştiği yere

vardıklarında balıklarını
unutmuş bulundular. 

Balık sıyrılıp
denizde bir yol
tutmuştu bile. 

ۛسان ـالف نف ذةا ي هن نةا في فف ة دف ۛصرح لةقة انن  وة رف ۜ  وةـمة نف ك لح ـلنحةاس  م ـ ل الفق   ثةل 
انةـكف

مة ةاۛس النف ي ــال عةــنةــا مةـوة م ــنح اــؤف ذف جة اوا اي م ـــه اءة ـن  ﴾٥٤﴿ ء كذ ال لىثةرة ۛشيف دة جة
لي ة ةوح نةـيــــالف ى  وة يةــه ــالف وا ــف ــغفــتةــسفــدن ةر  بح مف ــرة ا النف تةه  ة لح ةـمف س ــه ـــأفت يةــ اي ة ـنح

ا ن  مة ل ـوة س  ةـم ـالف رف لح ينة اي ۛسلي ينةـشح ـبةـم  رف ري ﴾٥٥﴿ ذةاب  ق ب لىـيةه ـــيةأفت  الوف م  الفعة
ه ــب  م  يـنفـوة ري ۛ  ـذ  ي نة ل ـوة ا د  ينة ــ الحةجة واكفذي ر  ح ـي ــل  ل ـبةا ط ــالفـ ب  فة واـــدف ض 

لةم ـنف الظفـــوة مة ﴾٥٦﴿ ةـــالفحة اتح ة  وة اوا انـــخةـــقح اا ا  اـية ذ  مة وا  ه  ذ ـــنف تيي  وة ز  واىـــر 
ة مةتف اقةدح مة ةـم  يةـرة  ب ــنف ذ  كح ــمح بح ات  ـان ۛض  عةــاةعفــفةهي  ـــرة نةــنفــرة ا   وة يةــس ــهة
ـيوة  يف ةــية نح اه ۜ  اي ةـــكن مف  الــه ــــل و ب ــــلنى  ق ـنةا  عةــلفـعةـا جةـدة وه ــقةــففـــةى  النف يةـــنح ه 

اواـتةـهفــية د  نف  تةــــمف  وة قفـــه ــانذةا ن  لةى الفـــه ــــدف ع ـــراىۜ  وة اي ى  فةـــه ــمف   اي لةنفـــدن
بح وة  ور   ذ ــغةـ الفكة ـرة حفـوال ف  ۜ  لةــمةـرحة مفــه ذ  ـــؤةا خ ــوف ي ـة  ﴾٥٧﴿ داىــــــاي ذاى  ال بة

نف م  ا ــب  لة لةـعةـب وا لةـۛسـكفمة م  الفــجحة ذةاۛبۜـه  مف مةـلة لفـ بة عة د  لةنف يةـه  ع  واـوف د  ج 
ت  اىـلفكة الفـوة رن اظةـمف لةـنةا ه ـكفـلةـالهف ق  ة جةـلةـمح وا وة لفنةاـعةـم  ﴾٥٨﴿ ئ لىــمةهي  ـن  د و وف

ىـــالة م ــذف قة اي وة الــتنــفةــل  وسن ا اىـــبف يه  لة تحن ح  حة رة ﴾٥٩﴿ مف ـكنـل ـهفـمةـل  ع  ه  وف ۟ـمة داى
ا بةـلةــفة ة ا مةـلةـمح عةـجفـغة مة ﴾٦٠﴿ بف الـحفـبةـعة الفـمةـجفـغة  مةــل ـال يفن  الوف ية رة ض  باى مف ق  ح 

﴾٦١﴿ ا نةــه ـن ـيفـبة ةـه ــوتةـيةا  ح ــس ـمة ا فةا تح يـذة  ۛســخةـمة باىـبةـالف ه  ف يـلةـبي ر  ۛسرة حف
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Kehf /62 – Buluşma 
yerini farkına 
varmaksızın geçip 
gidince Mûsâ 
yardımcısına: 
“Getir artık 
kahvaltımızı” dedi, 
“Gerçekten bu 
seyahatimizde epey 
yorgun düştük.” 

Kehf /63 – “Gördün 
mü?” dedi, “O kayanın 
yanında mola 
verdiğimizde, ben 
balığı unutmuşum! 

Muhakkak ki onu sana 
söylememi unutturan da
şeytandan başkası 
değildir. 

Doğrusu balık, çok 
acayip bir şekilde 
canlanıp sıyrıldı ve 
denizde yolunu tutup 
gittiydi.” 

Kehf /64 – “İşte 
gözleyip durduğumuz 
da bu idi ya!” dedi. 

Derhal izlerini takip 
ederek gerisin geri 
dönüp kayanın yanına 
vardılar. 

Kehf /65 – Orada bizim
seçkin kullarımızdan 
öyle bir has kulumuzu 
buldular ki 

Biz ona tarafımızdan 
lütf-u ihsanda 
bulunmuş, nezdimizden
rabbanî bir ilim 
öğretmiştik. 

Mûsâ (a.s.)’ın 
karşılaştığı zatın 
isminin Hızır (Hadır) 
olduğu hadis-i şerifte 
bildirilmiştir. Bu zat 
bazı âlimlere göre 
peygamber, bazılarına 
göre büyük bir velî, 
salih bir zattır. 

Onun, beşere 
gönderilen, ilahî 
şeriatlerde bildirilen 
hükümlere tâbi 
olmadığı gerçeğinden 
hareket eden ender bir 
görüşe göre Hızır, 
melek veya başka bir 
ruhanî olmalıdır. 
Gerçekten, bu kıssa 
başından sonuna kadar 
o zatın bir başka 
boyuttan olduğunun 
karineleriyle doludur. 

Kehf /66 – “Üstadım” 
dedi Mûsâ, “Sana 
öğretilen bu ilimden 
bana da bir şeyler 
öğretmen için sana tâbi 
olabilir miyim, beni 
talebeliğe kabul eder 
misin?” 
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Kehf /67- Kehf /
68 – “Doğrusu sen”

dedi, “benimle
beraberliğe

sabredemezsin. 
Bütün yönleriyle
kavrayamadığın

meseleler karşısında
nasıl kendini

tutabilirsin ki?” 

Kehf /69 – “İnşaallah”
dedi Mûsâ, “beni sabırlı
bulacaksın ve senin hiç

bir emrine karşı
koymayacağım.” 

Kehf /70 – “O halde”
dedi, “bana tâbi

olduğuna göre, hangi
konuda olursa olsun, 

ben onun hakkında sana
söz açmadıkça, asla

bana soru
sormayacaksın tamam

mı?” 

Kehf /71 – Bunun
üzerine kalkıp gittiler.

Nihayet bir gemiye
rastlayıp ona bindiler ve

o zat gemiyi deldi. 
Mûsâ duramayıp: “Ne

yaptın öyle?” dedi
“İçindeki yolcuları

denizde boğmak için mi
yaptın bunu? Vallahi

çok müthiş bir iş
yaptın!” 

Kehf /72 – Hızır: “Sen
benimle beraberliğe

katlanamazsın dememiş
miydim? 

İşte sen de gördün!”
dedi. 

Kehf /73 – “Ne olur”
dedi Mûsâ, “lütfen

unutarak söylediğim bu
sözden ötürü beni

azarlama, bu işimden
dolayı bana bir güçlük

çıkarma!” 

Kehf /74 – Yine
yola koyuldular. 

Nihayet bir oğlan
çocuğuna rastladılar ve

Hızır onu öldürdü. 
Mûsâ atılıp: “Ne

yaptın?” dedi, “masum
ve günahsız bir canı, 

kısas hükmü ile bir can
karşılığında olmaksızın

mı öldürdün? 
Doğrusu görülmemiş

derecede fena bir iş
yaptın!” 

نةا ر ــفةـۛسنف ـم  اـــلةــفة ا جة ة ا قةالة ل  مح زة ت ـفةــوة ااءةــنةا غةــتنيه  ان ينةاـــدف لةـقةـــ  لةنةا ندة قي
اليف يفــقةالة الرة ذف الوة لةــۛت اي اا اي خف ىـنة ة  فةــالصحة نحيـرة يت ـي نةـا  سي ﴾٦٢﴿ ا نةــهن ۛصباىـذة

يـۛس لةه ـبي وــالف ا ح  مة الــۛسانيـا النفـۛت   وة ة لح ةـيه  اي  النف الذف طةان  ــيفـشح
ۛــكم ه  ة رة اتح ذةــخةــ وة

ل  اـقةالة ذن ةا نةبفـكمكة  مة اــنح مة ثةار ه  اى ان لن ا عة ة تةدح ۗ فةارف غ  ﴾٦٣﴿  ف ي
ۗعةـبةـالف ر  باىــجةـحف

جةـــفة ا عةـوة اـنف ع ـداى م ـبفـدة نة تةـبةاد  حفـيفـا ان نفةى  ـمةـنةاه  رة د  م  نف نةا ع  ﴾٦٤﴿ ۙـقة ۛصصاى
ىـ لةقةالة  ه  م وسن

لف  هة
ة ال اىــكة عةـع ـب ـتح  لن

النف ﴾٦٥﴿ عة ةـوة نةاـلح ةاع ـنف لةـه   م مف نح لفماىـد 
ة نح يعة مةـتة نفـكة لةـقةالة اي تةطي يةـسف راى ع  ۛصبف ﴾٦٦﴿ ن  ـت  لح مة اعة ة مح داى م  ۛت ر شف لح مف ع 

د   قةالة ـۛستةج  نف  يني ۛشااءة اي ﴾٦٨﴿ كةيفۛف ر  وة ب  لنى تةصف ا عة  لةمف مة
طف  ب هي ت ح 

راى بف خ  ﴾٦٧﴿
 فةا ن  قةالة

ة تةـبةـاتح يـعف ي لةـفة  ني لفني ـة تةسف ﴾٦٩﴿ اــ ۛصاب الحن  لة يــالعف راى وة  صي
راى لةكة المف

ا   حةــلةـطةـفةانف ذةاـقة اى اي تحن ﴾٧٠﴿ ء حةـۛش نفـعة اىـيف ۛث  تحن د  ۟ــكذه  ذ ــنفــ م لةكةا حف راى
دفـلة قة ة بةا ف يـكن رة اۜ ـة  خةـينةـفيـالسح قةهة قفــ الخةقةالةرة ا ل ــتةــرة قة الهفــغفـت ـــهة ۛـــلةــر  ا هة

ة لفـق مف الـاللة قةالة نح يعة مةـتة لةنف كةـاي تةطي ية ۛصـسف راىـع  بف ﴾٧١﴿ مف ـاى اي ئفۛت ۛشيف راىـج 
ت  ي ب ـاخ ؤنقةالة  لة ني ا نةـذف ت ـمة لة يت  وة ه ــسي ي م ـرف ني راىـالمف نفــقف ي ع سف ري ﴾٧٢﴿

ا   حةــلةـطةـفةانف ذةا لةــقة اى اي ۛتــلفــتةــقة الة الـه ۙ  قةــلةــتةــقةــــلة ماى  فةـــيةا غ ــق ــتحن ﴾٧٣﴿

﴾٧٤﴿ ةــكن ساى زةــففــنة ۜ  لةـففــر  نةـيفـغةــةى  ب ــيح راىكذـاى نـ ـــيفـۛت  ۛشــئفــدف  ج ـقةـــس 
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

300



301

الجزء

﴾١٦﴿
Kehf /75 – “Sen 

benimle arkadaşlık 
etmeye katlanamazsın 
dememiş miydim?” 
dedi. 
Kehf /76 – Mûsâ: 
“Eğer” dedi, “sana bir 
daha soracak olursam, 
bundan böyle benimle 
hiç arkadaşlık etme! 
Artık özür 
dileyemeyecek hale 
geldim.” 
Kehf /77 – Tekrar yola 
devam ettiler. 
Nihayet bir şehre varıp 
o şehir halkından 
yiyecek istediler, 
ama ahali bunları 
misafir etmemekte 
diretti. 
Bu sırada Hızır orada 
yıkılmaya yüz tutmuş 
bir duvar görür görmez 
onu düzeltiverdi. 
Mûsâ: “İsteseydin” 
dedi, “elbette buna 
karşı iyi bir ücret 
alabilirdin.”
Kehf /78 – Hızır: “İşte”
dedi, “seninle 
ayrılmamızın vakti 
gelmiş bulunuyor. 

Şimdi sana hakkında 
sabırsızlık gösterdiğin o
meselelerin içyüzlerini 
tek tek bildireceğim: 
Kehf /79 – Evvela, o 
gemi, denizde çalışan 
birtakım fakirlere ait 
idi. Ben onu kasden bir 
miktar zedeledim. 

Zira öte yanında, 
sağlam olan bütün 
gemileri gasbeden 
zalim bir hükümdar 
vardı. 
Kehf /80 – Oğlan 
çocuğuna gelince: 
Onun ebeveyni mümin 
insanlar idi. 

Bu çocuğun onları 
ileride azgınlığa ve 
küfre sürüklemesinden 
korktuk. 

Kehf /81 – 
Onların Rabbinin, 
kendilerine, onun 
yerine daha temiz, daha
hayırlı, 

merhamette ondan
daha hisli bir çocuk 
ihsan etmesini diledik. 
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Kehf /82 –
Gelelim duvara: O
duvar şehirdeki iki
yetim çocuğa aitti. 

Duvarın altında onlara
ait bir define gömülü

idi. Babaları, salih, iyi
bir insandı. 

Rabbin onların reşit
olacakları çağa gelip,
definelerini o zaman

çıkarmalarını irade
buyurdu. 

Bütün bunlar
Rabbinden birer lütuf

ve rahmet olup, ben
hiçbirini kendi

görüşümle yapmış
değilim. 

İşte hakkında
sabırsızlık gösterdiğin

meselelerin içyüzü
bunlardan ibarettir.”

[47,13; 43,31] 
Kehf /83 – Bir de sana
Zülkarneyn’i sorarlar.

“Size onun bir
hadisesini anlatayım”

de. 
Zülkarneyn, anlamı ve
kapsamı geniş olan bir

kelimedir. Zülcenaheyn
vasfına benzer, “iki

kanatlı” yani işin çeşitli
yönlerine vâkıf,

mükemmel demektir.
Karn: asır, boynuz, aynı

zamanda yaşayan
topluluk, güneş kursu,

bir toplumun başı,
efendisi vs. Görünene

ve görünmeyene sahip,
dünyanın doğusuna da

batısına da sahip,
dolayısıyla cihangir

mânaları da
mümkündür. Tefsirlerde

daha çok cihan
fatihlerinden

Makedonya kralı
Büyük İskender (M.Ö.
324) üzerinde durulsa
da, onun bazı vasıfları

Kur’ân’da bildirilen
Zülkarneyn’e

uymamaktadır. 

Daha önce
yaşayan İran kralı

Büyük Dariyus (M.Ö.
521) olma ihtimali de

vardır; zira o da,
zamanında meskûn

dünyanın büyük
kısmını ele geçirmiş,

İsrailoğullarını da Babil
esaretinden serbest

bırakmış, dine bağlı
olduğu bildirilen bir

hükümdardı.
Zülkarneyn vasfı KM,

Daniel, 8,3.20 ile de
irtibatlandırılmaktadır. 

Ashab-ı kehf,
Hızır ve Zülkarneyn

gibi gizemli konularla
dolu olan bu kutlu

sûrenin atmosferinde
başka çok ihtimaller de

bulunabilir. Doğruyu
bütün yönleriyle

bilmek, Allah Teâlaya
mahsustur. 

نف قةالة  اي
لفت كة ۛساة ﴾٧٥﴿ نحةكةـ اللةقةالة يعة لةنف مف الق لف لةكة اي تةطي يةتةسف ع  راى مة  ۛصبف
راىـع  ذف ء  بةـعة ا فةـنف ۛشيف هة دة ۛي  قةـبفـۛصا ح ـلة ت ـعف ۛت  م ــلةـدف بةـني نحييـنف لةــغف د 

اا التةـلةـطةـفةانف ذة اى اي تحن ا  حة اا الهفـقة يةة    اسفـلة قةـية ا الهفـعةـطفـتةـرف ا ا  فةـلةـمة اــاةبةــهة وف ﴾٧٦﴿

وــۛضــي  اـه  يح ف  جةــفة مة ا فيــوة ا ج ـدة اراى ــيهة يد   النف يةـي  دة ة فةـقةـنفـري ۜـامةـاةقةـضح ه  النف
ۛ ن كة بةيف ي وة ني اق  بةيف رة ا ف  ذة ﴿٧٧﴾قةالة هن راىـئفـش   لةوفقةالة ه  الجف لةيف ۛت عة ذف ۛت لةتحةخة

ا ة ينةة  المح في ة انةتف السح كة فـة ﴾٧٨﴿ يل ۛسا نةبح ئ كة  ا ب تةأفوي  مة
راى مفـلة ه  ۛصبف لةيف ـعف عة تةط  تةسف

ل ك  مة ينة ۛساكي ل ونة ف ي ل مة مة ر  يةعف دفت ـفة الفبةحف ا اةرة يبةهة  النف العي
كةانة ه وة ااءة رة مفـ وة

االف ة المح م  ـغ ــوة اه  م ـــ البةكةانةــفةلة ن ـيفـنةـؤف م ــوة ﴾٧٩﴿ باىـيةأفخ  صف ينةة  غة ة ۛسفي ذ  ك لح
ا  لةه مة د  اا النف ي بف نة دف افةاةرة بح ه مة رة ﴾٨٠﴿ اا النف ينة شي ه  فةخة اـي رف ه مة ۛ قة راى ك فف يةاناى وة ط غف

ا الوة ة ا ر   ـج ــ الفمح انةـكةـــــــفةدة ﴾٨١﴿ ال قفـكن ه  زةـنفــراى  م ـيفـخة ماىـوةى   وة ۛب  ر حف رة
اــه ــلة مة ن   يةــلة مةـغ ـل  ز ـنفــكفه   ــتةـحفـانة  تةـكـة   وة ــينة ديـمةــي الفـن   ف ـيفـيمةـتيــيف
اـــه  مة ا  ۛصا ل ــو ه ـب  انة الـكف وة ا دة  ــمة بح حاىۛ  فةاة رة اا  الش ــل ـبفــ النف يةكة ـــرة ةــــغة دح
نفــــعة ا ـتةـسفـوة ية جة ر  ه ــنفـكفخف نف ــزة ةى  م  مة حف اۗ  رة ۛ مة بح كة ا   فةرة مة ه ــت ـلفــعةـــ  وة
ل ونةكة  ـة يةسف نفـــعةوة ﴾٨٢﴿ ل كة ۜي ذن ري اـ تةالمف يل  مة ه  أفوي لةيف ـعف عة ط  ۟ۛصبفر لةمف تةسف ۜ ۟اى ۜ

﴾٨٣﴿ ي  الف ۜ   ق ـيفـــنة رفـقةـــذ   ه   ذ ــــنفـــمف   م كمـيفـلةــــل وا  عةـــــاة تفـــلف ۛســـن 
ۜكذ راى
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Kehf /84- Kehf /
85 – Biz ona dünyada 
geniş imkânlar verdik 
ve onun ihtiyaç 
duyduğu her konuda 
sebep ve vasıtalar ihsan
ettik. O da batıya doğru
bir yol tuttu. 

Kehf /86 – 
Nihayet Batıya 
ulaştığında, güneşi 
adeta kara bir balçıkta 
batar vaziyette buldu. 

Orada yerli bir 
halk bulunuyordu. 

Biz: 
“Zülkarneyn!” dedik, 
“ister onlara azab 
edersin, ister güzel 
davranırsın.” 

Müfessirler 
Zülkarneyn’in 
dünyanın Batı ucuna, 
mesela Atlas 
okyanusuna vardığını 
düşünmüşlerdir. 

Kehf /87 – 
Zülkarneyn şöyle dedi: 
“Kim zulmederse, Biz 
onu cezalandırırız, 
sonra da Rabbinin 
huzuruna götürülür. 

O da ona benzeri 
görülmedik bir ceza 
uygular. 

Kehf /88 – Fakat 
iman edip makbul ve 
güzel davranışlar içinde
olana, 

en güzel karşılık 
verilir ve ona kolay 
olan buyruklarımızı 
emrederiz, kolaylık 
gösteririz.” 

Kehf /89 – 
Zülkarneyn bu sefer 
yine bir yol tuttu. 

Kehf /90 – 
Güneşin doğduğu yere 
varınca, onun,  

kendilerini 
sıcaktan koruyacak bir 
siper nasib etmediğimiz
bir halk üzerine 
doğduğunu gördü. 

Zülkarneyn doğu 
tarafında, arka arkaya 
ülkeler fethederek ilerleye 
ilerleye nihayet medenî 
yaşayışın sona erdiği, ilkel 
(çıplak, evsiz barksız) 
yaşayan en uzak bir doğuya
ulaştığı anlaşılıyor. 

Kehf /91 – İşte 
Zülkarneyn, böyle 
yüksek bir 
hükümranlığa sahip idi.
Onun yanında ne var, 
ne yoksa Biz hepsine 
vakıf idik.
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Kehf /92 – Sonra
o başka bir yol tuttu. 

Kehf /93 –
Nihayet iki dağ arasına

ulaştığında, onların
önünde, hemen hemen
hiç söz anlamayan bir

millet buldu. 

Âyette geçen iki
dağın Karadeniz ile

Hazar Denizi arasında
uzanan dağ sıralarının

bir bölümü olduğu,
tefsirlerde kuvvetli

ihtimal görülmektedir.
Dağıstanın Derbend

şehrindeki sed, İslâm
dünyasında Zülkarneyn
seddi olarak bilinmiştir.

Bu dağların ötesinde
Ye’cüc ve Me’cüc

bölgesinin yer aldığı
düşünülmüştür. Fakat,

bunlar birer tahminden
öteye geçmez. 

Kehf /94 – “Ey
Zülkarneyn!” dediler,

“Ye’cüc ve Me’cüc bu
ülkede bozgunculuk

yapıyorlar. 

Bizimle onlar
arasında bir sed yapman

için sana bir vergi
vermeyi teklif ediyoruz,

ne dersin?” 

Ye’cüc ve Me’cüc
hakkında bkz. 21,96.
{KM, Hezekiel 38,2;

Vahiy 20,8} 

Kehf /95 – O da
şöyle cevap verdi:

“Rabbimin bana verdiği
imkânlar, sizin

vereceğinizden daha
hayırlıdır. 

Siz bana beden
gücüyle yardımcı olun

da sizinle onlar arasında
sağlam bir sed

yapayım.” 

Kehf /96 – “Demir
kütleleri getirin bana.”

Zülkarneyn iki dağın
arasını demir

kütleleriyle doldurtup
dağlarla aynı seviyeye

getirince: 

“Körükleyin!”
dedi. Tam onu bir ateş

haline getirince, 

“Bana erimiş bakır
getirin de üzerine

dökeyim” dedi. 

Kehf /97 – Artık o
Ye’cüc ve Me’cüc’ün,

ne seddi aşmaya, ne de
onda delik açmaya

güçleri yetmedi. 

ۛسبةباى بةعةتكفةاة ﴾٨٤﴿ ةا  نح ةااي نح ة كح تة لةه  ف ي مة ان ض  وة ةرف نفـالف نةاه  م  ء  ۛس ك لح  يف ۙـبةـۛشيف باى
اى تحن ذةا بةلةغة حة ۛبـ مةاي ر  اغف هة دة جة س  وة مف ي الشحة ر ب  في ئةة   تةغف م  يفن  حة عة ﴾٨٥﴿

النف جة وة ا قةـــنفــدة ع ــوة ماىۜ ـــدة هة نةـ ق لفنةايةاذةا الفقةوف ن ـرف ااالنف ت   يف ة مح حــعةـــاي ا ذ  ة مح اي اـۛب وة
ة  الالة ـقة ه ــذح  ب ـعةـوف ۛف  ن ـۛسـمة  فةـلةـنف ظةــا مةـمح ﴾٨٦﴿ ةـتة ناىـسفـمف ح ـيه ــذة فيــخ ــتح

ا ة المح نةـمة وة لة نف انمة م  عة  وة
ۛصال حاى ﴾٨٧﴿ دح ـث  ة ي رة لنى مح بح هي اي ب ه  رة ذح  اباى فةي عة ذة  عة

راى كف نـ 
ة ال ـبةعة ۛسبةباىتكث مح ﴾٨٨﴿ ااءى  لةه ـفة زة ۛى وة جة نن نفـ لةۛسنةق ول الفح سف نةا ه  م  ر  ۜ المف راى ي سف

اى تحن ذةا حة ل عة بةلةغة اي طف س  مة مف ا الشحة هة دة جة ل ع ــتة وة م  لنىـعة طف لفـنة مفـلة قةوف عة مف جف لةه  ﴾٨٩﴿
ة  ث مح
 بةعةتكال

ۛسبةباى ﴾٩١﴿ ۜ ل كة قةدف كةذن نةا وة طف ا الحة يفه  ب مة  لةدة
راى بف خ  ﴾٩٠﴿ نف ا م  ۙ د ون هة تفراى س 

اى تحن ذةا حة يفن  ــ بةبةلةغة اي ة دح ة دةيفنة السح جة ا ـه ــنف د ون ـ م وة ۙمة ماى كةاد ونةـية  لةقةوف ﴾٩٢﴿

ن  ذةا يةا قةال وا نةيف رف ة ية الفقة نح أفج وجة أفج وجةـاي مة  وة
ونة د  س  م فف ﴾٩٣﴿ ه ونة قةـية قة لىـفف وف
﴿٩٤﴾قةالة ض  ف ي ةرف  الف

لف  فةهة
ل  عة  نةجف

 لةكة
جاى رف اى خة لن  عة

 النف
لة عة نةنةا تةجف مف بةيف نةه  بةيف  وة

ى ۛسداح
بة مفـوة نةه  يف ا حي مة ةني كح ي  يه ـفي مة بحي يـر  فةـيفـخةرة يـاةعي ة  الجفـق ـب  ن وني ة لف بةـوح مفكمنـةـيفـعة

بةـت  ان الفـونيي ز  ۜ حةـرة يد  دي اىـحة ى تحن ذةا ۛساون نةـبة اي فة يف دة ة قةالةن  ـيفــالصح ﴾٩٥﴿ ۙ ماى دف رة
﴾٩٦﴿ واۜ ــف ـانف اىخ  تحن ذةا حة ت قةالةه  نةاراىۙ ـلةـعةـ جةاي ي  ا ـ ان غف  عةـفف وناي ۜـه  ق ـيفـلةــر  طفراى
﴾٩٧﴿ ا اسفـــفة اــمة ا اسفــهةـــظفـــوا النف يةـطةاع  مة وه   وة باىــقفــه  نةـــوا  لةـطةا ع ــتةـــــر 
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Kehf /98 – Zülkarneyn:
“Bu, Rabbimden bir 
rahmettir, bir lütuftur, 
dedi. Rabbimin tayin 
ettiği vakit gelince, 
bunu yerle bir eder. 

Rabbimin vaadi 
mutlaka gerçekleşir.” 

Kehf /99 – O gün, yani 
kıyamet günü onlar 
deniz dalgaları gibi 
birbirine çarparak 
çalkalanırlar. 

Sûr’a da üfürülür, 
insanların hepsini bir 
araya toplarız. [56,49-
50; 18,47] 

Kehf /100- Kehf /101 –
Gözleri Benim kitabım 
karşısında perdeli olup, 

Kur’ân’ı dinlemeye 
tahammül edemeyen 
kâfirlere, 

o gün cehennemi 
gösteririz, cehennemle 
karşı karşıya koyarız 
onları. 

Kehf /102 – O kâfirler, 
birtakım kullarımı, 
Benden başka tanrı 
edinmelerinin geçerli 
olacağını mı 
zannettiler? 

Doğrusu Biz cehennemi
kâfirler için konak 
olarak hazırlamış 
bulunuyoruz. 

Kehf /103- Kehf /104 –
De ki: “İşleri yönünden 
âhirette en büyük kayba
uğrayanların kimler 
olduklarını bildireyim 
mi? 

Onlar o kimselerdir ki 
dünya hayatında 
yaptıkları işlerin 
karşılıkları hep boşa 
gidecektir. 

Halbuki kendilerinin 
güzel güzel işler 
yaptıklarını sanırlar.” 

Kehf /105 – İşte onlar 
Rab’lerinin âyetlerini 
ve O’na kavuşmayı 
inkâr etmiş, bu yüzden 
de yaptıkları iyi işler 
boşa gitmiştir. 

Tartılacak şeyleri 
kalmadığından kıyamet 
günü onlar için artık 
tartı âleti 
koymayacağız. [25,23; 
24,39; 88,2-4; 47,9; 
6,88] 
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Kehf /106 – İşte
kâfir olmaları,
âyetlerimle ve

kendilerine yapılan
uyarılarla alay etmeleri
sebebiyle, şu cehennem

onların cezası olarak
hazırlanmıştır. 

Kehf /107 – İman
edip makbul ve güzel

işler yapanlara gelince,
onlara da konak olarak

Firdevs cennetleri
hazırlandı. [23,11]

{KM, Neşideler 4,12;
Luka 23,43; II

Korintos. 12,4} 

Kehf /108 – Onlar
orada devamlı kalacak,

usanmadıklarından
ötürü, başka tarafa

geçmeyi arzu
etmeyeceklerdir. 

Kehf /109 – De ki:
“Rabbimin sözlerini

yazmak için en büyük
okyanus mürekkep

olsaydı, 

hatta onun bir
mislini de takviye

gönderseydik, 

bu deniz tükenir,
Rabbinin sözleri yine
de bitmezdi. [31, 27]

{KM, Yuhanna 21,25} 

Kehf /110 – De ki:
“Ben sadece sizin gibi

bir insanım. 

Ancak şu farkla ki
bana “sizin ilahınız tek

İlahtır” diye
vahyediliyor. 

Artık kim Rabbine
âhirette kavuşacağını

umuyorsa, 

makbul ve güzel
işler işlesin ve sakın

Rabbine ibadetinde hiç
bir şeyi O’na ortak

koşmasın

انةـكـ وة ذةا حف قةالة هن ة  م ـرة ۛي نفـمة بحي عف رة ااءة وة يد  ـفةا ذةا جة بحي ُۛده  ـلةــعةـــجة رة ااءة ة كح
نةا كف تةرة مف وة ۛضه  ي بةعف وج  في ئ ذ  يةم  مة ض  يةوف خة ف ي بةعف ن ف  وة ﴾٩٨﴿ د  عف بحيي وة  رة

ۜ ى قاح حة
نةا ضف رة عة ةمة وة نح هة ئ ذ  جة مة ينة يةوف ري ۙ ل لفكةاف  ضاى رف عة ﴾٩٩﴿ ور  مف الصح  نةاه  عف مة ۙ فةجة عاى مف جة

انةتف ينة كة ي اللحةذي ي ن ه مف في ااء  العف طة ي غ  ري كف نف ذ   عة
كةان وا لة  وة

يع ونة تةطي يةسف ﴾١٠٠﴿

ۛب س  ينة الفةحة ةذي اواكـ الح ر   فة
ذ وا النف ي يةتحةخ  بةادي نف ع  ۜ د ونايي م  ااءة ل ية الوف ﴾١٠١﴿ ۟ عاى ۛسمف
 ق لف

لف ك مف هة ئـ  ينة ن نةبح  ۛسري ةخف مة ب الف ۜاالعف لى ﴾١٠٢﴿ اا ة نح نةا اي تةدف ةمة العف نح هة ينةجة ري اف    ل لفكة
لى ن ز 

ينة  اللحةذي

ة مف ۛضلح ي ه  وة  ف ي ۛسعف ين نفيةا الفحة مف الدح  ه   وة
ۛسب ونة مف يةحف ةه   النح

ن ونة س  ي حف ﴾١٠٣﴿
ائ كة لن ينة ا ول ةذي واكـ الح ر  يةات  فة مف ب ان ب حه  اائ هي رة ل قة ب طةتف وة مف فةحة ال ه  مة العف ﴾١٠٤﴿ نفعاى ص 

ل كة جة اا ؤ له ـذن ةـهةـمف جةـزة اـم  ب ـنح مة ﴾١٠٥﴿ ن  مة الفـمف يةـه ـيم  لةـقيـفةلة ناىـمةـينـق ـوف زف ة  وة
ة ة الح نح ينة انمةــاي عةن وا ــذي ل واـم ـوة ﴾١٠٦﴿ يةاتييـكة اوا ان ذ  اتحةخة وا وة ر  ليي فة ر س  واى وة ز  ه 

ينة ال دي ا خة يهة  في
غ ونة لة يةبف ﴾١٠٧﴿ ات  ال حة ة انةتف الصح مف كة نحةات  لةه  س  جة دةوف رف ۙ الفف  لى ن ز 

 لةوف ق لف
ر   كةانة اداى  الفبةحف دة ات ـكفل  م  حي   ل مة بي  رة

دةـنةـلة ر ـالف ف  بةحف ﴾١٠٨﴿ ا هة نف لى عة وة ح 
اا ق لف مة ـة نح  اي

بةۛشر  النةال ﴾١٠٩﴿ لة دة قةبف فة ات   النف تةنف ل مة يكة بحي لةوفرة ئفنةا  وة ل هيـب  ج  ثف داىـمة م  دة
ج واـية رف اىـمف ي كمل ـثفـم  لة وحن ةـاي ـة يح نح ا ـال ا لنه مة لنمف كمـاي اح ه ـاي ۛـ وة نفــ  فةد  انةـكـ مة

﴾١١٠﴿ ااءة  بح ل قة لفـفة هيـرة مة لىـعة لفيةعف ي  مة لة كفـۛصال حاى وة ر  بةادةة  شف بح  ب ع  ا ــرة داى هي الحة
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019-MERYEM 
SÜRESİ

98 âyet olup 
Mekke’de inmiştir. Hz. 
Meryemin bakire olarak
Hz. İsayı dünyaya 
getirmesini tafsilatlı 
olarak anlatan kıssa ile 
başlar. Kehf suresindeki
bazı peygamber 
kıssalarının peşinden 
Zekeriyya, Yahya, İsa, 
İbrâhim, Mûsâ, İsmâil, 
İdris (aleyhimu’s-
selam) dan bahseder. 
Sonra nebîlerin 
yolundan sapanlara 
dikkat çeker. Şirkin bir 
çok nev’ini çürütür. 

Meryem sûresi, 
Hz. İsanın adı etrafında 
türeyen çeşitli batıl 
inançları reddeder. Bu 
sûre Hz. İsa hakkında 
gerçek inancı açıkça 
bildirmekte olup 
Habeşistana hicret eden
müminler bunu orada 
okumaktan 
çekinmemişlerdir. 
Okumaları Necaşî ve 
yakınları üzerinde 
olumlu bir tesir 
uyandırmıştır. Hz. 
İbrâhimden 
bahsedilmesi 
muhacirler için büyük 
bir teselli vesîlesidir. 
Zira o da hicret etmiş 
ve sonunda iyi bir 
akıbete kavuşmuştur. 
Son bölümünde 
müşriklerin aleyhteki 
çabalarına rağmen 
müminlerin felaha 
ereceği 
müjdelenmektedir. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Meryem /1 – Kâf, Hâ, 
Yâ, Ayn, Sâd. 

Meryem /2 – Bu, Senin
Rabbinin, kulu 
Zekeriyya’ya olan lütuf
ve ihsanının 
anlatımıdır. [3,38-41] 
{KM, Luka 1,5-25} 

Meryem /3 – O 
Rabbine gizlice 
seslenip şöyle niyaz 
etmişti: 

Meryem /4 – “Ya 
Rabbî, iyice yaşlandım,
kemiklerim zayıfladı, 
eridi, başımdaki 
saçlarım ağardı, beyaz 
alevler gibi tutuştu. 

Ya Rabbî, Sana her ne 
için yalvardıysam, asla 
mahrum kalmadım, 
bedbaht olmadım.” 
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Meryem /5-
Meryem /6 – Doğrusu
ben arkamdan yerime
geçecek akrabamdan

ötürü endişeliyim. 

Eşim de kısır!
Bana lütf-u kereminden
öyle bir varis nasib et ki

bana da, Yâkub
hanedanına da varis

olsun. 

Onu, razı olacağın
bir insan eyle ya

Rabbi!” [3,38-39] 

Zekeriyya (a.s.)
Harun (a.s.)
neslindendi.

İsrailoğulları Filistin’i
fethettikten sonra

ülkeyi 12 kabileye
miras olarak dağıttılar.

13. olan ve Harun (a.s.)
dan gelen Levililer’e de

dinî hizmetler düştü.
(Eski Ahid, I. Tarihler,

23) 

Meryem /7 –
“Zekeriyya! buyurdu

Allah. Biz, sana adı
Yahya olacak bir oğul

müjdeliyoruz. Daha
önce, kimseyi ona adaş
yapmadık (Bu adı alan

olmadı).” 

Yahya: “O
yaşayacak, yaşasın,

manevî erdemleriyle
hep diri kalsın, her
zaman hatırlansın”
demektir. (Bu kıssa

hakkında bkz. Luka, 1,5
- 22) 

Meryem /8 – “Ya
Rabbî, dedi, nasıl olur

benim çocuğum olabilir
ki eşim kısır, ben ise bir

pîr-i faniyim.” 

Meryem /9 –
Melek dedi: “Öyledir,
fakat Rabbin buyurdu

ki: Bunu yapmak bana
pek kolay! Nitekim seni
yoktan var eden de Ben

değil miyim?” [76,1] 

Meryem /10 –
“Bana bir alamet göster
ya Rabbî!”, dedi. Allah

buyurdu: 

“Senin alametin,
sağlığın yerinde

olmasına rağmen üç
gün insanlarla

konuşamamandır”
[3,41] 

Meryem /11 –
Derken, mâbeddeki

bölmesinden halkının
karşısına çıkıp “Sabah

akşam Rabbinize
tesbih, ibadet edin”

diye işarette bulundu.
[Mihrab için bkz. 3,37] 

يةمة                  رف ة  مة ورة                  س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

ى ا دنـاي ذف نة ﴾٢﴿ كف حفــذ  ت  ــر  رة بح كة مة ه  زة ــبفـــ عةرة ۛـكـدة ةا يح ر  ﴾١﴿ ۜـينـهنـكـا عاصا
نةرةبح   الةــقة هة نحيي وة ظفم   اي لة الفعة تةعة اشف ي وة نحي م  ﴾٣﴿ ة بح ااءى خةــــ ن ه ـــرة ىــف ــــدة ياح

يـنحي اي وة ﴾٤﴿ أفس  ۛشــال ة لةــيفـرح  مف الـــباى  وة
ا د ــنف  ب كم ىــق ـــ  ۛشرةب حكة  ـئ  اـعة ياح

ي لي وة ال ية  ت ــففـخ  نفالفمة ي  وةم  ااءي رة   وة

اق ــت  امفـانةـكف التيي عة بفـهةـراى  فةــرة
ث ـية يةـنيــر  ث   م ــي وة اجفـعفــل  ية نف انـر  وۛبۗ  وة ه ـلفـعةـق  ﴾٥﴿ نف ل ـنف د ــ لةم  ۛــكة وة ى ياح

 ا زةـية
اا كف ة ا ر  يح ـة نح م ـــغ ــكة  ب  ر ـبةشح ـــن اي ۙىــينـحفـه   يةــم ــسف  ا لة ﴾٦﴿ بح  ض رة ىـ رة ياح

بح   الةـقة يون  كمى يـةــالنحنرة لي ﴾٧﴿ نفه   ـــلف لةـعةــجفـمف نةــلة ىــم ــل  ۛســـبفــ قةم  ياح
بةر كنـنة الفـم  اق ـتي ال رةـــت   امفــا نةـكفلة م    وة ـــغ  ت ـــغفـلةــدف بةـــراى  وة قةــــي عة

ۛ  ـالة كةـقة ل كة بح  قةالةذن ة  هةـوة عةـ ه كة ـرة قةـلةيح ت كةـقفـلةـخة دفــيح ن   وة ﴾٨﴿ ىـع  ت ياح
بح  الة  ـقة ايـعةـــ اجفرة يةـلف  ل ۜـــــي ان ةى ﴾٩﴿ لةـبفـقةنف  ــم  ـاىـيفـك    ۛشــمف تةــــــل    وة

لنىـخةــفة رة جة عة ﴾١٠﴿ ية ـ  كة الـت ـقةالة ان ت ة ة النحةاۛس مةــلح ـكفلح ىـيةـۛث لةـلنــث ياح ال  ۛسو 
﴾١١﴿ م ـقة وا بـ ـوف مف النف ۛسبح ح  ه  لةيف اى اي حن اب  فةاةوف رة حف نة الفم  ىكذهي م  ياح ش  عة ةى وة رة
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Meryem /12,  
Meryem /14 – “Yahya!
Kitaba var kuvvetinle 
sarıl” dedik ve henüz 
çocuk iken ona hikmet 
verdik. 

Tarafımızdan bir 
merhamet, arı duru bir 
gönül de ihsan ettik. 

O haramlardan 
çok sakınan bir insandı.

Anne ve babasına 
iyi davranan hayırlı bir 
evlattı, asla zorba ve 
isyankâr biri değildi. 

Meryem /15 – 
Doğduğu gün de, vefat 
ettiği gün de, diriltilip 
kabirden kalkacağı gün 
de selam olsun ona. 

Bu hadisenin Yeni 
Ahid’de anlatımı için 
bkz. Luka, 1,5 - 22. 
Kur’ân ile Încîl’in 
anlatımında şu iki fark 
vardır: 1. Zekeriya 
(a.s.)’ın konuşmaması 
bir işaret ve alamet iken
Luka inciline göre bir 
nevi cezadır. 2. Onun 
konuşmaması üç gün 
iken Încîl’e göre Yahya 
(a.s.)’ın doğumuna 
kadar sürmüştür. 

Meryem /16 – 
Kitapta Meryem’i de 
an! Hani o, ailesinden 
ayrılıp doğu tarafında 
bir yere çekiliverdi. 

Beyt-i 
Mukaddesin veya 
evinin doğu tarafına 
çekilmişti. Hıristiyanlar
doğu tarafını kıble 
edinmişlerdir. 

Meryem /17 – 
Onlarla kendisi arasına 
bir perde gerdi. 

Biz de ona 
Ruhumuzu gönderdik 
de, ona kusursuz, 
mükemmel bir insan 
şeklinde görünüverdi. 
[26,193-194.] 

Meryem /18 – 
Meryem irkildi ve 
“Ben” dedi, “Rahmana 
sığındım senden. 

Eğer Allah’tan 
korkup haramdan 
sakınan bir kimse isen 
çekil yanımdan!” 

Meryem /19 – 
Ruh: “Ben” dedi, 
“Rabbinden sana gelen 
bir elçiyim. 

Sana tertemiz bir 
erkek çocuk hediye 
edeyim diye geldim” 

Meryem /20 – 
Meryem: “Nasıl oğlum 
olabilir ki bana eli 
değen bir tek erkek bile
olmamıştır. İffetsiz bir 
kadın da değilim!”
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Kur’ân-ı Kerim
Hz. Meryem’in bakire,

yani hiçbir erkek ile
evlilik ilişkisi

olmadığını bildirir.
Mevcut Încîllere göre

Yusuf Meryem’i eş
olarak aldı. Yalnız Hz.
İsa dünyaya gelinceye

kadar onunla birleşmedi
(Matta 1,24 - 25). Încîle

göre İsa’nın Hz.
Meryemden doğan
Yâkub, Şem’un ve

Yahuda isimli erkek ve
ayrıca kızkardeşleri

vardı (Matta 13,55). 

Meryem /21 –
Ruh: “Öyledir, ama

Rabbin: “Bu iş bana
pek kolaydır. Çünkü biz

onu insanlara
kudretimizin bir alameti

ve tarafımızdan bir
rahmet kılacağız ve

artık bu, hükme
bağlanmış, olup bitmiş
bir iştir” dedi.” [3,45] 

Meryem /22 –
Sonra çocuğuna hamile

kaldı ve bu haliyle
uzakça bir yere çekildi. 

Uzaklaşması,
çocuğuna babasız

hamile kaldığının güçlü
bir delilidir. Normal
tarzda olsaydı evini,

barkını, her şeyini
bırakıp uzak bir yere

çekilmezdi. 

Meryem /23 –
Derken doğum sancısı
onu bir hurma ağacına

dayanmaya zorladı. 

“Ay!” dedi,
“n’olaydım, keşke bu iş

başıma gelmeden
öleydim, adı sanı

unutulup gitmiş biri
olaydım!” 

Bu sancılar Hz.
Meryem’in diğer

anneler gibi
doğurduğunu, İsa

(a.s.)’ın herhangi bir
çocuk gibi dünyaya
geldiğini gösteriyor.

Hz. İsanın insanlardan
uzak bir yerde doğduğu

anlaşılıyor. 

Meryem /24 –
Derken, Ruh, ona

aşağıdan şöyle seslendi:
“Sakın üzülme!” dedi,

“Rabbin senin alt
yanında bir su arkı
meydana getirdi. 

Bunu söyleyen:
Melek veya yeni doğan

çocuk olabilir. 

Meryem /25 –
“Haydi, hurma dalını

kendine doğru silkele,
üzerine taze hurmalar

dökülsün.” 

حة نةاناىــوة ﴾١٢﴿ ينى خ ـيةاية تةـكنـذ  الفـحف ان ۜ  وة ة  ة وح نةاه  الفــتةاۛب ب ق  ۙكذح ـيف ى ياح مة ۛصب 
ى  ب ـــوة بة ال ـــراح يفـوة لةــــدة مفــــه   وة ﴾١٣﴿ ةــــنف لةــــم  ۜـــكن زة وة اـد  نح ۙــق ـــــ تةانة ـكف وة وةى ى ياح

ۛس مة  و  ل ـ  يةه ــيفـلةـعة لة م  ــوة مةــــدة  وة يةــوف وف ﴾١٤﴿ ةــــنف  جةكميـة ىـص ـــــعة اراى ـبح ياح
اذف  وة

مةۢــــية رفــتةاب   مةــكنـــالف رف ف يـكم ﴾١٥﴿ يةــية وت   وة مة  ي ــم  ۟ــث   حةــعةـبفـوف ى ياح
ةــفة نفـــم ذة تف  ــخةــا تح ﴾١٦﴿ انف ذ  اــل ـــنف الهفـم   تف  ذةـبةــتةـاي ۙـــرف ق ـاىۛشـانـكةــمة هة ى ياح

راىــۛشـبة ا باى  ـمف  ح ـه ـد ون  اا ـلفـاةرف ۛسـ فةجة ا ر وحةـيفــلة  ايـنة ةـمةـتةـــنةا  فةــهة اــلة لةـثح هة
ايـا لةــقة ح ن حفـالـب  وذ ــ الع يــتف اي نفـنفــ م ن ـمنـرحة  كة  اي

ىـق ــۛت  تةـنفــكم ياح ﴾١٧﴿ ىـۛس ياح و 
ـةالةــقة نح ا ـــ  اي ا س ــالنةمة ب ح ول  ــال رة ۗ  ـــرة ةهةك  ىــكن اى  زةـلة مــك   غ ــۛب لةــ ل  ياح ﴾١٨﴿

ي غ كمنحنى يـة القةالةتف  لةـون  لي م   وة ي  بةــلة ني ۛسسف لةـۛشـمف يةمف ك  مف الــر   وة ﴾١٩﴿
ل ـكف قةالة بح الة ـك ۛ قةـذن ة ـلةـعةوةــ ه ك  ـرة ل ـيح ـهةيح ۛ  وة يةـلـةـعةـجفـنةــن  ا ان ةىـه  ﴾٢٠﴿ ىـغ ــبة ياح

لةـحةـفة بةذة تفــتةـه  فةانفـتفـمة ﴾٢١﴿ حف رة ةاۛ ـةى م ـمةـل لنحةاس  وة كةانةنح ىــراى مةـمف  الوة ياح ض  قف
اــفة هةـاةجة لنىـمةـاالفــاءة اض  اي ع  الـج  خة ةـذف ۛ  قةالةتفـنح لةة  خف ﴾٢٢﴿ ى ياح كةاناى قةص  ب هي مة

ا ـــفة يهة نفــم نةادن ﴾٢٣﴿ ي م ــتةـيفـالةـية ا  وةـلة هنـبفـتح  قةـني  ذة
ىـياى مةـسفـنفت  نةـكم ياح نفس 

اي يـوة ه  ح ز ﴾٢٤﴿ اا الـت ـحفـتة ة تة هة نيي  قةـحفـلح بح ك  لة ـعةـدف جةـزة ىـحفـ تةرة ياح تةك   ۛسر 
﴾٢٥﴿ لة ةـذف ع   الــج ـك   ب ــيفـاي ى ــن ـاى جةـبــ  ر طةيفك ـلةـعةطف  ــا ق ـۛســة    ت ــلةـخفــنح ياح
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Meryem /26 – “Artık 
ye, iç, gözün aydın 
olsun! 
Eğer herhangi bir 
insana rastlarsan: “Ben 
Rahman’a oruç 
adamıştım, de, o 
sebeple bugün hiç 
kimseyle 
konuşmayacağım” 

Meryem /27 – Onu 
kucağına alıp 
akrabalarına getirdi. 

“Kız Meryem! dediler, 
sen ne tuhaf bir şey 
yapmışsın öyle!” 

Meryem /28 – “Ey 
Harun’un kardeşi! 
Baban kötü bir insan 
değildi. Annen de 
iffetsiz bir kadın 
değildi!” 

Arapçada eb (baba), 
eh (kardeş) ve uht 
(kızkardeş) kelimeleri 
birçok durumda geniş 
mânada kullanılır. Gerçek 
bir kardeşlik değil, 
akrabalık ve mensubiyet 
bildirir. Hz. Peygambere 
(a.s.) bu, bir müşkil olarak 
sorulmuş, o da: “Meryem 
zamanındaki insanlar, 
kendilerinden önce geçen 
peygamberlerinin ve iyi 
kimselerin isimlerini 
çocuklarına isim 
yaparlardı, yani onlara 
nisbet edilirlerdi.” 
buyurmuştur. Nitekim: Hz.
Safiyye, bazı kadınların 
kendisine “Yahudi kızı 
Yahudi!” dediklerini 
şikâyet edince o şöyle 
buyurmuştu: “Sen niçin 
onlara: “Oh ya, Harun 
babam, Mûsâ amcam, 
Muhammed eşim oluyor, 
daha ne isterim!” deseydin
ya!” 

Meryem /29 – 
Meryem, (bana değil, 
çocuğa sorun dercesine)
çocuğu gösterdi: “Nasıl
olur da, dediler, 
beşikteki bebekle 
konuşuruz?” [23,50] 

Meryem /30 – Derken 
bebek: “Ben Allah’ın 
kuluyum, dedi, O bana 
kitap verdi, beni 
peygamber olarak 
görevlendirdi. 

Meryem /31 – “Nerede
olursam olayım beni 
kutlu, mübarek kıldı. 
Yaşadığım müddetçe 
bana namazı ve zekâtı 
farz kıldı.” 

Meryem /32 – 
“Anneme saygılı, 
hayırlı evlat kılıp, asla 
zorba, bedbaht ve 
hayırsız biri yapmadı” 
[17,23; 31,14] 

Meryem /33 – 
Doğduğum gün de, 
öleceğim gün de, 
kabirden kalkıp 
dirileceğim gün de 
selam üzerime olsun!”
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Meryem /34 – İşte
hakkında şüphe ve

tartışmalara girdikleri
Meryem oğlu İsa

konusunda gerçeğin ta
kendisi olan Allah’ın

sözü budur. 

Meryem /35 – Allah’ın
evlat edinmesi olacak iş

değildir. O bundan
münezzehtir! Bir işi

yapmak istedi mi,
“şöyle olsun” demesi

kâfidir. (36,82) 

بزح

﴾٢﴿
Meryem /36 –

“İyi bilin ki Allah
benim de Rabbim,

sizlerin de Rabbidir.
Öyleyse yalnız Ona

ibadet ediniz. Doğru
yol budur” 

Meryem /37 –
Sonra onun hakkında

birtakım gruplar kendi
aralarında ayrılığa

düştüler. Artık gerçeğin
meydana çıkacağı o

mühim günün
duruşmasında vay o

kâfirlerin başına
geleceklere! 

Bu gruplar
Yahudilerle Hıristiyanlardır.

Yahut Hıristiyanların
Nesturîler, Yâkubîler ve

Melkânîler şeklinde
bölünmeleridir. Tarihi akış

içinde Hıristiyanlık
yüzlerce gruba

bölünmüştür. Titiz bir
tevhid inancına sahib olan

Unitaire’lerin yanında,
ekserî hıristiyanların teslisi,

hatta Mormonlar gibi bir
grubun politeizm’i (çok

tanrıcılığı) kabul ettiklerini
de görürüz. Hülasa:

“Yeryüzünde başka hiç bir
dinin mensupları

Hıristiyanlar kadar farklı
inançlara ve din savaşlarına

girmemişlerdir.” [De
Glasenapp, Les cinq

grandes religions, Paris,
Payot, 1954, s. 415) 

Meryem /38 –
Neler işitecek, neler

görecekler onlar, o
huzurumuza gelecekleri
gün! Gerçeği pek güzel

anlayacaklar o gün. 
Ama o zalimler bu gün

tam bir şaşkınlık
içindedirler. 

ۙــالحة داى اشفـليـــك ـــفة قةـي وة ي  وة بي ي عةـرة ح ةــناىۛ   فةـيفـري ي ــا تةـا مح ة  م ـرة ر ـبةۛشــنة الفــنح
نحيي ت   ـنة اي حفذةرف ن ـل لرحة ماى  فةــ ۛصمن مةــيةـالفمة  ـلح ـكف نف ا ـلةــوف ۛـنف  ايوف ى ياح س  يـق ـفة اي و ل

مةـهي قةــتف ب ـتة اةـفة ا تةــوف يةـمةا ـيةال وا ـقةه ۜ  ــل ـم ـحفــهة دف ج م ـرف ـاىـيفـت  ۛشـئفـ لةقة ﴾٢٦﴿

ا ا ــۛت هنــا ا خفـية ال ۛســامف وك ــالب كةانة ر ونة مة اــرة مة ء  وة  وف
تفــانةـكف ﴾٢٧﴿ يــفة ىـر  اح

لةـاة ۛشــفة تف اي نفــم   مةــلح ـــكفۛف نـ ــيفـكفوا  ــال ـه     قةـيفــا رة ﴾٢٨﴿ ۛـغ ـك  بةـمح  ا  ى ياح
نحيالةـــقة تةا ۛبــك ــــالف يةــان ـتة  انالحن  د  ــبفـي عةـ اي ﴾٢٩﴿ ىـب ـد  ۛصـهفـمةـالف كةانة ف ي ياح

جة ي م ـلةـعةــوة كاى  الـني ا ـيف بةارة ۛصــنفـكمنة مة الوف يـانيـت   وة ﴾٣٠﴿ جة يـلةـعةـوة ۙـنةب  ني ى ياح
ى ب ـــوة بة لةـــوة ال ـــراح مفــــدة تيي   وة ﴾٣١﴿ ةـب  ةـال لنوة   وةــالصح ى ـت  حةـاد  مفـ مة وة ــكن زح ياح

ال ة ـوة لةيح م  عة لة مةسحة ت  يةوف ل دف مة و  يةوف ﴿٣٢﴾ الم وت وة يـعةـجفـية ةاراى ۛش لفني بح ىـق ـجة ياح
ل  يۛسىـذن ۛابفن   كة عي يةمة رف لة الفـ قةمة قح ـوف ة حة ي فيـالح يه ـذي ﴾٣٣﴿ ية مةـوة ى وف ياح ا بفعةث  حة

ا حن  انة ـكفمة ةـالنف يةل  لةـذة م ــخ ـتح ۙ س ــنف وة انةــبفــد  ذةاقةــحة ىــه ۜ اي ا ضن ﴾٣٤﴿ ر ونةـتةـمفـية
ة  نح اي ة وة ي  الحن بحي بـح وةرة مفكم رة ﴾٣٥﴿ ةـراى فةـالمف نح ا يةـا  ۜــكمـيةـنف فةكم ه ــق ول  لةـمة ون 

ةحف تةلةۛف الف اب  م ـفةاخف نفـزة ﴾٣٦﴿ وه ۜ  هنــب ـفةاعف اــد  اط  م ـــص  ذة يـــتةــسفـرة م ـقي
عفـالسف م  ﴾٣٧﴿ ۛ فةـه ـن ــيفـبة يفـمف ةـل  ل ـوة ينةـلح وام كف ذي ر  د  ـشفـنف مةـفة م هة يـ عةيةوف م ـظي

﴾٣٨﴿ الـب  مف وة ۙ يةـص ـبف ه  مةـرف ن  أفـية وف ونة  ت ونةنةاۛ لنك  ةال م  مةالظح يالفيةوف ل   في ين  ۛضلة بي م 
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Meryem /39 – Sen
o hasret ve pişmanlık 
gününü, o hakların da 
ilahî hükmün yerini 
bulacağı günü anlatarak
uyar onları! Ama onlar 
gaflet içindeler, hala 
iman etmiyorlar onlar. 

Meryem /40 – Şu 
kesin bir gerçektir ki 
bütün dünyaya ve 
dünyada yaşayan bütün 
insanlara Biz varis 
olacağız (onlar sona 
erip baki Allah kalacak)

ve ölümden sonra 
hepsi diriltilip Bizim 
huzurumuza 
getirileceklerdir. 

Meryem /41 – 
Kitapta İbrâhimi de an. 
O gerçekten özü sözü 
doğru biri idi, yani bir 
peygamberdi. 

Meryem /42 – 
Zamanı geldi, babasına:
“Babacığım, dedi, niçin
işitmeyen, görmeyen ve
sana hiçbir fayda 
sağlamayan bu putlara 
tapıyorsun?” [21,52-67]
{KM, Mezmurlar 
135,15-18} 

Meryem /43 – 
“Babacığım, sana 
ulaşmayan bir ilim, 
geldi bana, ne olur bana
tâbi ol da seni dümdüz 
bir yola çıkarayım” 

Meryem /44 – 
“Babacığım, sakın 
şeytana ibadet etme! 
Çünkü şeytan Rahmana
isyan içindedir. [36,60; 
4,117] 

Meryem /45 – 
Babacığım, bu gidişle o
Rahmandan bile bir 
azabın gelip sana 
dokunacağından 

ve senin şeytana 
hemdem olacağından 
ciddî endişe içindeyim. 

Meryem /46 – 
Babası: “İbrâhim, ne o, 
yoksa sen benim 
tanrılarıma sırtını mı 
dönüyorsun? 

Vazgeçmezsen bu 
işten mutlaka taşa 
tutarım seni. 

Şöyle bir uzun 
müddet benden uzak 
dur. Gözüm görmesin 
seni buralarda!” 
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Meryem /47 –
İbrâhim: “Selamet,

esenlik içinde kal, dedi.
Rabbimden senin için

af dileyeceğim. O
gerçekten bana karşı

çok lütufkârdır. [25,63;
28,55; 60,4; 9,113-114;

14,41] 

Meryem /48 –
“İşte sizi de, sizin

Allah’tan başka ibadet
ve dua ettiğiniz
tanrılarınızı da
terkediyorum. 

Rabbime niyaz
edip yalvarıyorum. 

Rabbime niyaz
etmem sayesinde

mahrum ve perişan
olmayacağımı

umuyorum. 

Yani: “Olurki O
sana tövbe ve iman

etmeyi nasib eder.” Zira
kâfir için istiğfar

etmenin (af dilemenin)
mânası budur. 

Meryem /49 –
Onları ve onların

Allah’tan başka
taptıkları putları
terkedip (Şam’a

yerleşince) Biz O’na
İshak ile Yâkubu

hediye ettik. 

Onların her birine
peygamberlik verdik.
[21,72; 11,71; 2,133] 

Rivâyete göre: Hz.
İbrâhim Şam tarafına
hicret ettiğinde önce

Harran’a geldi. Orada
Sâre ile evlendi. Ondan

İshak, İshak’tan da
bilahere Yâkub
dünyaya geldi. 

Meryem /50 –
Onlara rahmetimizden
ihsanlarda bulunduk. 

Onlara dillerde ve
dinlerde yüksek ve

güzel bir nam bıraktık. 

Meryem /51 –
Kitapta Mûsâ’yı da an.

Gerçekten O Allah
tarafından ihlasa

erdirilen bir kul idi,
resul ve nebî idi. 

Resul ve nebî,
Kur’ân’da bazan eş

anlamda kullanılmıştır.
Fakat 22, 52 de olduğu

gibi, bazen farklı anlam
taşıdıkları da

anlaşılmaktadır. Umum
husus farkı olduğu

söylenebilir. Yani her
resûl nebîdir, ama her

nebî resul olmayabilir. 

ه  مفــوة النف ه ــوة مة الفــمف يةــذ  رف سفـوف ذف ق ـحة ة  اي يةــرة ةمف ض  ه ـالف ۛ  وة ة ـلةــففـغة يـمف فيـر 
﴾٤٠﴿ ةا نح ن  اي ث  نةحف ۛض نةر  ةرف نف الف مة اـعة وة هة ۟ لةيف ونة ع  جة نةا ي رف لةيف اي وة ﴾٣٩﴿ م  ي ؤف ن ونةـلة

ذف  لة قةااي ﴾٤١﴿ اذف  وة
بف تةاب ـالفك  رف ف يـكم ۜ ــاي يمة هي ةرن نح ىـــب ــقاى نةــي دحيـ ص انة ـه  كةـاي ياح

نفكة ـاى عة ۛشيف يه   ةبي اال  يـ ل البةت  ية ني لة ي غف ر  وة لة ي بفص  ع  وة مة ا لة يةسف ب د  مة مة تةعف
اا بة ية نحييت ـال نة قةدف  اي نيي م  ااءة اـالف جة لفم  مة ةب عفـلةمف ية ع  يـأفت كة فةاتح كةـالهف ناي د  ﴾٤٢﴿

اا تةالبةت  ية ب د ــ لة ة عف ةـالشح نح ۜ  اي ة يفطةانة انةـكفطةانة ـيفـالشح ﴾٤٣﴿ اطاى ۛســص  ىــرة ياح و 
اا ايت ـبة ال ية ح ن اف   النف يةـ اي كة عةــي الخة سحة نةــم ذةاب  ـمة ﴾٤٤﴿ ن  من حف ىـعة ل لرحة ياح ص 

ي تي ل هة نف ان ب  النفۛت عة اغ  قةالة الرة ﴾٤٥﴿ ن  من حف ل كمتـةـ فةالرحة يفطةان  وة ة ىـونة ل لشح ياح
قةالة ﴾٤٦﴿ ا هيــبف اايـية ۛ لةـرن ج ـتةـنفـمف تةـنف لةـئ ـيم  ةرف ةـمةـه ل لة ا هفـنح نيي مةـج ـكة  وة ىـل ـرف ياح
﴾٤٧﴿ ۛ ۛسـيفـلةـلة م   عةـۛس بحير  لةكة ـف ـغفـتةـاة سفـكة ةۜي ـرة نح ىـف ـي حةـ بيانةــكفه  ـــ اي ياح

نف د ون   ع الحن م  الدف ي واـ وة بحي ى رة ا سن ا   عة ة ال ك ونةاللح ل  تةز  العف ع ونةكموة ا تةدف مة مف وة
ا  اعفــلةــفة ة مةـه ـزة لةــتةــمح ونة  ــب ـعفـا يةـمف   وة نفــم د  ﴾٤٨﴿ اـب  ياء  ـد  عة بحي ىــق ــۛش رة ياح

﴾٤٩﴿ ۙد  و  ن    هةالحن  ا ايسفـنةالةـبفـ وة يةـحنــه  وۛبۜ  وةـعفـقة وة  ق 
ىــب ــنةنةا ـــلفـعةـلحىجةـكم ياح

﴾٥٠﴿ وة نةالةـهة وة حفـه ـبف نف رة جةـت ـمةـمف م  مف  ل ـنةالةـلفـعةــنةا وة ق  عةـانة ص ـۛسـه  ۟ـل ـدف ى ياح
﴾٥١﴿ اذف  وة

تةاب  ف ي رفكم ى  الفك  ةه  كةانة م وسن نح لةصاى وةاي   م خف
ولى انةـكف س  ى رة ياح نةب 
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Meryem /52 – Hani 
ona Tur’un sağ 
tarafından seslenmiş ve 
özel konuşma için onu 
huzurumuza almıştık. 
[28,30] {KM, Çıkış 33,11} 

Tur, Mısır ile Medyen arasında 
bir dağın adıdır. Hz. Mûsa (a.s.) 
Mısıra giderken bir ateş görmüş, 
ona yaklaşınca “Ben Allah’ım. 
Hak Mâbud Benim” sesini 
işitmişti. Burada Tur’un doğusu 
kasdedilmiştir. Medyen’den 
Mısır’a giderken Tur’un 
güneyine düşen yoldan 
geçtiğinden, güney cihetinden 
ona bakan kişiye göre, dağın sağı
doğu, solu ise batı tarafında olur. 
Yoksa bir dağın sağı veya solu 
olmadığı âşikârdır. 

Meryem /53 – Ve 
rahmet ve keremimiz-
den, kardeşi Harun’u da
nebî olarak ona ihsan 
ettik. [28,34; 20,31; 26,13] 
{KM, Çıkış 7,1}

Meryem /54 – Kitapta 
İsmâil’i de an. 
Gerçekten o, verdiği 
sözü yerine getiren biri 
idi. Resul ve nebî idi. 
[17,34; 61,2-3] 
Hz. İsmâil, Hz. İbrâhimin 
oğlu ve Hz. Peygamberin 
büyük dedesidir. 
Meryem /55 – Halkına 
namazı ve zekâtı 
tavsiye ederdi. 
Rabbinin râzı olduğu 
biri idi. [20,132; 66,6] 
Meryem /56 – Kitapta 
İdris’i de an. Gerçekten
o da doğruluğun timsali
biri idi, bir nebî idi. 
[21,85] {KM, Tekvin 5,24} 
İdrisin asıl adı Uhnuh 
(Enoch) olup, Nuh (a.s.) ın 
3. batın dedesidir. Rivâyete 
göre: Kendinden önceki 
insanlar deri giyinirken o 
elbise dikmeye başlamış ve 
giymiştir. Ona 30 sahife 
indirilmiştir. Kalemle ilk 
yazı yazan, yıldızlar ve 
hesap ilmi ile ilk meşgul 
olan odur. 
Meryem /57 – Biz onu 
üstün bir makama 
yücelttik. 
Burada Hz. İdris (a.s.) ın 
miracına işaret 
edilmektedir. Krş. Enoch 
peygamberin miracı: 
Tevrat, Tekvin 5, 24. 
Meryem /58 – İşte 
bunlar Allah’ın nimetine 
mazhar olmuş olan bu 
zatlar, 
Adem neslinden, Nuh ile 
beraber gemide 
taşıdıklarımızın 
evlatlarından, İbrâhim ve
İsrailin nesillerinden ve 
hidâyete erdirip 
seçtiğimiz 
kimselerdendir. 
Onlar Rahman’ın âyetleri
okunduğunda ağlayarak 
secdeye kapanırlardı. 
[6,83-90; 40,78] 
Bu zatlar Hz. Zekeriya ile 
Hz. İdris arasında 
zikredilen peygamberlerdir.
Bu âyet, Tilavet secdesini 
gerektiren âyetlerdendir. 
Meryem /59 – 
Kendilerinden sonra 
yerlerine öyle bir nesil 
geldi ki namazı zâyi 
ettiler, şehvetlerinin 
peşine düştüler. İşte 
bunlar da 
azgınlıklarının cezasını 
bulacaklardır. 
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Namaz, mümini Rabbi ile
irtibata koyan bağdır, enerji

kaynağı ile cihazı
birleştiren kablo

mesabesindedir. Kablosuz
cihaz çalışmadığı gibi,

ibadetsiz insan da
karanlıkta kalır, rûh gıdasını

alamaz ve güçsüz kalır.
Âyet, ümmetlerin,

çöküşlerinin, namazı
gevşetmekle başladığına

işaret ediyor. 

Meryem /60 – Ancak tövbe
eden, iman edip makbul ve

güzel işler yapanlar cennete
girecekler ve asla haksızlığa

uğramayacaklardır. 
Meryem /61 – Evet, onlar

Rahman’ın kullarına gıyabî
olarak vaad ettiği, dünyada

iken görmeksizin
inandıkları Adn

cennetlerine gireceklerdir.
Allah’ın vaadi muhakkak ki

yerini bulacaktır.[73,18]
Meryem /62 – Orada
onlar boş ve anlamsız
söz işitmezler, sadece

selam ve selamet
sözleri duyarlar. Orada

ziyafetleri sabah akşam
kendilerine

sunulacaktır. [56,25-26;
73,35] 

Müslim (müslüman) ile
selam aynı köktendir.

Selam: Selamet, esenlik,
barış demektir. Müslim;

hem Rabbi, hem kendi
nefsi, hem de başkaları ile

barış içinde yaşayıp âhirette
de adı Daru’s-selam (selam
ülkesi) olan cennete girer. 

سجد ه 

﴾٠٠٠٠﴿
Meryem /63 – İşte bu

cennetlere
kullarımızdan, Allah’ı

sayıp fenalıklardan
sakınanları vâris

kılacağız. 
Meryem /64 –
Rabbinin emri
olmadıkça biz

(meleklerden olan
elçiler) inmeyiz.

Önümüzde ve
arkamızdaki bütün
geçmiş ve gelecek
şeyler ve bunların

arasındakiler hep O’na
aittir. Senin Rabbin

unutkan değildir, hiçbir
şeyi unutmaz. 

Bu âyet, Cebrail (a.s.) ın
sözünü nakleder. O’nun

inmesi bir süre
geciktiğinden Hz.

Peygamber üzülmüştü.
Cenabı Allah onu teselli
buyuruyor. Bunlar, Hz.

Peygamber (a.s.) a
gönderilen ilahî vahiydir.

Yani nasıl daha önceki
peygamberler vahye nail

oldularsa Hz. Peygamber de
öylece nail olmuştur. 

هة وة نفه  ـلة نةاــبفـوة م  ﴾٥٢﴿ نف نةادةيفنةاه  م  ان  وة ن  ب ـجة ةيفمة الف بف الطح ور  ة قةرح ىـنةاه  نةـوة ياح ج 
اذف  وة

تةاب  ف ي رفكم ةه  كةانة الفك  نح يلة  اي عي من ايسف ﴾٥٣﴿ اا ت نة مة حف اه  هن رة ىـالخة ياح ر ونة نةب 
الهفـأفم ــانة يةـكفوة ةـل ه  ب اــلةـر  لنوة ـصح ﴾٥٤﴿ د  وة عف قة الفوة  ۛصاد 

ولىانة ـكف س  ۛـنة رة ى ياح ب 
اذف  ب  تةاـك ـالف رف ف يــكموة ﴾٥٥﴿ ال ةـوة بح دة ــنفــ  ع كةانةوة     وة ــكن زح ض ـــ مةهي ــرة ىـرف ياح

﴾٥٧﴿ فة رة اــاه   مةـنةــعفــوة ىـل ــناى عة كة ياح ﴾٥٦﴿ ي ري دف ةۛس ـاي نح يانةـه  كةــ اي دحي ىاۗـب ـنةقاى ــ ص  يح
نف محة م  وة ا ةـئ ــــا وللن يـــكة الح نةالحن مة ــعةــنة النفـذي مف م  ه  لةيف نة م   عة يحي ةب  ةة  ذ  نفـالنح يح دة رح  مة ان
نةاۜ تةبةيف اجف وة يفنةا دة نف هة محة م  لة وة اايـي رة ايسف يمة وة هي بفرن ةة  اي يح نف ذ رح  م  عة ن وح   وة لفنةا مة مة حة
لةۛف نف فةخة م  ﴾٥٨﴿ ذةا مفـلةيفـعة تفلنىـت  اي يةات  ه  ن  ان من حف رح وا الرحة داى خة ة جح  س 

ى ياح ك  بـ  وة
نةـية وف لفقة مف خةـعفـبة ه  ةـلفـد  اتح لنوةة وة ة وا الصح ات  فةۛسوفـبةـف  الۛضاع  وة هة ة واالشح ۛف ع 

نف مة ة انمة ايلح عةـتةاۛب وة لةـنة وة ائ كة يةـحاى فةـۛصال  م  لن ل ونةـا ول خ  ةةة دف نح الفجة ﴾٥٩﴿ۙ ى ياح غة
ةــنحةات  عةـجة ن   الح عةــدف ي وة ن  دة ــتي من حف ادةه ـبةـع الرحة ﴾٦٠﴿ ي  لة ۙــوة ـاى ونة ۛشيف لةم  ظف

ية مةـلة ا لةـع ونة فيـسف ۛسـيهة ة لح واى اي ۜـغف ماى لة ﴾٦١﴿ ۜ يفب  ةه  كةانةب الفغة نح ى اي أفت ياح ه  مة د  عف  وة
ي ن ور ث ـالف لفكةـت  ةتي ةة  الح نح جة ﴾٦٢﴿ لة ق ـه ـوة زف ا بـ ـمف فيـه ــمف ر  عةكذيهة ةى وة ىــش ـرة ياح

ا نة مة ب ـنةـتةـوة ة لح ة ل  اي ۛر  ـاةمفــزح بح كة ابةــ لةرة نةـيفـه  مة ﴾٦٣﴿ نف نفـع  م  نةا مة ى انةـكة بةاد  ياح تةق 
﴾٦٤﴿ يف يــــال اخةــدي مة ابةــفةــلفــنةا  وة مة ل ــيفــنةا  وة ا كةــنة ذن مة ۛ وة بح انة ــكة ۛــس ـ نةكةــرة ى ياح
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Meryem /65 – 
Göklerin, yerin ve o 
ikisinin arasında olan 
herşeyin Rabbidir O. 

Öyleyse yalnız 
O’na kulluk et. O’na 
ibadetinde sabır ve 
sebat göster. 

Ona denk ve adaş 
olacak hiç kimse bilir 
misin? 

Meryem /66 – 
Böyle iken kâfir insan: 
“Sahi, ben öldükten 
sonra diriltilip 
kabirimden çıkarılacak 
mıyım?” der. [13,5; 
36,77-79] 

Meryem /67 – O 
insan hiç düşünmüyor 
mu ki, o hiçbir şey 
değilken Biz onu 
yaratıp var ettik? 

Meryem /68 – 
Senin Rabbine yemin 
olsun ki Biz onları da, 
şeytanları da diriltip 
huzurumuza 
toplayacağız, 

sonra da 
cehennemin çevresinde 
dizüstü çökmüş 
vaziyette oraya 
getireceğiz. 

Meryem /69 – 
Sonra da her 
topluluktan, Rahmân’a 
isyan etmede en ileri 
gidenleri çekip 
ayıracağız. 

Meryem /70 – 
Sonra o cehennemi 
boylamaya daha çok 
müstahak olanları 
elbette Biz pek iyi 
biliriz. 

Meryem /71 – 
Sizden hiç kimse 
yoktur ki cehenneme 
varmasın. 

Bu Rabbinin 
katında kesinleşmiş bir 
hükümdür. 

Burada vürud: 
girme, fakat “uğrayıp 
geçme” mânasında bir 
girme ifade eder. Bu 
işkâli, Hz. Peygamber 
(a.s.) ın şöyle giderdiği 
rivayet olunmuştur. 
“Herkes cehenneme 
girer, fakat müminler 
için Hz. İbrâhim’e 
olduğu gibi ateş serin 
ve selamet olur.” 

Meryem /72 – 
Sonra Allah’ı sayıp 
fenalıklardan sakınan 
müttakileri kurtararak 
zalimleri dizüstü 
çökmüş vaziyette orada
bırakacağız.
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Meryem /73 –
Âyetlerimiz kendilerine

açık açık okunduğu
zaman o kâfirler iman

edenlere dediler ki: (Bu
uhrevî ve manevî
halleri bir tarafa

bırakalım, dünya
hayatının realitesine

bakalım) Bu iki
zümreden, mümin ve

kâfirlerden hangisinin
makamı daha üstün,

grup ve topluluğu daha
muteberdir?” [6,53;

46,11; 26,111] 

Sırf geçici menfaatlere
şartlanmalarını âyet pek

beliğ bir şekilde beyan
buyurmaktadır. Öyle ki

onlar o halleri değil
düşünüp anlamaya

çalışmak, söz olarak
bile işitmek

istemiyorlar,
kendilerine yapılan

tebliğ, adeta bir
“sağırlar diyaloğuna”

dönüşüyor. Onlar
dünyayı kazanmak ve
yaşamak için dinden

uzak kalmak gerektiği
düşüncesine kapıldılar.

Fakat bu çok kısa ve
dar görüşlülüktür. Zira

onların beğenmedikleri
müminler, kısa

zamanda dünyada çok
ilerlediler, zengin ve
azgın kâfir önderler

perişan oldular. 

Meryem /74 –
Halbuki Biz onlardan

önce, gerek mal ve
eşyaları, gerek

gösterişleri daha güzel
durumda olan öyle

nesiller helâk ettik ki
saymaya gelmez. 

Başlıca
ölçülerinin, maddî refah

olduğu vurgulanıyor. 

Meryem /75 – De
ki: Dini inkâr edenlere
Rahman biraz mühlet

versin, bundan ne
çıkar? 

Ama işin sonunda,
onlar kendilerine vaad

olunan azabı veya
kıyameti görünce 

işte o zaman
öğrenecekler: kimmiş
mevkii daha düşük ve

kimmiş asker ve
maiyyeti daha zayıf!

[3,61; 62,6] 

Meryem /76 –
Allah hidâyeti kabul

edip doğru yola
gelenlerin ise

feyizlerini artırır. 

Baki kalacak
dürüst ve yararlı işler,

Rabbinin nazarında 

hem mükâfat
bakımından daha üstün,

hem de âkıbet
yönünden daha iyidir.

[9,124-125] 

اصف رفــب ـطةـوة ةرةبح  مةــ السح ض   وة ةرف الف ا ت   وة وة ا  فةــه ـنةــيفــابةـمن دف ه ــب ـــا عفـمة
ية ذةا مةان ـۛســالف نفول  ـق ــوة اي تح ـا م ـ ءة ﴾٦٥﴿ ت ــل  بةادة ۜ هةــع  ۟ـم  لةـلةـعفـتة لفـهي ى ياح ه  ۛسم 
لة ية الف نفــكم ذفــالوة ة  الان ـۛســـر  نةاه ــقفــلةـاخةـنح ﴾٦٦﴿ ۛف   ا ــۛسـلة ىــرة ج  حةـــــخف وف ياح

بح كةوة ـــفة ةـحفـنةــ لةرة نح رة الـه ـش  ةـمف وة ينةـيةاطيـشح ﴾٦٧﴿ نف قة لةـم  ـاىـبفل  وة مف يةك  ۛشيف
ة لةـــث  عةــنفــنةــمح ة  م ـز  نفــنح ﴾٦٨﴿ ة لةــث  ةـحفـن ـمح نح رة لة جةــحة مف ـه ــض  ةـهةـوف ۛـمة  ج ـنح ى ياح ث 

ةـث  ن  مح لةم ـالعف لةنةحف ﴾٦٩﴿ ة  الـلح  شيـكم ن  لةىـعة دح  ـۛش مف  الـه ــيح  يعة من حف ۛـت ـع  الرحة ى ياح
اينف م  د كمنـفـوة ار  وة ة لح اۛ كة مف اي لنىـعة انةـهة ﴾٧٠﴿ ينة ةذي لنـه  ب الح اص ـى ب ـمف الوف ىـل ـهة ياح

ة ن ــث  يـنةــمح ة جح  ينة اتح ةذي نةـقةـالح ا وة ةال ـوف الظح ينةـميـذةر  ﴾٧١﴿ بح كة تفماى مةرة ۛـ حة ى ياح ض  قف
ذةات  اي يةـعة لنىــتفـوة مف ان ه  ي نةات  قةالةـيح ــنةابةـات ـلةيف ةذي واكف نةـالح ر  فة ﴾٧٢﴿ ىـفي ياح ث  اج  يهة

مفكف وة ﴾٧٣﴿ ينة ةذي اواۙ اليح ـ انمةل لح يقةـالف ن  ري ن  ـفة ر مةـخة يف اماىـيف ۛسن  قة الحف ىـنة  وة ياح د 
نفـــلف مةــق  ﴾٧٤﴿ ن  ه ـقة نفـمف  م ـه ـلةـبفـنةاقةـكذـلةــالهف ة  ۛسن ـالحف مفـرف ث يـاثـال ءف ر  اىـاى  وة

ا مة لة انة  ف يـكف لة دف  لةــمفـيةــلفــة    فةــالضحة ن  ه ــد  من حف ىۛ حةـــمة الرحة اىـداح ا تحن الوف ذةا رة اي
رح ــۛش ةـــوعةـي  مح ونة   اي ة اي ذةاۛب وةـعةـاالفـد  اعةـمح ة ونة مةـلةـعفـۛسيةـةةۜ  فةـاالسح وةــنف ه ـم 

يـــوة ية ةالحن د  ـزي يـــ الح ا ه ـتةــنة اهفـذي وف ۜىـــدة دى ﴾٧٥﴿ الضفـكةـمة داىـنفـف  ج ـعةـاناى وة
﴾٧٦﴿ الف ا ل  ق يةات  بةاـوة ة ات   خةــالصح دة ـر  ع ـيفـحة بح كةنف ىـ  ثةرة داح رة ر   مة يف خة اباى  وة وة
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Meryem /77 – 
Baksana şu âyetlerimizi
inkâr edip: “Mutlaka 
malım mülküm de 
olacak, çoluk çocuğum 
da olacak!” diyen 
adamın haline! 

Meryem /78 – Ne 
o, bu adam gaybı 
öğrenmenin yolunu mu 
buldu, 

yoksa Rahmandan 
kesin bir söz mü aldı? 

Meryem /79 – 
Asla! İşte onun bu 
sözünü deftere 
kaydedeceğiz ve 
azabını da artırdıkça 
artıracağız. 

Meryem /80 – O 
sözünü ettiği mal ve 
evlada Biz vâris 
olacağız, nesi var nesi 
yoksa Bize kalacak 

ve o, huzurumuza 
tek başına (ilk 
yarattığımız gibi mal ve
mülkten, makam ve 
mevkiden hatta 
elbiseden bile 
soyunmuş olarak çırıl 
çıplak) gelecektir. 

Meryem /81 – 
Kendilerine kalsa izzet 
ve kuvvet vesilesi olsun
diye, Allah’tan başka 
bir takım tanrılar 
edindiler. 

Dünyevî varlığa 
ve iktidara nerdeyse 
dinî bir vecd ile 
“tapınan” ve dünyevî 
başarının bu 
tezahürlerine tanrısal 
nitelikler yakıştıran 
insanlardan 
bahsediliyor. 

Meryem /82 – 
Hayır, hayır! Taptıkları 
o nesneler onların 
ibadetlerini 
reddedecekler ve 
kendilerine düşman 
olacaklardır. [35,14; 
46,5] 

Meryem /83 – 
Görmüyor musun ki 
Biz kâfirlere şeytanları 
musallat ediyoruz, 
onları oynatıp 
duruyorlar. 

Meryem /84 – O 
halde onlar hakkında 
acele etme. Biz onların 
günlerini saymaktayız. 
[14,42; 86,17; 3,178; 
31,24] 

Meryem /85 – 
Gün gelecek, Allah’ı 
sayıp haramlardan 
sakınan müttakileri, 

Rahman tarafından
ağırlanacak konuk 
heyet olarak 
toplayacağız. 
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Meryem /86 –
Suçluları da susuz

olarak o yakıcı
cehenneme süreceğiz. 

Meryem /87 –
Rahman’ın huzurunda,

söz almış olanlar
dışında hiç kimse şefaat

edemez. 

Bunun mânası
şudur: Şefaat ancak

dünya hayatında
Allah’a iman eden, dine

inanan için geçerli
olacaktır. Keza yalnız

Rahman’ın izin verdiği
kimse başkaları için
şefaat edebilecektir. 

Meryem /88 –
“Rahman evlat edindi”

dediler. 

Meryem /89-
Meryem /90 – Böyle

diyen sizler, öyle çirkin
bir iddia ileri sürdünüz

ki nerdeyse gökler
çatlayacak, yer

yarılacak, dağlar yıkılıp
çökecekti! 

Meryem /91 –
Rahman’a çocuk isnad

etmelerinden ötürü! 

Meryem /92 –
Halbuki evlat edinmek

Rahman’ın şanına
yakışmaz. [2,116; 9,30] 

Meryem /93 –
Göklerde ve yerde kim

varsa, Rahman’a sadece
ve sadece kul olarak

gelecektir. 

Meryem /94 – O
bunların hepsini ilmi ile

ihata etmiş, tek tek
tesbit etmiştir. 

Meryem /95 – Ve
onların hepsi de

kıyamet günü O’nun
huzuruna tek başına

gelecektir. 

لةعة ـة الطح ﴾٧٧﴿ الـفة ال ة ۛتـيف رة ي ـالح ب كفذي رة يةـفة تةيةــات ـان قةالة لة ون الىـنةا وة ة مة ۜ نح لةداى وة وة
ۜ ۛسـكف ة ت ب كذنـةـلح ﴾٧٨﴿ ةۛب الم  ــيفــغةـــالف ن دة ــنفـــذة ع ـــخةـــاتح من حف ۙــهفـ عةالرحة داى

نة ث ـوة ايةــر  يةــه  مة نةاـيــأف تيــق ول  وة ﴾٧٩﴿ ا ية دح  لةـمة نةم  ۙ نةـه  م ـق ول  وة ى داح ذةاب  مة الفعة
﴾٨١﴿ ة اتح ۙـمف ع ـه ــوالةــون كمـيةـةى ل ــهةــ انل الحن نف د ون  ـذ وا م ــخةــوة ى زاح ﴾٨٠﴿ داىـــفة رف

مفــه ـيفـــلةــعة ۜ   ۛســكف ة ر ونة  ب كذــيةــــلح ونةـــون ـــكممف  وة يـةـــه ـــــبةا دة ت ــع ــــف 
ا ال رةــمف  تةــــلة ال ة ۛسـنح ةـنةاالــلفـــا  الرف يــاف ـكةـلةى الفــينة  عةـيةاطيــشح نةـري ﴾٨٢﴿ ۟ــــض  ى داح

﴾٨٤﴿ لفـعفــلة تةــفة ۜ  ايـه ـيفـلةـعة جة ة مف ا نةــنح ۛــمف عةـه ـدح  لةـع ـمة ى داح ﴾٨٣﴿ ۙـه  زح  ؤ ـتة ى مف الزاح
نة وق ــوة ينة س  مي ر  جف الفم  ﴾٨٥﴿ الفـية ر  ش  مة نةحف ةـم ـوف لةىـتح ينة اي ن   قي من حف ففالرحة ۙـوة داى

ةــونة  الــكمـــل ــــمفــــلة ية ا عةــــــشح ةةــــفة ﴾٨٦﴿ لن ةـــــهةــــــى   جةـاي ۢــــــنح مة   و   رف د اى
قة ةـال ـوة ذةــخةـــــوا  اتح ﴾٨٧﴿ ة  مة لح حفـالدة ـنفـذة   ع ــخةــ اتحةن   ـــاي ۢــ  عةن ـمنـرحة داى هف
ات ـــتة وة من اد  السحة كة ﴾٨٩﴿ ۙـيفــمف ۛشـت ــئفـدف ج ــقةـلة ى داح ـاى اي ﴾٨٨﴿ حف ن ـالرحة لةمن ۜـ وة داى

اــعة النف  دة وف ﴾٩٠﴿ تةـفةـتةـية ه   وة نف نة م  ةرف رح  الفـطح تةخ  ض   وة ةرف ۙـنفۛشقح  الف ى داح بةال  هة ج 
 اينف

نف لح ـكم مة ﴾٩٢﴿ ا مة ي وة بةغي ن  يةنف من حف ۜ النف ل لرحة لةداى ذة وة يةتحةخ  ﴾٩١﴿ ن  من حف ۛ ل لرحة لةداى وة
دف  الحفـلة مفـيه ـصنـقة ﴾٩٣﴿ ات  ف ي وة من ض  السحة ةرف الف  وة

ا ة لح ن  انت ي اي من حف ۜالرحة بفداى  عة
﴾٩٥﴿ تيــه ــلح ـكم وة مة الفـــيه   يةــمف  ان رف داىـــة    فةــمةـينــق ــوف ﴾٩٤﴿ ةـــوة عة ۜــمف  عةــه  دح ى داح
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Meryem /96 – İman 
edip, makbul ve güzel 
işler yapanlar için, 
Rahman insanların 
gönüllerinde sevgi 
yaratır. 
Bu âyet indirildiğinde Mekkede 
müminlere işkence ediliyordu. 
Âyet onlara müjde verip 
müminlerin yakında sempati 
göreceklerini bildiriyor. Bu âyeti 
açıklayan bir hadis meali: Yüce 
Allah bir kulunu sevince 
Cebraile: “Ben falanı sevdim, sen
de sev”  der. Bunun üzerine 
Cebrail (a.s.) da onu sever ve 
gökte olan melekler: “Allah 
falanı sevmiştir, siz de seviniz!” 
diye nida eder. Artık 
göklerdekiler de onu sever. Sonra
yeryüzünde de onun için bir 
sevgi yerleşmiş olur.” 

بزح

﴾٣﴿
Meryem /97 – Bizim, 
Kur’ân’ı senin dilinle 
indirip 
kolaylaştırmamızın 
başlıca sebebi, senin 
müttakileri müjdelemen 
ve inatçı kimseleri de 
onunla uyarmandır. 
Meryem /98 – Hem 
onlardan önce nice 
nesiller imha ettik Biz! 
Onlardan hissedip 
gördüğün yahut sesini 
işittiğin bir tek kişi bile 
var mıdır? 
20-TA HA SÜRESİ
135 âyet olup Mekkede inmiştir. 
Hz. Peygamber (a.s.)ı teselli ile 
başlar, risaletinin kesinlikle 
muvaffak olacağını müjdeler. Hz.
Mûsâ kıssası tafsilatlı olarak 
bildirilerek, tavsiye edilen sabır 
ve zaferin en müşahhas 
örneklerinden biri verilmiş olur. 
Daha sonra Hz. Peygamberin 
uğradığı muhalefet ve bu karşı 
koymanın âkıbeti ele alınır. 
Sûrenin Meryem sûresi ile aynı 
sıralarda nazil olduğu ve bunun 
da nübüvvetin takriben 6. yılı 
olduğu düşünülebilir. Hz. 
Peygamberi açıkça tesellisinin 
hemen peşinden, birden bire Hz. 
Mûsâ’ya geçişte şu gizli ve güzel
münasebet vardır: Hicaz arapları 
Hz. Mûsâ isimli bir peygamberin 
varlığını duymuşlardı. İşte Allah, 
Hz. Mûsâ’yı nasıl hiç 
beklemediği bir şekilde 
peygamber yapmışsa ve bu garip 
zat nasıl Firavunun saltanatını 
sarsmışsa, bu Peygamber de 
benzer tebliğlerde bulunup 
başarılı olacaktır. 
    Sûre daha sonra Hz. Adem’in 
şahsında insanoğlunu bekleyen 
şeytan tehlikesine karşı 
uyarmakta, bilahare mahşer 
manzaralarını göstererek bütün 
insanlığı irşad etmektedir. 
    Bu kutlu sûrenin, İslâm tebliğ 
tarihinde, Hz. Ömer’in İslâma 
girişine vesile olması ile önemli 
bir hatırası vardır. Hz. 
Peygamberi öldürmek üzere yola 
çıkan Ömer, kızkardeşi Fatıma ile
eniştesi Said’in müslüman 
olduğunu yolda öğrenince önce 
onların işini bitirmek üzere 
evlerine geldiğinde onlar Tâhâ 
suresini okumakta idiler. 
Sakladılar. Zorlayınca Kur’ân 
sayfalarını çıkardılar. İkisine de 
hücum etti. Yüzünden kanlar 
akan Fatıma “müslüman olduk. 
Öldürsen de dönmeyiz.” dedi. Bu
ihlaslı çığlık ve kesin karar 
üzerine Ömer Tâhâ sûresini 
dikkatle okuyup düşündü, 
düşündü. Evden müslüman 
olarak ayrılıp Hz. Peygamberin 
huzuruna giderek ona biat etti. 
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Bismillahirrahmanirrahim
Ta Ha /1- Ta Ha /2–Tâ 
Ha. İndirmedik Kur’ân’ı 
sana, meşakkat çekip, 
bedbaht olasın diye.

Tâ hâ: kesin mânasını yalnız 
Allah’ın bildiği huruf-i 
mukattaa’dan olmakla beraber, 
bu hususta yapılan başlıca 
tefsirler: 1.Hz. Peygamberin 
isimlerindendir. 2. Yüce Allah’ın 
isimlerindendir. 3.Yemindir. 

4.“Ey insan!” demektir. 

Ta Ha /3- Ta Ha /
4 – Yüce gökleri ve yeri

yaratan tarafından,
Yaratana saygı duyanı

uyaran, irşad eden,
buyruklar halinde
tedricen indirdik. 

Ta Ha /5 – O,
Rahmandır (Sonsuz
merhamet ve şefkat

sahibidir), rububiyet
arşına kurulmuştur. 

Ta Ha /6 – Göklerde ne
var, yer de ne varsa

O’nun. Bu, ikisi
arasında olan, yerin

altında olan da Onun. 

Ta Ha /7 – İster yavaş
konuş, ister açıktan,

O’na göre birdir. Zira O
gizliyi de, gizlinin

gizlisini de bilendir.
[25,6] 

Ta Ha /8 – O’dur Allah.
O’ndan başka yoktur
ilah. En güzel isimler
ve vasıflar O’nundur. 

Ta Ha /9 – Sahi,
olmadı mı senin

haberin, Mûsânın
durumundan? 

Ta Ha /10 – Hani
o çölde, gece yol

alırken, bir ateş gördü
uzaktan. 

“Durun!” dedi, ailesine:
“Bir ateş ilişti gözüme. 

Oraya doğru gideyim,
Belki oradan bir kor

alıp size getiririm,
Belki orada yolu bilen
birini bulurum.” {KM,

Çıkış 3. bölüm} 
Ta Ha /11 – Ateşin

yanına varınca birden:
“Ya Mûsâ!” diye nida

edildi. 
Hz. Mûsâ Medyen’den Mısıra

ailesi ile dönüyordu. 

Tûr dağının da içinde
bulunduğu Tuvâ vadisine

geldiğinde, karanlık ve soğuk bir
kış gecesinde bir oğlu dünyaya

geldi. Yolu kaybetmiş, davarları
dağılmıştı. En muhtaç olduğu şey

ateş idi. Allah lütfundan ötürü
ateşte tecelli etti ki o da buraya

yönelsin (Krş. Tevrat, Çıkış, 3). 
Ta Ha /12 – “Haberin

olsun: Benim Ben
Senin Rabbin!” denildi.

Çıkar pabuçlarını
hemen! Çünkü kutsal

vâdidesin sen! Evet
evet Tuvâdasın sen!
[79,16] {KM, Çıkış

3,5}
Krş. Tevrat, Çıkış, 3 ve 4.

bölümler. Bu konu Tevrat ve
onun açıklaması durumunda olan
Talmud’dan okununca, Kur’ân’ın
ihtiva ettiği farklılıklar görülür ve

Kur’ânın kopya ettiğini iddia
eden oryantalistlerin utanması

gerekir.. 

ا نحةمة ﴿٩٦﴾فةا  ة نح ينة اي ةذي ن وا الح ل وا انمة م  عة ات  وة ال حة ة  الصح
ل  عة م  ۛسيةجف ن  لةه  من حف  الرحة

ى داح و 
كة مفـوة ﴾٩٧﴿ نةاه  ب  رف ة رة ب ـيةسح ت ـل ۛسان كة ل ت بةشح  ينة وة ةقي تح رة ب ـنفـه  الفم  ماى ل ـقة هيـذ  ىـوف داح

﴾٩٨﴿ نةا لةكف مف الهف لةه  نف قةبف ۜ م  ن  لف  قةرف  هة
سح  مف ت ح  ه  نف نف م  د  م  ع  الوف الحة مة  تةسف

زاى كف مف ر  لةه 

هن                   ة  طن ورة                   س    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

ة تة لح ةىكن ذفــاي رة ﴾٢﴿ ا اننة ـق ــالفكة ـيفــلةـــنةا عةـــزة لفـنف ال اـمة ۙىــشفــتةـــ ل رف قن ﴾١﴿ ۜـــطن هن
ةـنفـتة مح يلى م  ۛض  وة قةـلةـنف خةـزي ةرف ات الف وة من لنۜىــ الفالسحة ع  ﴾٣﴿ نف يةـل  ۙىـمة شن خف

ات     ا ف يـه  مةـلة وة من االسحة ﴿٥﴾ وة مة ن  من حف لةىاللرحة ىـالف  عة تةون ش  اسف رف عة ﴾٤﴿

رفـهةــجفــنف  تة اي وة ﴾٦﴿ ا بة يــف  مة ض   وة ةرف اــه ــنةــيفــالف ا تة مة مة ةـۛت الـــحفــ وة ىــثح رن
لناللحن  ا اي ة ـــــــ   لة لح ۜـــــــه هة اي وة ﴾٧﴿ ة ا ـ  فةوف ل ـقةـب ا لف ىــلةـعفــه  يةــنح فن الخف ة  وة رح م  السح 

ذف   اي
ان نةاراى رة ﴾٩﴿ ۢى يث  م وسن دي لف التنيكة حة هة ننى﴿٨﴾وة ااء  الفح سف مة ةسف لةه  الف

بةس ـقةـب  الة ل فةقة ةهف اييكمامف ه ـ ل  ح ن اوا اي نة ـث  ت  ـان ــــعةـلة ناةرىاسف يـ ىـلـ تي اـ م مفكمان هة نف
ايي ح ن اي ﴾١١﴿ ااالــلةـفة ة ا ن ــتن مح ية يةـــيهة ىــام ـود  وسن ﴾١٠﴿ د  عة ةار  لةىـالوف الج  ه دىى النح
﴾١٢﴿ بح النةال  نحةكة  ب ـيفـلةـعفـعف   نةـلةــ  فةاخفكةــرة ۛ  اي اد  الفـلف اـكة ۜىـدحةس   ط ــقةــم ـوة وى
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Ta Ha /13 – 
Peygamberliğe seçtim 
seni, 

Öyleyse iyi dinle 
sana vahyedileni. 
[7,144] 

Ta Ha /14 – 
Muhakkak ki Benim 
gerçek İlah. 

Benden başka 
yoktur ilah. 

O halde sen de 
yalnız Bana ibadet et. 

Beni anmak için 
namaz eda et. 

Ta Ha /15 – Elbet 
gelecek kıyamet saati. 
Nerdeyse açıklayasım 
geliyor onun vaktini. 

Ta ki her kişi 
bulsun orada bütün 
yapıp ettiğini,  işlerinin 
karşılığını. [99,7-8; 
52,16; 27,65; 7,187; 
31,34] 

Ta Ha /16 – Buna 
inanmayanlar ve 
nefsinin arzu ve 
ihtiraslarının peşine 
düşenler, sakın seni ona
inanmaktan 
vazgeçirmesin, sonra 
sen de helâk olursun. 

Ta Ha /17 – Mûsâ,
şu sağ elinde tuttuğun 
şey de ne? {KM, Çıkış 
4,2} 

Ta Ha /18 – “O 
asamdır dedi, üzerine 
dayanırım, onunla 
davarlarıma yaprak 
çırparım, ayrıca onunla 
daha birçok ihtiyacımı 
gideririm.” 

Ta Ha /19 – 
“Bırak onu Mûsâ!” 
buyurdu. 

Ta Ha /20 – 
Hemen bıraktı. Bir de 
ne görsün: Hızla 
kıvrılıp sürünen, 
kocaman bir yılan oldu!

Ta Ha /21 – “Tut 
onu! Korkma, Biz onu 
eski haline çevireceğiz”
buyurdu. 
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Ta Ha /22 – Bir de
elini koynuna sok! Bir

başka mûcize olarak
çıkar onu hiç pürüzsüz,

parlak mı parlak!
[28,32] {KM, Çıkış

4,6} 

Ta Ha /23 –
Böylece sana en büyük

mûcizelerimizden birini
göstermek istiyoruz. 

Ta Ha /24 –
Firavuna git! Doğrusu o

pek azıttı. [26,10-15]
{KM, Çıkış 4,10-16;

6,30} 

Ta Ha /25- Ta
Ha /27 – “Ya Rabbi,

dedi, genişlet göğsümü,
kolaylaştır işimi,

çözüver şu dilimin
bağını. 

Ta Ha /28 – Ta ki
anlasınlar sözümü! 

Ta Ha /29- Ta
Ha /30 – Bana da
ailemden birini, 

yardımcı kıl Harun
kardeşimi. 

Ta Ha /31 –
Onunla beni takviye et. 

Ta Ha /32 – Onu
bu işime ortak et. 

İslâma göre Hz.
Harun, Hükümdarın

yanında bir din
yetkilisinden ibaret

olmayıp risalet işinde
ortaktır. İslâm

hukukçuları buradan
müşterek hakimiyetin
meşruluğu hükmünü

çıkarırlar. 

Ta Ha /33 – Ta ki
Seni daha çok tesbih ve

tenzih edelim. 

Ta Ha /34 – Ve
Seni daha çok analım. 

Ta Ha /35 –
Aslında Sen bizim

bütün hallerimizi
hakkıyla görmmektesin.

Ta Ha /36- Ta
Ha /37 – “Mûsâ! dedi,

istediklerin sana verildi.
Zaten başka bir sefer de

sana, lütufta
bulunmuştuk: [28,7-13]

{KM, Çıkış 2,1-10} 

ـة اي ـيــنح ال  ناي االحن النـة   لة
ا ة لح ـــهة اي لن اي ﴾١٣﴿ النةا  ىوة وحن ا يـ  مة ـعف لـ  ـتةم  تـ كة فةاسف رف ـتـة اخف

ة نح ـيةـة  اي تـ  ــةة ان اعة ة الـسح ﴾١٤﴿ ـال دفالنـة ـــبـ  ـۙي  وة  فةـا عف ي ال ني ـــري ـــذ  كف لنوةة لـ  ة ـــم  الــصح ق 
كة ة نحـة ـدح ــص  يـة ﴿١٥﴾فةلة ىكف ال زن جف تـ  ا لـ  يـهة ـفي  ـاد  ا خف

ىكم عن ا تةسف س  ب مة فف ـلح  نـة
ـلفــكة ا تـ  مة وة ﴾١٦﴿ ا  مةــنفـعة م ــنف لة ي ــهة ةــن  ب ــؤف اتح ا وة يـعة هةـــبةـهة ىـــتةـــه   فةــون دن رف

ـية ۛ ال قةالة ه  ــۛصاية ــوة عة ا وة تـة ــهة يف ـلـة ـــؤ لاعة ة ـشح  ال كح ه  ﴾١٧﴿ ين كة يةـمي ى  يةابـ  م وسن
ا  القةالة ـهة ــق  ى لف ـوسن ام  يـة ﴾١٨﴿ ا عةـب  ل يةـهة ي وة نةمي ا لنى غة يهة انر ب  في ىـخف ا  مة رن

ـفف  ـخة لة تـة ا وة هة ــذف ﴿٢٠﴾قةالة خ  ا فةـا  فةـاة ـيهة ــقن ـية لف ى ذةاه  ـعن ـسف ةــة  تـة ــيح حة ﴾١٩﴿

دة ـمف يـة ــم  اضف لنى وة ـكة كة اي ـنةاح  جة ﴾٢١﴿ لنـى ـا الف ون ــهة تـة ـيـرة ـا سي يـد  هة ـعي ۛسـنـ 
نةا ا تـ  يـة ـنف ان كة م  يـة ر  نـ  لـ  ﴾٢٢﴿ اءة ـۛضا يف ـر جف بـة خف ــنف تـة ر  م  ـيف ان غة ـوء  ا ـةى س  ۙىيـة رن  ا خف

حف لييرةبح  قةالة رة ﴿٢٤﴾ اشف ۟ى ةه  طةغن نح نة اي وف عة رف لنى ف  ذفهةبف اي ﴿٢٣﴾اي ۛىـالفك  رن بف
ۙي﴿٢٧﴾ نف ل ۛساني ةى م  دة قف ل لف ع  احف وة ﴾٢٦﴿ يــية وة اي رف ل ۙيــمف ال سح  ري ﴾٢٥﴿ ۙي دفـۛص ري
ۛي﴿٣٠﴾ ر ونة الخي ﴿٢٩﴾هن لف ـعة اجف نف ليي وة يراى م  زي ۙي وة لي الهف ﴾٢٨﴿ ي  لي وا قةوف ه  قة يةفف
﴾٣٣﴿  كةيف

كة ۙ ن ۛسبح حة يراى ثي كة ﴾٣٢﴿ يـالشف وة ه  فاي كف ۙيـالمف ر  ري ۙي﴿٣١﴾ ري ا الزف دف ب هي د  ا شف
ــيۛت قةالة قةـدف تي ا ون ﴾٣٥﴿ كة نحـة  اي

ـيـراىكم صي ـنةابـة ـنفۛت بـ  ﴾٣٤﴿ كة ك ــرة ـذف نـة  وة
ۜكف يراى ـثي

ـــرن ۙى﴿٣٧﴾ ة ةى  ا خف ــــرح ـيفـكة  مة ـلـة ةا عة ـنةــنح ـدف مة ــقة لـة وة ﴾٣٦﴿ ىـم   يةالةكة ؤفـس  وسن
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Ta Ha /38– O 
vakit annene ilham edip
dedik ki: 

Ta Ha /39 – “Onu 
bir sandığa yerleştirip 
denize bırak. Deniz onu
sahile atsın. Bana da 
ona da düşman olan biri
onu alsın” ve Ey Mûsâ!
nezaretim altında 
yetiştirilmen için sana 
karşı insanların 
gönüllerinde tarafımdan
bir sevgi bıraktım. 
[28,7-9] 

Eski Ahid Çıkış 
kitabında yer alan kıssaya 
göre Nil nehrinden onu alan
Firavun’un kızı, İslâmi 
geleneğe göre ise hanımıdır.

Hz. Mûsâ’nın annesi, 
oğlunun da diğer yeni 
doğan İsrail çocukları gibi 
öldürüleceği korkusuyla, 
onu Nil nehrine bıraktı. Eşi 
Asiye, kocası ile sarayının 
bahçesinde gezinirken 
farkedip ırmaktan sandığı 
çıkarttı. Kalbi çocuğa sevgi 
ile doldu. Mûsâ’nın ablası 
onu izlerken, çocuk için süt 
annesi aradıklarını 
öğrenince, gelecek âyetteki 
teklifi yaptı. 

Ta Ha /40 – 
Kızkardeşin, denizden 
seni alanların yanına 
varıp: “Ona iyi bakacak
birini size buluvereyim 
mi?” diyordu. Böylece 
seni annene 
kavuşturduk ki gözü 
aydın olsun, üzülmesin.

Derken sen 
büyüdün, bir adam 
öldürdün de seni 
kederden biz kurtardık. 

Seni, ey Musâ, 
türlü türlü imtihanlarla 
sınayıp yetiştirdik. 

Bu yüzden de 
yıllarca Medyen halkı 
içinde kaldın. Sonra da 
takdirimizle, buraya 
geldin! [28,12] 

Hz. Mûsâ, kasıtlı 
olmaksızın kazaen bir 
kıbtinin ölümüne sebeb 
olmuştu. [28,15-16] 

Ta Ha /41 – “Seni 
Ben seçip 
Peygamberliğime 
hazırladım.” [7,144] 

Ta Ha /42 – 
“Haydi kardeşinle 
birlikte âyetlerimle 
gidiniz, sakın Beni 
anmakta gevşeklik 
göstermeyiniz.” 

Ta Ha /43 – 
Gidin. Firavun’a, zira o 
iyice azdı. 

Ta Ha /44 – Ona 
tatlı, yumuşak bir 
tarzda hitab edin. Olur 
ki aklını başına alır, 
yahut hiç değilse biraz 
çekinir.” [16,125] 

Ta Ha /45 – “Ya 
Rabbî” dediler, 
doğrusu, korkarız ki o 
bize son derece kötü 
davranır, hatta ileri 
gidip daha da azar. 

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

20-Ta Ha Süresi       /     Yaprak 07A Cüz 16 Süre 20 Sayfa 313

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

313 ﴾٢٠﴿ هى وَرةو طى سو ﴾٢٠﴿

Ta Ha /46 –
“Korkmayın! buyurdu.
Ben sizinle beraberim,

her şeyi işitir ve
görürüm.” 

Ta Ha /47 –
“Haydi varın da şöyle

deyin ona: 

Rabbin tarafından
gönderilen elçileriz biz

sana!” 

İsrailoğullarını
bizimle gönder ve

işkence etme onlara. 

Rabbinden bir
belge ile geldik biz

sana. 

Kurtuluş hastır bu
doğru yolu tutanlara! 

Son cümleden
maksat, “selam olsun”

anlamında bir dilek
değil, haber kipi olarak

bir hüküm bildirmektir. 

Ta Ha /48 – “İnan
ki: “Dini yalan sayıp

ondan yüzçeviren,
mutlaka azaba

uğrayacaktır” diye
vahyedildi bize.”

[79,37-39; 92,14-16;
75,31-32] 

Ta Ha /49 –
“Hele, dedi,

Firavun,“Sizin
Rabbiniz de kim

Mûsâ!” 

Ta Ha /50 –
“Rabbimiz, dedi, her

şeyi yaratan, sonra da
onu yaratılış gayesine

uygun yola koyan, 

Yüce Yaradandır,
(buna iyice inan)” 

Allah her şeyi yaratıp
şekil ve özelliklerini,

varlığını sürdürme yollarını
gösterendir. 1. Mesela

insanlara yapacakları işlere
en uygun olacak el ve ayak

vermiştir. 2. İnsana,
hayvanlara, bitkilere,

madenlere, havaya, suya vs.
işlevleri için en uygun

durumları vermiştir. 3. Her
şeye, işlevini, gereği gibi

yerine getirmesine elverişli
imkânlar vermiştir, o yola

koymuştur. Kulağa
işitmeyi, göze görmeyi,
balığa yüzmeyi, kuşlara

uçmayı, toprağa bitki
çıkarmayı, ağaca çiçek açıp

meyve vermeyi öğreten
O’dur. Hz. Mûsa, Allah’ı

tanıtmak için, işte öyle kısa,
fakat yoğun bir cümle

söyledi ki yığınlarla kitap
yazılsa yine onun mânasını

ihata edemez. 

Ta Ha /51 –
Firavun dedi ki: “Peki o

zaman, önceki
nesillerin durum ve

akıbeti ne olur?” 

ـيه  ف ي في ــذ  ذ  الن  اقف ةاب وت  فةاقف يه  التح في ﴾٣٨﴿ اى لن اا اي نة ـيف حة ذف الوف ۙى اي اي وحن ـكة مة ا مح 
ـد  عة ۜوح  وة ه  ـي لـة ـه  ف  لفـق  ـيةـمح  فةـلفـيـ  اح  الف ة السح ــيةـمح  بـ  ـــذف ه   ــل ــالف ـأفخ  ــد  يـة وح ليي عة
ي شاي ذف تةمف  اي

ت كة ا خف ﴾٣٩﴿ يفت  اللفقة  وة
لةيفكة ۛي عة نحي ةةى م  بح حة نةعة مة ل ت صف لنى وة ۢي عة ني يف عة

اى اي كةــمح  ا  لن جةـه ۜ  فةـل ـف كذيـة نفــمة لنىـمف عةكمـــد  لح  ال لفــ هةفةتةق ول  نةاكةـعفــرة
نة مح  م  الفغة

ة عةــتة يفـكف رح تةـن ـيفـقة لة ا  وة قةـحفـهة ۜ  وة نة ةـنةـساى فةـففــۛت نةـلفـتةــزة نةاكةـيفـجح
لنى ر  عة قةدة فة ةاكة  ف ـتةـوة يـوناى   فةـت ـنح ينة فاي ني يةـمة ل ـالهف لةب ثفۛت س  ةـــنة ث ـدف ۛتـئفـج  مح

ذفهةبف يةاتيي النفۛت اي الخ وكة ب ان وة ﴾٤١﴿ اصف ۛيـوة سي ت كة ل نةفف طةنةعف ﴾٤٠﴿ ىـم  يةا وسن
﴿٤٣﴾ لةه فةق ولة ذف ااايـهة اي ةـلنى ف  بة نح نة اي وف عة ۛىـه  طةـرف غن ﴾٤٢﴿ ي ذ  تةن يةا في لة  وة

ۛيكذ ري
ـةالةـقة بح ااــرة ةنة نح اف ـــنةا  نةـــ اي خة ﴾٤٤﴿ لىــقة ةه   يةـعةـناى لةـيح ــ لةوف ةـتةـلح كح ية ر  الـذة ىـخفـــوف شن

ــني ـة نح اا اي ـافة ــخة تـة ـ ىقةــالة لة ــعة ااكممة ـمة ﴾٤٥﴿ ر طة عة النف يةـيفـلةـالنف يةفف اا الوف ىــنة طفغن
ــولة  س  ـارة ـة نح ا اي ـولة يةاه   فةــق  ـكةفةـأفتـ  بحـ  ــلف رة س  ـنةا فةــاةرف ـعة مة ى﴿٤٦﴾ الرن ع   وة مة السف

لنى عة يــبة لة ناي اايـي رة ۜ قة ايسف مف بفه  ذح  لة ت عة نفـئفـج  دفـوة ۜ نةاكة ب انيةة  م  بح كة الرة ةـ وة م ــسح لة
نحةا ة اي اا النح نة لةيف ية اي لنى قةدف ا ونح  ذةاۛب عة ذحةۛبكف نفـمة الفعة ﴾٤٧﴿ ـة ن ـمة ى بةعةـاتح الفه دن

نةا قةالة ـ  بح ة رة ـطنىـي العفذييالح ﴾٤٩﴿ نف  اقةالة فةمة ك مة بـح  ىرة لحنى﴿٤٨﴾ يةا م وسن تةوة وة
﴾٥١﴿ ال  ا بـة لنى قةـالة فةـمة ـر ون  الف ون ــق  الف ﴾٥٠﴿ ةـكم ه  ث  لح لفقة خة ء  ة هةــۛشيف ىــمح دن
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Ta Ha /52 – 
“Onların durumu, 
Rabbimin yanındaki bir
kitaptadır. O, ne şaşırır, 
ne de unutur.” dedi. 

Ta Ha /53 – O’dur
ki yeri size beşik yaptı. 

Orada sizin için 
yollar ve geçitler açtı. 

Gökten de size 
yağmur indirdi. 

İşte o su ile türlü 
türlü bitkilerden çiftler 
çıkardık. [21,31; 13,3] 

Ezvac (çiftler) 
denilmesi bitkilerdeki 
erkek ve dişi unsurların 
çiftleşmesine işarettir. 

Ta Ha /54 – Hem 
siz yeyin, hem 
davarlarınızı otlatın. 

Elbette bunda aklı 
olanlar için âyetler, 
Allah’ın kudretine 
deliller vardır. 

Ta Ha /55 – Sizi, 
ey insanlar, Biz yerden 
yarattık. 

Yine oraya 
göndereceğiz ve oradan
tekrar Biz çıkaracağız. 
[7,25] 

Hz. Ali (r.a) bir 
hutbesinde şöyle 
demişti. “Ey insanlar, 
siz ebediyet için 
yaratıldınız. 
Babalarınızın 
sulblerinden rahimlere, 
oradan dünyaya 
geçiyorsunuz. 
Dünyadan berzaha 
(kabre), oradan da ya 
cennete, ya da 
cehenneme 
gideceksiniz” deyip bu 
âyet-i kerimeyi 
okumuştu. 

Ta Ha /56 – Biz 
Firavun’a bütün 
âyetlerimizi, 
delillerimizi gösterdik, 
fakat o bunları yalan 
saydı ve gerçeği kabul 
etmemekte direndi. 
[54,42] 

Ta Ha /57- Ta 
Ha /58 – “Sen, dedi, 
sihirdeki maharetinle 
bizi yerimizden 
yurdumuzdan çıkarmak
için mi geldin ey 
Mûsâ!” 

“O halde bilmiş ol 
ki biz de seninki gibi 
bir sihirle karşı 
koyacağız.” 

“Şimdi sen, bizim 
de senin de 
caymayacağımız uygun
bir buluşma vakti tayin 
et, düz, geniş bir alanda
karşılaşalım.” 

Ta Ha /59 – Mûsâ:
“Karşılaşma zamanı, 
bayram günü olsun, 
halk sabahleyin 
toplansın” dedi. 
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Unutmamak
gerekir ki saray

hanedanı ve Mısır’ın
ileri gelen yöneticileri

ile halkın dini,
birbirinden çok farklı
idi. Ayrı tanrıları, ayrı

mabedleri ve âhiret
hakkında ayrı

düşünceleri vardı.
İsrailoğulları ile tevhide

inanan başka insanlar,
takriben nüfusun % 10

‘unu oluşturuyordu. Bu
şartlar altında Firavun,

Mûsâ (a.s.)ın sebeb
olabileceği dinî

inkılabdan çok endişe
ediyor ve halk nezdinde
onu gözden düşürmeye
büyük önem veriyordu.

Ama hilesi, tamamen
tersine dönüp

kendisinin başına geçti. 

Ta Ha /60 –
Firavun işlerini

ayarlamaya girişti,
bütün çare ve hilelerini,

en usta sihirbazlarını
toplayıp buluşma yerine

geldi. [7,112; 10,79] 

Ta Ha /61 – Mûsâ
onlara: “Yazık size!”

dedi, “Allah hakkında
yalan uydurmayın, 

yoksa O size öyle
bir azap gönderir ki

kökünüzü keser.” 

“İftira eden,
muhakkak perişan

olur.” 

Ta Ha /62 –
Bunun üzerine onlar

aralarında tartışmaya ve
fısıldaşmaya, kulislere

başladılar. 

Ta Ha /63 –
Sonunda: “Herhalde,

dediler, bunlar, sizi
sihirleriyle

yurdunuzdan çıkarmak
isteyen  ve en ideal

yaşam düzeninizi
ortadan kaldırmak

isteyen iki büyücü!” 

Ta Ha /64 – O
halde bütün

hünerlerinizi toplayıp
sıra sıra, merasim

düzeninde meydana
çıkın. 

Bugün ölüm kalım
günüdür. Kim bugün

üstün gelirse, iflah
olacak odur. 

ا ع ـم ـلفـــع  حي دة ـنفـــهة بي يرة يةـتةـــكن في ۛ  لة حلح  ـــض ـــاب  بي يةيــرة لة ى ـــنفــ  وة سن قةالة
لة لة ال عة ي جة ۛض مةكمـلحةذي ةرف ۛسلةكة لةـهفـم  الف ا س ـمف فيكمـداى وة لىـب ـيهة ﴾٥٢﴿

﴾٥٣﴿ نة لة م  النفزة ا وة مة ة ۜ فةاالسح ااءى نةا ب ـء  مة جف رة اجاىــاةخف وة بةات  ۛشتحنىــنة نفـم  هاي الزف
ا هة ـنف ﴿٥٤﴾م  ا ك ل وا وف عة ارف امة وة ة فيكمالنفعة نح ۜ اي ل كة يـمف ية ذن ن ۟ى ات  ل  ولل يـلة النح هن
دف لةقة وة ﴾٥٥﴿ نةا لةقف ا ن  مفكمخة هة نف م  ك مف وة يد  ا ن عي يهة في ج ك مفـوة ر  ى خف رن ةى ا خف تةارة

نةاقةالة ـتـة ـئف ــنف الج  ــنةا م  جة ـر  خف تـ  ﴿٥٦﴾ لـ  يف يةات ـالرة ا فةـنةا ك ـنةاه  ان ةهة البنـلح ةۛب وة ىـكةذح
ةـيةـت  أفـنةـلةـفة م  كةـنح ر  حف لفـب س  عة ل هي  فةاجف ثف ﴾٥٧﴿ ض  كةـنةا ب ـالرف ر  حف ىـ  يةا م س  وسن

﴾٥٨﴿ بةـنةـيفـبة ن ـيفـنةا وة داى لة ع  وف ل ـنةكة مة ه  نةـخف الــف  ا لة ن  وة ىـس  اناىـكةـۛت  مةــنف حف وى
لحنىــتةـفة وة ﴾٥٩﴿ ع ـ مةقةالة النحةاس  ض كمد ـوف ۛشرة النف ي حف ينةة  وة م  الزحي ىـمف يةوف حى

ــلةقةـالة يف ـى وة ـوسن ـمف م  ـه  مفكم لـة ﴾٦٠﴿ عةـف  ن   فةـرف ه    ث ـيفـكف عةـمةـجةـوف ة الــدة ىـتن مح
قة دفــوة تة وا  عةــتةـــففـــلة ۛـــعةــمف  ب كمـــتةــــح ـسفــي ــاى  فةـذ  بــكفالحن  لةى ـــر  ذةاب 

اــتةـفة ع  ه ـوا المفـنةازة ىـه ـنةـيفـمف بةـرة ون الۛسرح وا النحةجف مف  وة ﴾٦١﴿ اۛب مة ى ن ـخة تةرن افف
ان   النف يـدة ري ان   يـ  ـــرة ـۛساح  ــذةان   لـة اوا  اينف هن ـاقةـال  جة ر  خف ـنفكم يـ  مف م  ﴾٦٢﴿

وا ع  ـم  فةـاةجف ﴾٦٣﴿ ض  ا مفكمالرف مة ه  ر  حف ت ب س  يقة بةاب طةري هة يةذف ثفلنىكم وة م  الفم 
﴾٦٤﴿ دة كف قةــدف الكميف ىۛ  وة وا ۛصـفاح تـ  ة ائـف مح ـ  ـحة مف  ث ــلـة ـن  فف مة مة ـيةــوف ـلنى الف ـعف ــتـة اسف
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Ta Ha /65 – 
Onlar: “Mûsâ! İstersen 
hünerini önce sen 
ortaya koy, istersen biz 
ortaya koyalım?” 
dediler. 

Ta Ha /66 – 
“Hayır, siz ortaya 
koyun” dedi. Bir de ne 
görsün: 

onların sihirleri 
sayesinde, ipleri ve 
sopaları, kendisine 
gerçekten hareket 
ediyormuş gibi geldi. 

Ta Ha /67 – Mûsâ 
birden, içinde bir endişe
duydu. 

Büyücüler iplerini 
ve değneklerini atıp, 
Hz. Mûsâya yüzlerce 
yılanın kendisine doğru
geldiği hissini verince, 
o elinde olmaksızın bir 
an için korkmuş 
olabilir. Bu, 
peygamberlere bile 
büyünün bir dereceye 
kadar etki edebileceğini
gösterir. Bu kabîl 
şeyler, peygamberlerin 
ismetine aykırı değildir.
İsmete (yani 
günahlardan korunmuş 
olma sıfatına) aykırı 
olan, vahye tesir 
etmesidir ki böyle bir 
şey yoktur. 

Ta Ha /68 – 
“Endişe etme!, dedik, 
zirâ sen galip 
geleceksin.” 

Ta Ha /69 – 
Elindeki asayı at ortaya,
onların yaptıklarını 
yutacaktır. 

Çünkü onların 
yaptığı sihirbaz 
oyunudur. 

Büyücü ise, nereye
varırsa varsın, hiç bir 
yerde iflah olmaz. 

Bu emir üzerine 
Hz. Mûsâ (a.s.) asasını 
bırakınca o, 
sihirbazların bütün 
aletlerini yuttu. Böylece
büyücüler bunun bir 
sihir değil, ilahî bir 
mûcize olduğunu 
anladılar. 

Ta Ha /70 – 
Derken bütün 
büyücüler secdeye 
kapandılar. 

“Harun ile 
Mûsâ’nın Rabbine iman
ettik” dediler. 
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Ta Ha /71 – “Ya!,
dedi Firavun, benden

izin çıkmadan ona
inandınız ha! 

Anlaşıldı: Size
sihri öğreten ustanız

oymuş! 

Ellerinizi ve
ayaklarınızı değişimli
şekilde keseceğim ve

sizi hurma dallarına
asacağım! 

İşte o zaman
anlayacaksınız kimin

azabı daha şiddetli,
daha devamlı!” [7,123] 

Ta Ha /72 –
“Mümkün değil”

dediler, bize gelen
bunca delillere ve bizi

Yaratana karşı seni
tercih edemeyiz. 

İstediğin hükmü
ver. Senin hükmün

nihayet, bu dünyada
geçer.” 

Ta Ha /73 – “Biz
Rabbimize iman ettik.

Onun günahlarımızı,
özellikle bizi yapmaya

zorladığın sihir
günahını affedeceğini

umuyoruz. 

Allah elbette daha
hayırlı ve O’nun

mükâfatı daha
devamlıdır.” 

Ta Ha /74 –
Doğrusu kim Rabbine
kıyamette suçlu olarak

gelirse onun yeri
cehennemdir. 

Orada ne ölür
kurtulur, ne de yaşamı

hayat sayılır. [35,36;
87,11-13; 43,77] 

Ta Ha /75 – Her
kim de makbul ve güzel

işler yapmış mümin
olarak gelirse, onlara da

pek yüksek mevkiler
vardır. 

Ta Ha /76 –
Zemininden ırmaklar
akan Adn cennetleri

var. 

Onlar oraya ebedi
kalmak üzere

girecekler. 

İşte kötülüklerden
arınanların mükâfatı

budur. 

﴾٦٥﴿ ىــام ـال وا يةـقة ا ا  وسن ة مح اـق ـلفـــاالنف ت ـاي ة مح اي لة مةكماالنف نـةـية وة ة ىـلف ال نفــونة الوح قن
ۛـاللف لفـبة وا يح ه مف ي خةق  ص  ع  مف وة بةال ه  لة يحةل ـ فةا ذةاح  ه ـاي ر ـنف س ـ م يف مفحف ة ه  نح اـال هة الةـقة

 ق لفنةا
 تةخةفف لة

نحةكة النفۛت اي ﴾٦٧﴿ جةۛس ي فةاةوف هي في س  ةى نةفف يفة ى خي م وسن ى﴿٦٦﴾ عن تةسف
اللفق  ا وة ي  مة ين كةفي ا تةلفقةفف يةمي ۜ مة وا اۛصنةع  نحةمة د  ۛصنةع وا  اي يف ۜ كة ر  ۛساح  لنى﴿٦٨﴾ ةعف الف

ية ة  فةا لفق  رة حة  السحة
داى ة جح اوا  س  ةا قةال  نح بح  انمة ب رة ﴾٦٩﴿ لة ل ح  وة ر  ي فف اح  يفث  السحة التنى حة

ير  بي ه  لةكة ـة نح ۜ اي ت مف لةه  قةـبفلة النف انذةنة لةك مف ـنف م كمقةالة انمة ﴾٧٠﴿ ر ونة وة ىهن م وسن
ف  لة خ  يـة ة اليفد  نح عة ۛ  فةلة قةطح  رة حف ك م  السح  لحةمة ي عة لةك مف كمالحةذي ج  الرف نفمف وة م 
﴾٧١﴿ ي ك مف في لة ۛصلح بةنـحة  ج ذ وع  وة

ة نح لةم  لةتةعف ل   وة اا النحةخف نة ـ   اليح
ى الۛشدح  البفقن اباى وة ذة عة

فةاقفض  ث ـن  نفـلة قةال وا كة عةـؤف ااءة لنىـرة ا جة نةنةانمة ي فةـي حـبةـالف م  الحةذي نةاــطةـنةات  وة رة
اا  ة نح ةااي ـنح بح نةاانمة ب رة ﴾٧٢﴿ نف ااال ةـمة نح ۜ  اي ا تةـۛت قةاض  ه  الفـقفــمة ذ  ي هن وةة الـحةـضي نفـين يةاۜـدح 

الحن وة لةـغفـيةـل  رة اـانةـطةا يةـنةاخةــف  مة  ا الـا وة
هفــكذ ۜـحفــسح ــال نةـــ  م ه ــيفـــلةــنةا عةـتةــرة ر 

ة نح ةأفت   ــنف يةــه  مةـاي بح ماى  فةـجفــ  م ه ــرة ة لةــر  ةــهةــه   جةـا نح ۜــنح مة ﴾٧٣﴿ البفـخة ر   وة ىــيف قن
نف مة ـلة يةأفت هي وة م  ناى قةدف عة م  ـؤف ات  م  ال حة ة الصح ﴾٧٤﴿ ية وت ــلة ا م  يهة ية في لة ىــوة ين حف

ي  ري ن  تةجف دف نحةات  عة نفجة ا م  ت هة حف تـة ﴾٧٥﴿ م  ائ كة لةه  لن ات  الف فةا ول جة رة ة لنۙىـالدح ع 
﴾٧٦﴿ ة نف ار   خةـــــالف ينة فيـــــال ــهة ذن ل ـــيـدي اۜ  وة اؤ لا  مةـــكة جةــهة كحنــــــــنف  تةـــزن ۟ىـزة
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Ta Ha /77 – Biz 
Mûsâ’ya şöyle 
vahyettik. Kullarımla 
geceleyin Mısır’dan 
yola çık. Asanı vurarak 
denizde onlara kuru bir 
yol aç. Firavun’un size 
ulaşmasından ve 
boğulmanızdan endişe 
edip korkmayın. [26,52; 
44,23] 

Ta Ha /78 – Firavun da
askerleriyle onun 
peşine düştü. Deniz 
onları öyle bir sardı ki 
birden yutuverdi. [26,60-
66] 
Ta Ha /79 – Böylece 
Firavun halkını 
kurtuluşa değil, yanlış 
yola, çıkmaza götürdü. 
[11,98] 

Ta Ha /80 – Ey İsrail 
evlatları! Sizi 
düşmanlarınızdan 
kurtardık. Tur’un sağ 
tarafında (Mûsâ ile 
konuşmayı) size vaad 
ettik. Size çölde kudret 
helvasıyla bıldırcın 
lütfettik. [2,51] 

Onları orada bırakıp, 
Allah Teâla İsrailoğullarına,
bu büyük lütfunu 
hatırlatıyor. Zira kesin olan 
toptan yok edilmekten, 
Allah kendilerini 
kurtarmıştı. 

Dünya hayatlarını 
kurtarmadan sonra, daha da
önemli olan ebedi 
hayatlarını kurtarma 
vesilesi olan Tevrat nimeti 
hatırlatılıyor. Tevrat’ın 
verilmesi için yapılan vaad 
Hz. Mûsâya yapıldığı 
halde, bütün o insanlara 
yapılmış olarak ifade 
buyuruluyor. Zira dünya ve 
âhiret mutluluklarına vesile 
olan bir kitaptan istifade 
edenler onlar olacaklardı. 

Ta Ha /81 – O halde 
size verdiğimiz 
rızıkların en hoş ve 
temiz olanlarından 
yeyin, ama bu hususta 
taşkınlık yapmayın, 
yoksa gazabım tepenize
iniverir. Kimi de 
gazabım çarparsa artık 
o uçuruma düşmüştür. 

Ta Ha /82 – Şu da 
muhakkak ki inkârdan 
dönüş yapan, iman 
eden, güzel ve makbul 
işler yapan,  böylece 
doğru yola giren 
kimseyi de affederim. 

Ta Ha /83 – Hem seni 
halkından çabucak 
ayrılıp gelmeye 
sevkeden sebep ne ey 
Mûsâ? 

Hz. Mûsâ, ümmetinden 
70 kişi seçerek Tevratı 
almak üzere onlarla 
Tûr’a gidiyordu. 
Kendisi, Rabbine olan 
şevkinden ötürü 
ilerleyip o yetmiş 
nakibi geride 
bırakmıştı. 
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Ta Ha /84 –
“Onlar, dedi, beni

izliyorlar. Benden daha
çok razı olman için

sana kavuşmakta acele
davrandım ya Rabbî!” 

بزح

﴾٤﴿
Ta Ha /85 – Allah

buyurdu: “Sen öyle
biliyorsun amma onlar
senin izinde değiller, 

Zira Biz senin
ayrılmandan sonra
halkını sınadık ve

Samirî onları yoldan
çıkardı.” [17,138] {KM,

Çıkış 32,4.24; Hoşea 8,5-6;
I Krallar 1,28} 

Tevrat’a göre (Çıkış,
32, 4 ve 24) bu altın buzağı

heykelini yapan bizzat
Harun (a.s.) dir. Halbuki

Kur’ân-ı Kerim işin
doğrusunu bildirerek bunu
yapanın Samirî olduğunu

bildirip, Hz. Harunun
bundan beri olduğunu ilan

eder. 

Ta Ha /86 – Mûsâ
derhal son derece

kızgın ve üzgün olarak
halkına döndü: “Ey

milletim, Rabbiniz size
güzel bir vaadde
bulunmadı mı? 

Verilen sözün üzerinden
çok uzun süre mi geçti,

yoksa Rabbinizin
gazabının tepenize

inmesini mi
istiyorsunuz ki bana

olan vaadinizden
caydınız? 

Ta Ha /87 – “Biz,
dediler, kendi güç ve
irademizle sana olan

vaadimizden dönmedik.
Fakat biz o halkın,

Mısırlıların zinet
eşyalarından birtakım

ağırlıklar yüklenmiştik. 
Onları ateşe attık.

Samiri de kendi
mücevheratını atıverdi. 

İsrailoğulları
Mısırdan çıkmadan önce
Mısırlılardan bir miktar

altın ve zinet eşyaları ödünç
almışlardı. Hz. Mûsâ’nın
dönüşü gecikince Samirî:

“Onun engellenmesinin
sebebi, sizdeki bu

emanetlerdir.” dedi. Bunun
üzerine, altınları getirip
onun önünde topladılar.
Samirî de eritip buzağı

şekline koydu. Sonra
Cebrail (a.s.) ın bineğinin

izinden avuçladığı bir avuç
bereketli toprağı sürünce,

buzağı ses çıkardı. Razî’ye
göre bunun sebebi ona

hayat girmesi değil, heykele
konulmuş olan bazı

deliklere hava girmesi
sonucunda buzağı heykeli

ses çıkarmıştır. 

يقاى طةري لة حةـوة دف الوف لنىــيفـقة اا اي ىــم  نة ا ب  وسن ر  ي فةـع ــالنف السف بف لةـاضفـبةادي مفـه ـر 
مفـبةـفةاةتف ه  ن ـ ف عة وف عة رف ﴾٧٧﴿ ية يـف  ر  تةـبةـالفبةحف اف ـساىۛ لة تة دة خة لة كاى وة ىـخفـرة شن

الۛض ة ـوة عةـف لح ن ـرف وف ﴾٧٨﴿ اغةــيةـالف نةــمف م ــه ـيةـش ـغةـهي فة ن و د ـج ـب  ۜــه ـيةــش ــمح  مة مف
ي يةا ـناي لة بـة اايـي رة نةا قةدف ايسف يف نفكم النفجة وح  مف م  د  مفكمعة ﴾٧٩﴿ ه  مة ىقةوف دن ا هة مة  وة

ان ۛب مفكم نة جة ةيفمة الف لةيـف الطح ور  لفنةاعة ة نةزح ة م كموة نح ى الفمة لفون ة السح وة نةا دف عة ون وة
نف ك ل وا ـبةات  م  ـنةا طةيح  قف زة ارة  مة

ةكم لح يه  فةيةح  ا في وف طفغة تـة لة لةيـف مف وة مفكمعة ﴾٨٠﴿
ي لة نحي اي ار ـوة ة فح غة ﴾٨١﴿ مةـۛضــغة ۛي وة ي ـۛضــغة ه ـلةيفــعة لفـل ـحفــية نفـبي دفـفةبي ىــ هةقة ون

اا مة  وة
لةكة جة نف العف  عة

كة م  قةوف ﴾٨٢﴿ نف نة تةاۛب ل مة انمة  وة
لة م  عة  وة

 ۛصال حاى
ة ى ث مح تةدن اهف

ء  مفـه   قةالة ا اى ا وللة لن ي عة لفت  الثةري ج  عة  وة
لة بح   يفكةـاي ى رة ضن ل تةرف ﴾٨٣﴿ ىـم  يةا وسن

ا قة ـة نح الــقةـالة  فةــا  ـد  كة  وة ــعف ــنف بـة ـــكة  م  مة ةا قةــــوف ــنح ـــم  ـــــدف فةــــتـة ــه  ـة ۛضــلح ﴾٨٤﴿
ـفاىۛ  قةـالة ــبةانة الس  ــضف ــهي  غة لنـى قةــوف م  ـى اي ا ــوسن ــعة م  جة فةـرة ﴾٨٥﴿ يح  ر  ام  ة السح

بـح مف  كمدفـع ـمف  يةـاللة عفمفكمرة لةيـفطةالة ــناىۜ الفةــۛســداى حةـــ وة م كمعة م ـا قةـية وف
لةيـف ة عة لح ح  ـمف النف يـة ـ  دف ت نف كمالمف الرة ۛضب  م  بح مف غة ت مفمفكمرة لةفف د  فةاةخف ـهف الفعة

ااقةـال وا ـلفــنة ـمح  ةا ح  ـنح ـك  لن ـنةا وة ـلفـك  مة ـدة كة بـ  ـوف ع  ـنةا مة فف ـلـة اا الخف ﴿٨٦﴾ مة يـمة دي ع  وف
﴾٨٧﴿ اراى  زة ينفــم الوف م  فةـقةـنةة  الفـ زي ذة ففـوف ا فـةـقة ل كة اللفكفنةاهة ىــذن ام  قة ة ۙـالسح يح  ر 
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Ta Ha /88 – 
Derken o, ahali için 
böğürme marifeti olan 
bir buzağı heykeli 
döküp çıkardı. Samiri 
ve arkadaşları: “İşte bu,
sizin de, Mûsâ’nın da 
tanrısıdır, ama Mûsâ 
bunu unuttu” dediler. 

Son cümlede, Hz. 
Mûsâ’nın unuttuğunu iddia 
ettikleri söz ile, şu iki şey 
kasdedilmiş olabilir: Samirî
ve taraftarları: “Bu buzağı 
tanrıdır, fakat Mûsâ bunu 
unutup gitti.” yahut “Mûsâ, 
onun tanrı olduğunu 
unuttu” demek istemişlerdi.

Burada bu halkın 
maddeciliğine de ayrıca 
işaret edilmiş olabilir: Som 
altın buzağı heykeli 
karşısında akılları 
başlarından gitti. “Bu 
dururken insan başka şeyin 
ardına düşer mi?” demek 
istediler, vallahu a’lem. 

Ta Ha /89 – Onlar
görmüyorlar mıydı ki o 
heykel, kendilerine 
mukabele edecek bir 
çift laf söyleyemiyor. 

Kendilerinden ne 
bir zararı önleyebiliyor,
ne de bir fayda 
sağlayabiliyordu. 

Ta Ha /90 – 
Doğrusu, Harun onlara,
bundan önce: “Ey 
milletim! dedi, siz bu 
heykel ile imtihana tâbi 
tutuldunuz. 

Şu kesindir ki 
sizin Rabbiniz 
Rahmandır (çok şefkatli
ve merhametlidir). 

O halde beni 
izleyin ve emrime itaat 
edin!” 

Ta Ha /91 – Onlar
ise: “Mûsâ yanımıza 
dönünceye kadar ona 
tapmaya devam 
edeceğiz” diye karşılık 
vermişlerdi. 

Ta Ha /92- Ta 
Ha /93 – Mûsâ 
döndüğünde bu durumu
bilmediğinden: 
“Harun!, dedi, onların 
saptığını gördüğünde 
benim izimce gelmene 
ne mani oldu, yoksa 
emrime karşı mı 
geldin?” deyip onu 
sakalından tutarak 
çekmeye başladı. 
[7,142] 

Ta Ha /94 – “Ey 
anamın oğlu!” dedi 
Harun. “lütfen 
sakalımdan, saçımdan 
beni çekiştirip durma. 
Ben, senin “İsrail 
oğullarının içine ayrılık
soktun, sözümü 
dinlemedin” demenden 
endişe ettim.” 

Ta Ha /95 – Bu 
sefer Samirî’ye 
dönerek: “Samirî! peki 
senin derdin nedir?” 
dedi. 
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Ta Ha /96 – “Ben,
dedi, ben onların

görmedikleri bir şeyi
gördüm. 

O Resûl’ün
izinden bir avuç toprak

alıp onu potanın içine
attım. İşte böylece

nefsim böyle yapmayı
bana hoş gösterdi.” 

Samirî bu sözü ile
şunu demek istemişti: “Ben

onların göremediklerini,
yani Hayat bineği üzerinde
sana gelen Cebrail (a.s.)’ı,

gördüm. Kalbime bu duygu
geldi, onun izlerinden bir
avuç toprak aldım, onun

bereketinden yararlanmak
istedim.” 

Ta Ha /97 –
“Defol!” dedi Mûsâ,

artık ömür boyunca sen:
“Bana dokunmayın,

benden uzak durun!”
diyeceksin, yalnız

yaşamaya mahkûm
olacaksın. 

Ayrıca senin asla
kurtulamayacağın bir

ceza günü var. 

Şimdi tapınıp
durduğun tanrına bak!

Biz onu yakacağız,
sonra da ufalayıp

denize savuracağız.”
{KM, Tesniye 9,21} 

Samirî’nin bundan
sonra ağır bir bulaşıcı
hastalığa yakalanması

sebebiyle yalnızlığa
terkedilmiş olması

mümkündür. Bir kısım
oryantalistler Samiri’yi,
Hz. Mûsâdan birkaç asır
sonra kurulan Sameriyye

şehrinden sanıp,
Kur’ân’ın tarihi bir

noksanlık yaptığını, iddia
ederler. Onlara kalsa Hz.
Peygamber (a.s.) (haşa)

Yahudi kaynağından
aldığı bilgiyi böyle

anlatmış olmaktadır. 

Oysa Samiri özel
isim olmayıp, Samiri ırk
ve bölgesine mensubiyet

bildirir.
Mezepotamya’nın en

meşhur halklarından olan
Sümerler vardı.

Mısırlıların, bu konumda
olan şahıslara Samiri

veya Sameri demiş
olmaları rahatlıkla

düşünülebilir. (Mevdudî,
Tefhim) Mevcut Tevrat

nüshalarında bu konu
“Çıkış” kitabı boyunca

anlatılır. Bu arada,
peygamberlik hakkında

iftiralara da rastlanır
(Mesela; güya Harun

(a.s.) buzağı heykelini
yapıp İsrailoğullarını ona

tapmaya çağırmıştır.
(Çıkış, 32, 1-6). Bunların

tahrifat kabilinden
olduğunu söylemeye

gerek yoktur. 

Ta Ha /98 – Sizin
İlahınız yalnız Allah.
Ondan başka yoktur

ilah. O herşeyi ilmi ile
ihata etmiştir. 

ه ـــهن لن اا اي مفكمذة جة لةــاة خفـفة مف  ع ـــرة ار   ـــه  خ ــۛسداى  لةـلى جةـجفــه  ال واـقةـفةوة
وف نة  الـــلة يةــــفة ال ة  ية رة ج ـــلح مفــه ــيفــع   اي لةـــرف ﴾٨٨﴿ ى  فةــه   م ـلن اي وة ۜــو سن ية نةس 

الةــقةدف  ـــقةـــوة لة ﴾٨٩﴿ لىۙ ـــقة لة يةوف لة نةــمف  ۛضـه ــــل ك   لةـــمفــ وة ى   وة ۟ــففـــــراح عاى
نحة اي وة م    ايـــا قةـل    يةـــبفــنف  قةـــر ون    م ــــمف  هنــه ـــــلة ة وف ا ف ـــنح ۛــــمف  ب ــت ــنفــت ـــمة هي

رة حةــبفــنف نةــ لةال واـقة ﴾٩٠﴿ ة بـح ن كمرة من يم  الرحةحف ري اوا المف يع  الطي ةب ع ونيي وة  فةاتح
ـــــــر ون قةـــالة ـا هن ﴿٩١﴾ يـة ا ه  عة لةيف ج ـتحنى يةـحةنة ـيـفيكن عة ىــنةام ــيفـلة عة ايـرف وسن

﴾٩٣﴿ ۜ ال ن  ةب عة تةتح ة يـفة اللح ري ۛت المف ۛصيف عة ﴾٩٢﴿ ا مة ذف رةــنةـمة ۙـۛض مفـه ـتةـيف ال عةكة اي لح وا
تةــنةـبفــ يةقةالة  تةق ولةالنف ة  لة ب ـحفـل ـذف ب ـأفخ ــؤ لمح لة ي وة يـيةتي نحي ۛي اي أفسي شي رة يت ـخة

ا قةالة فةمة ﴾٩٤﴿ ة قفـــفة ي  ايسفــنة  بةـيفــۛت  بةــرح لةـناي لة  وة اايـي ق ــمف  تةـرة يــ قةبف ـــرف لي وف
ا ت  ب مة رف ص  ت  قةالة بـة بةضف ـهي فةـقة وابـ  ر  ـمف يةبفص  لـة ﴾٩٥﴿ يح  ر  طفب كة يةا ۛسام  خة

﴾٩٦﴿ ة ال نفـۛضةى م ـبفـقة ول  فةـث س  الرحة ت ـنةبةـر  ا وةـذف  هة
لةـكف ة ل كة ۛسوح يـذن يـنة تف لي سي فف

نحة اي وة ة لةــبف  فةــاذف هةـ فةقةالة  م  ولةـق ـــتةوة   النف  ـينــحةــالف يــكة  ف ـا نح ۛساۛس ــلة
ۛتـلفــظة انفـــفةــلةـــخفــــنف ت ــداى  لةـــوف ع ـــكة  مةـلة اى ايـظ ـه ۛ   وة لن اي ةـه ـلن رف يـكة الح ذي
اا اي ـمة ـة نح ﴾٩٧﴿ ۜــكناـه  عةـيفــلةـعة قةـ  لةفاى رح  ةه  ث ـن حة ة لةــنح فةـمح ةـنةنفس  فاىـيةمح  نةـالف ه  ف يـنح سف

﴾٩٨﴿ لن ةم  الحن كمه ـاي ي ـ الح لن ذي اي ا ةـ لة لح ۜ  هة اي وة س ه  ة ۛشـــكمعة ــــ وة ء  ع ــلح ماىــلفــيف
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Ta Ha /99 – İşte 
böylece sana geçmiş 
mühim olaylardan bir 
kısmını anlatıyoruz. 

Tarafımızdan sana 
da bir zikir verdik. 
[41,41; 15,9; 21,50] 

Zikr: Tevhid ve 
tebliğ tarihindeki birçok
ibretli hadiseyi, 
peygamberlerin örnek 
davranışlarını, 
halklarını eğiten 
irşadlarını, birçok 
mûcizeyi hatırlatarak 
Hz. Peygambere de bu 
özelliklerin verildiğine 
delâlet eden Kur’ân-ı 
Kerimdir. Kur’ân’ın, 
bunların yanında insanı 
eğiten, yetiştiren, 
uyaran, yönlendiren 
ilahî direktifler 
(buyruklar) ihtiva 
ettiğini de ifade eder. 

Ta Ha /100 – Kim
ona sırtını çevirirse, 
muhakkak ki o, kıyamet
günü büyük bir vebal 
yüklenecektir. [11,17] 

Ta Ha /101 – O 
yükün altında daimî 
olarak kalacaklardır. 
Kıyamet günü bu yük, 
onlar için ne ağır bir 
yük olacak! 

Ta Ha /102 – Sûra
üfleneceği gün, Biz 
suçlu kâfirleri, gözleri 
(korku ve heyecandan) 
gömgök vaziyette 
haşredip toplayacağız. 

Mahşer 
meydanında gözleri 
gömgök, yüzleri 
kapkara, velhasıl pek 
çirkin vaziyette 
toplanmaları 
kasdedilmiştir. 

Ta Ha /103 – 
Kendi aralarında 
sessizce konuşurken: 

“Dünyada, olsa 
olsa on gün kadar bir 
şey kaldınız” derler. 

Ta Ha /104 – 
Aralarında konuştukları
konuyu Biz pek iyi  
biliriz. 

Onların en mûtedil
ve en makul olanı, o 
zaman “Siz bir günden 
daha fazla kalmadınız.”
diyecek. [30,55; 79,46; 
35,37; 23,112-114] 

Ta Ha /105- Ta 
Ha /106 – Bir de sana o
gün, dağların durumunu
sorarlar. De ki: 

“Rabbim onları 
darmadağın edecek, 
ufalayıp savuracak, 
yerlerini dümdüz, boş 
vaziyette bırakacak” 

Ta Ha /107 – 
“Orada artık ne iniş, ne 
yokuş göremeyeceksin”
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Ta Ha /108 – O
gün insanlar, Hakkın

dâvetçisine hiç bir
tarafa sapmadan

uyarlar. 

Rahmanın
azametinden dolayı

sesler kısılmıştır. 

Artık bir fısıltıdan
başka bir ses

işitemezsin. [19,38;
54,8] 

Ta Ha /109 – O
gün, Rahmanın şefaat

izni verip sözünden razı
olduğu kimselerden

başkasının şefaati fayda
vermez. [2,255; 53,26;

21,28; 78,38] 

Ta Ha /110 – O,
onların geleceklerini de

geçmişlerini de bilir.
Kulların ilmi ise bunu

asla kavrayamaz.
[2,255] 

Son cümle şu
mânaya da gelebilir:

“Onlar ise bilgi
kapasiteleri ile Allah’ı

kavrayamazlar” 

Ta Ha /111 –
Bütün yüzler, hayatın

ve hakimiyetin tam
mânasıyla sahibi olan

Hayy-u Kayyum’a baş
eğmiştir. 

Zulüm yüklenerek
gelen, gerçekten perişan

olmuştur. [31,13] 

Ta Ha /112 –
Mümin olarak güzel ve

makbul işler işleyen ise,
ne zulümden, ne de

haklarının
çiğnenmesinden

korkmaz. 

Ta Ha /113 – İşte
böylece bu kitabı

Arapça bir Kur’ân
olarak indirdik ve onda
uyarı ve tehditlerimizi

farklı üsluplarla
anlattık. 

Ta ki insanlar
Allah’a karşı gelmekten

korunsunlar ve ta ki o,
kendilerine bir ibret ve

uyanış versin. 

İbret verecek şey,
Kur’ân veya yapılan

tehditler olabilir. 

نةا كةــيفــتة ان ـ ال نفــكة  م ـيفــلةـصح  عةـق ــل كة نة ذنــكف ا قةــنف ااء  مة قةـبةـدف ۛسـبة ۛ   وة دفــقة
نف ال ۛض عةـعف مة ة ا ـــه   فةـــنفــرة وف مةــل  يةـم ــحفـ يةه  ــــنح ﴾٩٩﴿ ةــنف لةـــم  ۛــا  ذ  كفـد  نح راى

يـل  اـخة ۜ ـفي نةـدي ۛسايه  مة الفـمف يةـه ــاءة لةـ وة ينـوف ۙـمفــة  ح ـمةـق  لى ﴾١٠٠﴿ ۙ راى زف ة  و  مة ين الفق 
مة وف ـييـة ـخ   ف  ـفة نف ـينة    يـ  مي ـر  ـجف الفـم  ـر  ـش  حف نـة ور   وة ـذ   الـصح  ـئ  مة وف ۛيـة قـاى رف ز  ﴾١٠١﴿

ن ـنة لةم حف ﴿١٠٣﴾ العف ا فةـتةـية نف لةــه ــنةـيفـونة  بةـت ـخة عةـت ــثفـب ــمف  اي ة راىـشفـمف  ايلح ﴾١٠٢﴿
ة لح مــ يةاي ۟ـوف اى ا يةــب  يـمف طةـه ـل ـثةـمف ق ول   الـذف ية ونة  ايـول ـق ـمة نف لة  ةىـــقةــري مفـت ــــــثفــب ــاي

ا ﴿١٠٥﴾فةيةذةر هة ية ل ونةكةـوة ـة ن  سف بةال ـالف عة ا ـية ق لفـفة ج  هة ف  حينفس  بي ۙـنة رة فاى سف ﴾١٠٤﴿

ئ ذ  مة ةب ع ونةيةوف ﴿١٠٧﴾ يةتح تة ى ـلة اـفيرن ا يهة لة جاى وة وة تاى ال ع  مف ﴾١٠٦﴿ ۙ ۛصفاى قةاعاى ۛصفف
جة لة وة ۛ ع  ت  لةه  ۛشعة خة ات  وة وة ةصف ن  الف من حف ع  فةلة ل لرحة مة ةتةسف لح   اي

ساى مف هة ية اع  ة الدح
ئ ذ  مة ع  يةوف فة تةنف ة  لة اعة فة ة  الشح

ة لح نف اي نة مة ـن  لةه  الذ  من حف لىالرحة ـه  قةـــوف ــية لـة ض  رة ﴿١٠٨﴾ وة

ـنة ــيف ابـة م  مة ـلـة ــعف ـهي  ال يـة ـيط ونة بـ  حي يـ  لة ـمف وة ـه  ـلفـفة ـاخة مة ـمف وة يـه  ــلفماىيفــدي ع  ﴾١٠٩﴿

نة عة قةـيح ـقةــالف يح ـحةـلفـوه   ل ـو ج ـت  الفـوة ۜ  وة لةنف ـاۛب مةـدف خةـوم  مة ظ لفماى حة ﴾١١٠﴿

ــنة لف م  ـمة ـعف ـــنف يـة مة اف   وة خة يـة ـن  فةـلة م  ـؤف م  ـوة ه  ـات  وة ـحة الـ  ة ظ لفماىالــصح ﴾١١١﴿

ل كة كف وة ـــنةاه  ال ــذن لف ـــزة نـــاى  نف ان ــرف ــــنةاقـ  فف ة ۛصـــرح ى  وة ب ـــياح ـرة ﴿١١٢﴾ عة هة لة ماىـــضفـــوة
﴾١١٣﴿ ةـعةــيد  لةـوة عيـالف نةــه  م ـيـفي ةـية مفـه ـلح  مف  ذ ـــه ـــث   لة د ــحفـي  وف ق ونة الـتح

راىـــكذ
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Ta Ha /114 – 
Demek ki gerçek 
Hükümdar olan Allah 
çok Yücedir. 
Sana vahyedilmesi 
henüz tamamlanmadan 
unutma endişesi ile 
Kur’ân’ı okumada 
acele etme ve: “Ya 
Rabbi! benim ilmimi 
artır” de. [23, 116; 75,16-
19; 114,2] {KM, Çıkış 
15,18; İşaya 24,23} 

Vahyin başlangıcında 
Peygamber Efendimiz, 
vahyedilen âyetleri 
unutmamak için gayri 
ihtiyari içinden dilini 
kıpırdatarak tekrarlıyordu. 
Bu, müteakip âyetleri de 
bellemesine engel 
olabilirdi. Allah Teâla 
Kıyame, 16-18 âyetleriyle 
unutturmama garantisi 
verince, Hz. Peygamber 
rahatladı. 

Allah, Resul-i 
Ekremine ilmini 
artırmasından başka bir şey 
artırmayı istemesini 
emretmemiştir. İbn Mes’ud 
(r.a) bu âyeti okuduğunda: 
“Ya Rabbî, benim ilmimi, 
imanımı ve yakinimi (kesin 
inancımı) artır” diye dua 
ederdi.
Ta Ha /115 – Doğrusu 
Biz daha önce Adem’e 
de vahiy ve emir 
vermiştik, ne var ki o 
ahdi unuttu, onda bir 
azim bulamadık. 

Bir zelle sebebiyle 
Hz. Adem’in cennetten 
çıkarılmasının, hikmeti tek 
kelime ile “ilahî 
görevlendirme” dir. 
Beşeriyetin bütün fikri ve 
manevî terakkileri ve her 
türlü kabiliyetlerinin 
gelişmesi ve insanlığın 
mahiyetinin Allah’ın 
isimlerine mükemmel bir 
ayna olması, o görevin 
sonuçlarındandır. Şayet 
cennette kalsaydı, melekler 
gibi makamı sabit kalırdı. 
Çok sayıda melâike zaten 
vardı. Allah’ın hikmeti, 
dünyanın mamur edilmesini
ve nihayetsiz makamlara 
çıkabilecek insanın 
istidatlarını geliştirmeye 
elverişli bir imtihan diyarı 
gerektiriyordu. 
Ta Ha /116 – Düşünün 
ki Biz, bir vakit 
meleklere: “Adem’in 
önünde (Allah’a) secde 
edin” dedik, hepsi 
secde ettiler, yalnız 
İblis diretti. 
Ta Ha /117 – Biz de 
dedik ki: “Âdem!, iyi 
bil ki bu, sana da eşine 
de tam bir düşmandır. 
Sakın sizi cennetten 
çıkarmasın, sonra 
perişan olur, helâke 
sürüklenirsin.” 

Perişanlık “geçim 
derdine düşmek” diye tefsir
edilir. 
Ta Ha /118- Ta Ha /
119 – “Sen cennette 
asla açlık çekmeyecek, 
asla çıplak 
kalmayacaksın. 
Orada asla susuzluk 
çekmeyecek ve güneşin
kavurucu sıcağına 
mâruz kalmayacak. 
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Ta Ha /120 – Ama
şeytan ona vesvese

verip: “Adem!, dedi,
ister misin sana

ebediyet (ölümsüzlük)
ağacını, zamanın
geçmesiyle zeval

bulmayan bir devlet ve
saltanatı göstereyim?”

[2,35] {KM, Tekvin
3,22; Vahiy 22,14} 

Ta Ha /121 –
Derken ikisi de o

ağacın meyvesinden
yediler. Bunun üzerine

edep yerlerinin açık
olduğunu farkettiler.

Derhal cennet
yapraklarıyla üzerlerini

örtmeye başladılar. 

Böylece Adem
Rabbine karşı geldi de

şaştı kaldı. 

Ta Ha /122 –
Sonra Rabbi onu seçti,
tövbesini kabul etti ve
onu hidâyetine mazhar

etti. 

Ta Ha /123 –
Onlara hitaben buyurdu

ki: Kiminiz kiminize
düşman olarak

cennetten yere ininiz. 
Sonra ne zaman Benden
bir rehber gelir de, kim
ona tâbi olursa, artık o

ne yolu şaşırır, ne de
bedbaht olur. 

122 ve 123. âyetler
bu konu bakımından
çok önemlidir. (Krş.
2,37 - 38) Allah Hz.

Adem ile Hz.
Havva’nın tövbelerini

kabul ettikten sonra
dünyaya gönderiyor.

Demek ki dünyaya
göndermek

cezalandırma değil, bir
taltiftir. Allah insanı,

böylece dünyaya, kendi
halifesi olarak

gönderiyor (2, 30)
dünyayı mâmur etme

yetkisi ile donatıyor. Bu
görevlendirme de

gerekçesiz değildir.
Gök, yer, dağlar gibi

diğer yaratıklar bu
görevi kabul

etmemişler (33, 72)
sadece insan

yüklenmiştir. Hz.
Adem’in ömrü,

dünyanın ömrüne göre
çok kısa olduğundan,

onun evlatları kendisine
halef olmuşlardır. 

Ta Ha /124 – Ama
kim Benim zikrimden
yüz çevirirse kitabımı

dinlemez ve Beni
anmaktan gaflet ederse,
ona dar bir geçim vardır

ve Biz onu kıyamet
günü kör olarak diriltir,

duruşmaya getiririz. 

Ta Ha /125 – “Ya
Rabbî, der, ben gözleri

gören biri olduğum
halde neden beni kör

olarak haşrettin?” [17,97] 

نفـــم  ا لةى ـــتةــفة لة تةــحةـــل ك   الفـــمةــ الفالحن عة ۛ  وة ان ن ـــق ــالفـــب لف  ـــجةــعفـــقح  رف
﴾١١٤﴿ ى ايــقفـل  النف ي ــبفـقة ا حفـيفـلة ضن ق ـــي ــكة وة نيرةبح لف  ــــه     وة دف ماىــلفـــي ع ــ  ز 
﴾١١٥﴿ اىـه ـدف  عةـقةـلة وة لن اا اي لةـل  فةـبفـنف قةــاندةمة م  دف نة ية وة ۟ـدف لةه  عةـج ــمف نةـنةس  ماى زف
﴾١١٦﴿ ذف ق  اي اـمةـلفـا ل ـلفنةـــوة ج ـكفئ ـلن ندةمة فةـة  اسف وا ل  بفـد  اي ا ة لح اوا اي د  يۛسۜ البنىـليـۛسجة

ةــجة اكمنـح مة اانةا ــلفـق ــفة ة هناندةم  ية نح ا عةــ اي ل لةكةوح   د ــذة ج ـ وة ر ــلة ي ـــ فة كةـــزة وف خف
﴾١١٨﴿ ة  نح تةكة ــلةاي ة تةـيـوعة فيــج ــاللح لة ا وة ۙىــعفــهة رن ﴾١١٧﴿ نة ةة  فةـجةــالف م  ىـشفـتةـنح قن

يفطةان ـفة ة ه  الشح لةيف ۛس اي وة سف وة ﴾١١٩﴿ ة نح ال تةــوة ا فيـمةـظفـــكة  لة تةـيـؤ ل لة ا وة ىــضفــهة حن
﴾١٢٠﴿ اا اندةم  الة ـقة ة  الفـجةـ ۛشلنىـعةكة ـلح  الد  لفــهةية م ـخ ــرة يةـلفـــلفد   وة لنىـبفـك  لة

ان ـص ــخفــية فة م ـكفاة ــفة ا  فةــنفـلة ا  ۛســه ــدة تف لةـبةـهة طةـــه ـــت  وف انـمة ا  وة اــــف ــمة قة
ة مح ـ  ث ﴾١٢١﴿ ا م ـه ــيفــلةــعة ق  الفــمة رة ةـجةــنف وة عةــنح ى اندةم   ـــة    وة ا بحةصن ى ـغةـــفة ه  ــــرة ون
ا ــهة ــنف ـــطةا م  ــب  قةـالة اهف ﴾١٢٢﴿ بح ه   ـيـبنـتةـاجف هةه ــيفــلةـعةاۛب  ـتةـــ  فةه ـــرة ىــــ   وة دن

ىـه  دى ض كمض ـعفــيعاى بةـميـجة ۛ  مف ل بةعف وح  د  ا ا ــفة عة ة ةــيةــأف ت ـية مح يــمف م كمنـح نحي
نف ۛض عة رة نف العف مة وة ﴾١٢٣﴿ ة ن ــمةــفة اية فةــعة ه ـــبةـاتح يةـدة ية لح  ـض ــلة لة ىــشفـوة قن
ى ـمن العف ي  فةــكذذ  ة لةــري يۛشـه   مةـا نح نةـنفـةى ۛضــعي ه  يةـش ـحفـكاى وة مة الفــر  ة ـمةـينـق ــوف
﴾١٢٥﴿ اي العفـــرف تةـۛشـمة حةــ ل رةبح  الة ـقة قةـــني ى وة يراىـصيــت  بةـنفـكمدف ـمن ﴾١٢٤﴿
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Ta Ha /126 – 
Buyurur ki: “Bu 
böyledir. Nasıl 
âyetlerimiz sana 
geldiğinde sen onları 
unuttuysan, bu gün de 
sen öyle unutulur, bir 
kenara atılırsın.” 

Ta Ha /127 – İşte 
inkârda ve günahta 
hadlerini aşanları ve 
Rab’lerinin âyetlerine 
inanmayanları böyle 
cezalandırırız. 

Âhiret azabı ise 
elbette daha şiddetli  ve
daha devamlı olacaktır. 

Ta Ha /128 – 
Bugün meskenlerinde 
dolaştıkları, daha önce 
yaşamış bunca nesilleri 
helâk edişimiz, onları 
yola getirmedi mi? 

Elbette bunda 
akıllı kimseler için 
alınacak dersler vardır. 
[22,46; 32,26] 

Ta Ha /129 – Eğer
Rabbin tarafından daha 
önce verilmiş bir söz ve
tayin edilmiş bir vaade 
olmasaydı, azap onlara 
çoktan gelmiş olurdu! 

Ta Ha /130 – O 
halde onların 
söylediklerine sabret. 

Güneşin 
doğmasından ve 
batmasından önce 
Rabbinin yüceliğini ilan
et, O’na hamdet. 

Gecenin bazı 
vakitlerinde, gündüzün 
bazı taraflarında da 
O’na ibadet et ki Allah 
rızasına eresin. 

Burada beş vakit 
namaza işaret 
edilmektedir. Âyette 
geçen hamd ile 
tesbihten maksat 
namazdır. Güneşin 
doğmasından önce 
sabah namazı, 
batmasından önceki: 
İkindi namazı, gecenin 
bir kısım saatleri: 
akşam ile yatsı, 
gündüzün bazı 
taraflarındaki namaz ise
öğle namazıdır. 

Ta Ha /131 – 
Onlardan bazı 
zümrelere, sırf 
kendilerini denemek 
için verdiğimiz dünya 
hayatının süslerine 
gözünü dikme. 

Rabbinin sana 
verdiği nimet, hem 
daha hayırlı ve değerli, 
hem de daha 
devamlıdır. [15,88; 
93,5] 
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Ta Ha /132 –
Ailene ve ümmetine

namaz kılmalarını
emret, kendin de

namaza devam et. 

Biz senden rızık
istemiyoruz, bilakis

senin rızkın Bize aittir. 

Güzel âkıbet,
takvâdadır, yani Allah’ı

sayıp haramlardan
korunmaktadır. 

Razi’nin belirttiği
üzere, Allah, kullarına

ihtiyacı olmadığını, namazı,
ibadeti kullarının kendi

faydaları için emrettiğini
böylece belirtmiş

olmaktadır. 

Tevrat’ın elimizdeki
muharref nüshasında sık

rastlanan bir tanımlamaya
göre, namaz “kıskanç bir
Tanrıya ödenen bir vergi
veya haraç olarak değil”,

fakat sadece ifa edenin
kendi yararına olan bir fiil

olarak anlaşılmalıdır. 

“Senden rızık
istemiyoruz: Kendinin ve
ailenin rızkını temin için
çalışmanı ve bu yüzden

risalet görevini ihmal
etmeni istemiyoruz”

demektir. 

Ta Ha /133 – “O
Resûl, gerçek

peygamber olduğuna
dair Rabbinden bizim

istediğimiz bir mûcize
getirse ya!” dediler. 

Onlara önceki
semavi kitaplarda
bulunan belgeler

deliller gelmedi mi? 

Bu âyetten Kur’ân’ın,
önceki semavî kitaplarla

aynı temel gerçekleri dile
getirdiği anlaşılmaktadır. O

kitaplarda Hz. Peygamber
(a.s.) ın geleceğine dair

haberlere de ima edildiği
düşünülebilir. (Tesniye 18,
15 ve 18; Yuhanna 14, 16

ve 15, 26 ve 16,7). Böylece
Hz. Peygamberin
gelmesinin orada

bildirilenlerin bir beyyinesi,
bir ispatı olduğu belirtilmiş

oluyor. 

Ta Ha /134 –
Şayet Biz peygamber
gelmeden kendilerini
azab ile helâk edecek

olsaydık onlar: 

“Ey Ulu
Rabbimiz, ne olurdu

bize bir elçi
gönderseydin de, biz

böyle rezil ve hakir
olmadan önce senin

âyetlerine uysaydık!”
derlerdi. [10,97; 6,155-

157; 10,110] 

Ta Ha /135 – De
ki: “Herkes beklemede!

Siz de gözleyin
bakalım. Doğru yolu

tutanların, hidâyete
erenlerin kim olduğunu

yakında
anlayacaksınız!”

[25,42; 54,26] 

﴾١٢٦﴿ ل كة الكف قةالة يـنةا فةـت  اـية كة انـتفـتة ذن كةـتةــنةسي اۛ  وة مة ت ـيةـالف ذن ل كةـهة ىـنفـوف سن
ة  رة نخ  الف ي  زي ل كة نةجف كةذن نفوة ۛف مة رة نف ب انيةات   السف م  ؤف لةمف يـ  ۜوة هي بحـ  ذةاب رة لةعة  وة

ـد  ال هف مف  فةـلةمف يـة ه  نةكفلـة مف م  لةه  نةا قةبف كف ـلـة و ن  مف الهف ر  الفق  ى﴿١٢٧﴾ البفـقن الۛشـدح  وة
لة لةوف ﴿١٢٨﴾وة ونة ـية ش  يمف ۛسا في يكنمة ة في نح ۜ اي مف ل كة  ن ه  نيةات ذن ۟ى  ل  ولل يلة النح هن

رف ب  لنى فةاصف ا عة مة ﴾١٢٩﴿ ــتف ة  ۛسـبةقة ـل ــمة نف كة ب حكة  م   رة
 لةكةانة

اماى  ل زة
ل  الجة ۜى وة م ۛسمحى

م  نفـوة ول ونة ۛسبح حف يةق  د  وة مف بح كة  ب حة ة  ط ل وع  بفلةـقةرة س ـالشح قة مف وب ـغ  بفلةـوة ۛـر  ا هة
ة نح ة ـدح م  تـة لة وة ﴾١٣٠﴿ ـاائ  نة اۛف ان الطفرة ــحف وة ـل  فةـۛسـبح  يف ـة ار  الح ةـهة ى الـنح ضن لحةكة تةرف عة لـة
نفــيةا الدح  ةة ـرة هف ــمف  زة ـه  ـنف اجاى م  وة ـهاي  الزف ـنةابـ  عف ـة ـتح امة لنى مة ـكة  اي ـنةـيف ــيف ــينـوة  عة الفــحة

أف ـلنوة  وة ة ـلةكة ب الـصح الهف ـرف م  ﴾١٣١﴿ ق   زف ر  ۜ وة يـه  مف في ت نةه  نةـفف بح كةلـ  ىرة البفـقن ـر  وة ـيف  خة
ة ـبةــق  اصف عةــب ــطةـوة نةـيفــلةــرف اۜ  لة قــةـسفـهة زف ق ــن  نةـحفـاىۜ  نةـل كة  ر  ز  الفــرف ۜ وة اــكة عة

ــــينةا  ـأفتي يـة لة ــوف وا لـة قةـالـ  ة  وة يـة ــان ـــنف بـ  ۜم  ــهي بحـ  ـمف وة   الرة ـه  أفتـ  ــمف  تـة لـة ﴾١٣٢﴿ ةـل ل ىـتح ون قف
ال لةوف ـذةاب  وة عة ـمف بـ  ـنةا ه  ــلةكف اـا الهف ة نح ﴾١٣٣﴿ ـا  ـنةـة  مة يح  ـي بـة لنىف  ــف  الف ون ـح  الصح 

يةات كة ان ةنةاوا ـال ــقةــلةهي ــل ـبفــــنف قةــــم  بح ۛسـ لةرة ا الرف لة لةـلفـوف س  نةاـيفـۛت اي ةب عةـنةـولىفةـرة تح
لف  قـ 

ۛكم ـوا ص  بحـة رة بح ـص  فةـتـة ـرة ــتـة ـلح  م  ﴾١٣٤﴿ ـــل  ــــنف قةـــبف ىم  ــزن ـخف نـة ة وة لح ذ   النف نـة
﴾١٣٥﴿ ونة  م  ـلـة عف نففةـۛسـتـة ـن مة مة يح  وة ـو  ة اط  السح ـرة اب  الـصح  ـحة ى  الصف دن ــتـة اهف
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الجزء

﴾١٧﴿
21-ENBİYA SÜRESİ 

112 âyet olup, 
Mekke döneminin 
sonlarında inmiştir. Bir 
önceki Tâ hâ sûresinin 
sonlarında geçen 
dümdüz yolu, geniş 
tarzda anlatır. Mekke 
müşriklerinin akaid 
esaslarına yaptıkları 
itirazlara cevaplar 
verilir. İnsanlara tarihin 
çeşitli dönemlerinde 
doğru yolu gösterip 
fazilet mücadelesi 
yapan nebîlerin (Mûsâ, 
Harun, İbrâhim, Lût, 
İshak, Yâkub, Nûh, 
Davud, Süleyman, 
İsmâil, İdris, Zülkifl, 
Yunus, Zekeriyya, 
Yahya ve Îsâ nebîlerin 
(aleyhimü’sselam), 
bilhassa Hz. İbrâhim’in 
(a.s.) tevhid mücadelesi
ve fazileti ayrıntılı 
olarak nakledilir. 

Sonunda bu 
kıssaların gayesi olarak,
İslâm’ın tek din olduğu 
bildirilip Hz. 
Peygamber (aleyhi’s 
selam) teselli edilerek 
sûre sona erdirilir. 

Enbiya /1 – İnsanların 
hesap verme vakti 
yaklaştı. Ama onlar 
hâla koyu bir gaflet 
içinde haktan yüz 
çevirmekteler. [16,1; 
54,1] 

Enbiya /2-Enbiya /3 – 
Rab’leri tarafından 
kendilerine gelen her 
yeni uyarıyı, 

alaya alıp kalpleri 
eğlenceye dalarak 
dinlerler. 

Hem o zalimler 
aralarında kulis yapıp, 
şu fısıltıyı, gizlice 
yayarlar: “O da sizin 
gibi bir insandan başka 
birşey değil. 

Şimdi siz göz göre göre
sihire mi kapılacaksınız
yani?” [17,48; 25,9]

Enbiya /4 – Resul dedi 
ki: “Rabbim gökte 
olsun, yerde olsun, 
söylenen her sözü bilir. 

O öyle mükemmel 
işitir, öyle mükemmel 
bilir ki!” [17,48; 25,9] 
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Enbiya /5 –
(Kur’ân’ı kime mal

edecekleri konusunda
şaşıp kaldılar, 

cevapları kendilerini
bile tatmin etmeyip

durmadan fikir
değiştirdiler.) “Hayır

dediler, bu adğâsu
ahlam: karışık karışık

rüyalar. 

“Yok yok, böyle değil,
anlaşılan onu kendisi

uydurmuş!” 

“Hayır! bu da değil,
galiba o bir şair!”, 

“öyleyse önceki
peygamberlere verilen

mûcizeler kabilinden
istediğimiz mûcizeyi

bize göstersin!” [17,59;
10,96-97] 

Enbiya /6 –
Kendilerinden önce

imha ettiğimiz hiç bir
şehir halkı iman etmedi,

şimdi bunlar mı iman
edecekler? 

Enbiya /7 – Biz senden
önce de, ancak

kendilerine vahiy
gönderdiğimiz birtakım

erkekleri peygamber
gönderdik. Şayet

bilmiyorsanız,
hatırlayıp bilenlere

sorunuz. 

Hatırlayıp bilenler diye
tercüme edilen

kelimenin aslı “Ehlu’z-
zikr” yani Kitap, Tebliğ

veya uyarının
muhatapları” demektir.

Tevrat, İncîl, Kur’ân
esas itibariyle bir kitap

ve uyarıdır. 

Enbiya /8 – Biz onları
yeyip içmeyen

bedenden ibaret
kılmadık; hem dünyada

onlar ebedî olarak da
kalmadılar. 

İnsan olarak onlar
yemeye içmeye muhtaç
idiler. Onlar ölümsüz de

değildiler, ömür
sürelerini tamamlayıp

vefat ettiler. 

Enbiya /9 – Sonra
onlara verdiğimiz sözü

yerine getirdik. 

Onları ve
beraberlerinde bulunan
dilediğimiz kullarımızı

kurtardık, haddi
aşanları ise helâk ettik. 

Enbiya /10 –
Muhakkak ki, hayatınız

için gerekli notları
içeren, 

size şan ve şeref
sağlayan bir kitap

indirdik. Neden
düşünmüyorsunuz?

[43,44] 

يةاء                     ةنفب  ة  الف ورة              س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

ايةأفتي مفـيه ـمة ﴾١﴿ ۛب ل ل تةرة قف ه ـۛساب ـنحةاس  ح ـاي مف وة يــه  لةة  م  مف في فف ۛـــغة ونة ض  ر  عف
﴾٢﴿ نف  مفنف ــم ر  كذذ م  ب حه  دةــ  م رة اسف حف ة ه ــمةــتةــث   ايلح وه   وة ۙـــعةــلفـمف يةــع  ب ونة
بةۛشر  ه  الـه ــل وب ـةى ق ـيةـلة ۜ  وة واۗ هةــۛس مف ينة ظةلةم  ىۗ اللحةذي ون ةـلف هنـرح وا النحةجف لح اا اي ذة

يقةالة  بحي لةم ـ يةرة لة عف وف الفقة ﴾٣﴿ ل  ثف ۛ الفةتةأفت ونةكمم  ونة مف ر  النفت مف ت بفص  رة وة حف السح 
اث  بةلف غة اوا الضف قةال  ﴾٤﴿ ةـال ف ي ض   وةـسح ةرف الف ااء  وة ةوةـه مة يـالسح يـالف ع ـمي لي م ـعة

لة س  ا رف م  بةـــالحف يه  بةلف ــتةـل  اففـــلة ۛ  فةــ ۛشاع وةــه رن اــكف ة ــــية انـــنةا ب ـــت  أفـيةـلفــر  ا مة
ا يةــنف قةــمف  م ـه ـــلةـبفــقة تفــنةـمة ا انـمة مفـــفة اۛ  الـنةا هةــكفـلةـــهف ة  الــرف ه  ﴾٥﴿ ة ل و نة ةوح الف

اا ال مة ۛس وة الى ن ـبفـنةا قةـلفـرف ر جة ة يـلةكة ايلح لة وحاي ه ـاي اواــمف فةـيف ل  ـة سف ﴾٦﴿ ن ونةــؤف م ــي 
مة ۛسداىــجة  مفـه  نةاـلفـعةـا جةـوة ﴾٧﴿ كفـاللة ـالهف تةـت ـنفــكماينف ر  ـذح  و نةــلةـعفـمف لة م 

ة ۛصــــث  م ـــه نةا ــــدة قفــمح ﴾٨﴿ مةـل ونة الــكمأف ــية لة امة  وة ةعة ينةـكف اـطح ال دي ان واخة
دف لةقة ﴾٩﴿ عفــالف مةـه  نةاـيفـجةـنف اةــدة فةــوة سفـنةاالفـلةكفـۛشااء  وة الهفــنة نفــمف وة فيـم  ينةـر 
﴾١٠﴿ ـــنف ال لف اا ايـزة  يه   ذ ــتةا باى فيــمف  ك كمـيفـــلة نة

ۜ  الكمر  ــكذ ۟ـــق ـــعفــلة تةــفة مف ل ونة
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Enbiya /11 – Zulme 
batmış nice beldelerin 
bellerini kırdık, 
onlardan sonra da başka
toplumlar yarattık. 
[17,17; 22,45] 
Enbiya /12 – Onlar 
bizim baskınımızı 
hisseder etmez, derhal  
bineklerine yönelip 
kaçmaya yeltendiler. 
Enbiya /13 – “Yok, 
dedik, tepinmeyin, 
dönün o içinde 
şımardığınız refah ve 
konfora! Dönün o 
konaklarınıza ki 
sorguya 
çekileceksiniz.” 
Enbiya /14 – “Eyvah!, 
dediler, gerçekten biz 
zalim kimselermişiz! 
Eyvah! Eyvah!” 
Enbiya /15 – Bu 
feryatları sürüp gitti. 
Nihayet onları öyle 
yaptık ki biçildiler, 
sönüp kül oldular... 
Enbiya /16 – Elbette 
Biz göğü, yeri ve 
aralarında olan 
varlıkları oyun ve 
eğlence olsun diye 
yaratmadık. [38,27; 
53,31] 
Yüce Allah kâinatı 
dolduran kudret, hikmet ve 
sanat mûcizelerini insanlar 
inceleyip onların 
Yaratıcısını tanısınlar, 
onlardaki menfaatlerini elde
etsinler, onların ebedi 
cennetteki asıllarına 
delâletlerini anlasınlar ve 
bir de burada yaptıkları 
işleri, iyilikler için mükâfat,
kötülükler için ceza olarak 
karşılığını alsınlar, böylece 
hak yerini bulsun diye 
yarattığını burada beyan 
buyuruyor. 
Enbiya /17 – Eğlenmek
isteseydik nezdimizde 
eğlenecek çok şey 
bulurduk! Faraza 
yapacak olsak, öyle 
yapardık! 
Allah’a eş, evlat, kız, oğul, 
nesil isnad eden şirk 
inançlarını, açıkça 
reddetmek içindir. Zira 
yüce âlemde melâike, 
hûriler gibi mahlûklar zaten
vardı. Onlar dururken 
yeryüzünden eş, evlat 
edinmeye gerek olmazdı. 
Enbiya /18 – Hayır! 
Biz gerçeği söyler, 
gerçeği yaparız! 
   Hakkı batılın tepesine
indiririz de beynini 
parçalar, bir anda canı 
çıkar o batılın! 
      Allah hakkındaki 
böyle boş 
düşüncelerinizden ötürü
yuh aklınıza, yazıklar 
olsun size! 
Enbiya /19 – Halbuki 
göklerde olsun, yerde 
olsun kim varsa O’nun 
mülküdür. O’nun 
nezdindeki melekler 
O’na ibadeti, ne gurur 
meselesi yapar, ne de 
ibadetten yorulurlar. 
[4,172] 
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Enbiya /20 – Gece
gündüz, usanmadan, ara

vermeden tesbih ve
ibadet ederler. [66,6] 

Enbiya /21 – Buna
rağmen, yine de onlar,

yerde birtakım
varlıkları, insanları

öldükten sonra
diriltecekleri zannı ile

tanrı edindiler. 
Enbiya /22 – Halbuki

gökte ve yerde,
Allah’tan başka tanrılar

bulunsaydı oraların
nizamı bozulurdu. 

Demek ki o yüce Arş ve
hükümranlığın sahibi

Allah, onların
zanlarından, onların

Allah’a reva gördükleri
vasıflardan

münezzehtir, yücedir!
[23,91] 

Kâinatta kemal
sıfatları ile muttasıf, yani

ilim, kudret, iradesi mutlak
ve sınırsız olan birden fazla

ilah bulunsaydı, farazî
olarak şu ihtimaller

olabilirdi: 1. Onlardan
yalnız birinin hükmü

yürüseydi diğerleri âciz ve
noksan olurlardı ki bu ilah

olmakla bağdaştırılamaz. 2.
Her biri eşit kudret ve

hakimiyete sahip olsalardı,
ayrı ayrı nizamların

bulunması gerekirdi. O
takdirde de, mevcut olan bu

nizam bulunmazdı. 3.
İlahların fazla değil, sadece

iki tane olup bunların bir
tek nizam kurup

birleştikleri varsayılırsa iki
etkenin (illetin) bir nesne

(malül) üzerinde çekişmesi
sonucu ortaya çıkar,

nizamın devamı imkânsız
olurdu. 4. Birbirleriyle

anlaşmazlık halinde
olsalardı zaten baştan beri

nizam kurulamazdı. 

Bu âyet-i kerime
Kelam ilminde, tevhidin

ispatında en önemli kaynak
teşkil eden esaslardan
biridir. Kelamda buna

bürhan-ı temânu adı verilir. 

Enbiya /23 – O
yaptıklarından sorumlu
değildir. O’nu sorguya
çekecek kimse yoktur,
ama insanlar mutlaka

sorgulanacaklardır.
[15,92-93; 23,88] 

Enbiya /24 – Yine
de tuttular, O’nun

yanısıra başka birtakım
tanrılar edindiler. Ey

Resûlüm! De ki:
“İddianızı ispatlayın,

delilinizi getirin
görelim!” 

Böyle bir delil de
getiremediklerine göre

-ki: “İşte bu tevhid,
benimle beraber

olanların ve benden
önceki peygamberlerin

öğretisidir.”- Hayır,
onların çoğu gerçeği

bilmiyor ve bu sebeple
de ondan yüz
çeviriyorlar. 

اــبة هة دة عف ةى  ــال ـتف ظةــانةـكف ة ـــرف يةــ قةنفــم نةا ـمفـۛصـمف قةكفوة  نةا أفــۛشــنف وة المة
﴾١٢﴿ اا الحةـلةـفة ة ايةـمح هة نف مف م  ذةا ه  اا اي وا بةأفۛسنة ۜـض ـكمرفـسح  ونة ﴾١١﴿ ماى انخةـقة ينةـوف ري

ةــعةـلة مفكملح لنى اوا اي ع  ج  ارف وا وة ك ض  تةرف اا لة ففـتف  ا  مة مةـت مف فيـر  مفكمن ـكن ۛساـيه  وة
ا الة فةمة كةـلفـتف ت ـزة ﴾١٤﴿ يف ةـلةـقةال وايةا وة نح اااي ةا ظةـكم اــنة ينةـميـال ـنح ﴾١٣﴿ ل ونةــةـسفـت 

مة نةاـقفــلةـــاخةـوة ﴾١٥﴿ يه ــدة عف مفنةاـلفـعةـجة تحنىـمف حةــون ام ــصيــ حةه  يـيداى خة نةـدي
اا النف  نة دف الرة ةـنةلةوف ذةــتح خ  ﴾١٦﴿ ة مةـــالسح ۛض وة ةرف الف ااءة وة ع ـه ــنةــيفــا بةــمة ا لة يـــمة نةــبي

قح ـذ  ف  ب الفـقفـلف نةــبة حة ﴾١٧﴿ ة واىـهفـلة تح نةـخةــلة ينةـلة نفــم ه   اـذف لي ةا فةاع  ةاۗ اينف ك نح نح د 
ف ونةـتة ص  لةى ل  عة اه ـغ ـفةيةدف مة الفبةاط  وة زة لةـه  فةا ذةا ه  ۜ  وة يفــالف م كمق  اــل  م ـوة ة مح

لة ة نف ف يـه  مةــوة ات ـالسح وة ۜ من ض  ةرف الف مة وة ه ـنفـع  نفــوة ونةكذتـةـسفـية لة  دة ب ر  ﴾١٨﴿

ةــبح ـۛسـي  الــيفـح ونة الح ةـلة  وة ارةـنح هة ﴾١٩﴿ ۛــتةـسفـ وة لة ية هيـــدة ت  بةاــنف ع ـعة ر ونة س  حف
﴾٢١﴿ ة ل ـخةــالم  اتح اوا ان ض  نةــةى  م ـهةــذ  ةرف مف الف ر ونةـش ـنفـ ي ه  ﴾٢٠﴿ ر ونةـت ـففـلة ية

ش ـعةـالف رف ل ـيه ـانة فيـكف وفـلة اان ا ةـهةـمة لح ۛســ لةالحن ة  اي تةـفة انةـــبفـس ــاۛ فةـدة بح  الحن  حة رة
ذ واالم   اتحةخة ﴾٢٣﴿ ـةل  ي سف اية لة ة مح ه ـعة ل  وة عة ل ونةـمف ي ـفف ـة سف ﴾٢٢﴿ ا ة مح ونة عة ف  يةص 

ذ  ر كذوة ل ــنف د ون ــم  ا ان ات  لفـةىۜ  ق ـهةــهي انـةـواب ـهة هة ۛ  هنكمرف كفـمف ا ذ  مةـذة يةـع ـنف مةـر 
﴾٢٤﴿ ۜي  بةـبفـنف قةـمة ۙ الفـلةـعفـية لة  مفـه ر ـثةـكف لف الـلي ونة ة ـحةـم  ض ـعفـ م مفـه ـفةقح ونةـر 

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

322



323

Enbiya /25 – 
Nitekim senden önce 
hiç bir peygamber 
göndermedik ki ona: 

“Benden başka 
İlah yok, öyleyse yalnız
Bana ibadet edin!” diye
vahyetmiş olmayalım. 
[43,45; 16,36; 21,92] 

Enbiya /26 – 
Gerçek bu iken, bazıları
kalkıp: “Rahman evlat 
edindi” iddiasında 
bulundular. 

O, bundan 
münezzehtir. 

Bilakis onların 
evlat dedikleri melekler
O’nun ikram ve 
takdirine mazhar olmuş
kullarıdır. [16,57; 
43,19] 

Enbiya /27 – O, 
kendilerine sormadıkça 
hiç bir söz söylemezler,
sadece Onun emirlerini 
yerine getirirler. 

Enbiya /28 – O 
onların yaptıklarını da 
yapacaklarını da, 

açıkladıklarını da 
gizlediklerini de bilir. 

Onlar, sadece 
O’nun razı olduğu 
kimse hakkında şefaat 
ederler. 

Ona duydukları 
tazimden ötürü çekinir, 
titrerler. [2,255; 34,23] 

Enbiya /29 – 
Onlardan kim çıkıp da 
“O’nun yanısıra ben de 
İlahım” diyecek olursa, 
buna karşılık 
cehennemi veririz. İşte 
Biz zalimleri böyle 
cezalandırırız. 

Enbiya /30 – 
Hakkı, inkâr edenler 
görüp bilmediler mi ki 

göklerle yer bitişik
(bir bütün) idi onları 
Biz ayırdık, 

hayatı olan her 
şeyi sudan yaptık. Hâla 
inanmayacaklar mı? 
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Kâinatın yaratılışı
konusunda bilime yol
gösteren teorilerin en
çok kabul görenleri,
Kur’ân’ın bildirdiği

hususlara
yaklaşmaktadır. Güneş

sisteminin oluşumu,
şöyle izah edilmektedir:

“Güneş ve gezegenler,
önce bir bulutu andıran

gaz ve toz (nebula)
halinde idi. Bu kütle,

çekim kuvvetinin
etkisiyle dönmeye ve

soğumaya başladı. Bu
dönüşün süratli olması
sebebiyle yoğunlaşan

ana kütlelerden bazı
parçalar kopup, ana
kütlelerin etrafında

dönmeye devam ettiler
(...) Gezegenler nihâyet

iyice soğuyarak
bugünkü şekillerini

aldılar.” (Prof. Dr. A.
Kızılırmak, Astronomi

Dersleri, 11,198-201,
İzmir, Ege Üniv. Mat.

1966) 
Enbiya /31 – Yerin

insanları sarsmaması
için oraya dağlar

yerleştirdik. 

Maksatlarına ermeleri
için orada geniş yollar,

geçitler yaptık. 

Enbiya /32 – Göğü de
dengesizliğe düşmekten

korunmuş bir tavan
durumunda yarattık. 

Onlarsa hâla
gökteki delillerden yüz

çevirmektedirler.
[51,47; 91,5; 50,6;

2,22; 12,105] 

Portakalın meyvesini
saran kabuğu gibi dünyayı
saran atmosfer tabakasına

işaret olup göklerdeki
kudret delillerine dikkat

çekmektedir. 

Enbiya /33 –
Geceyi ve gündüzü,

güneşi ve ayı yaratan
O’dur. Her biri bir

yörüngede yüzmektedir.
[6,96; 36,40] 

Enbiya /34 – Senden
önce hiçbir insana

dünyada, ebedî hayat
nasib etmedik. 

Sanki sen ölsen, onlar
ebedî mi kalacaklar! 

[55,26-27] 

Enbiya /35 – Her
can ölümü tadacaktır. 

Biz, sizi sınamak
için gâh şerle, gâh

hayırla imtihan ederiz. 

Sonunda Bizim
huzurumuza

getirileceksiniz. 

ا ة لح اي اا مة ۛس ال وة س  نفــل كة م ـبفـنف قةـنةا م ـلفـرف ةــرة لح لة يـوحايـــن  ول  اي ه ـاي ة  اليف اــنح هة ه  لة لن اي
قة ةــوة ن ذة ــخةـــال وا اتح من حف لة  الرحة انةــبفــداى س ــوة لفـه ۜ بةـــحة ﴾٢٥﴿ ون ــب ــا عفـالنةال فة د 

ية ب ـلة ونةـسف ه ــقةـه  ب الفــق  ل  وة هي يةــمف اةـمف ب ــوف ل ونةـمةـعفـر  ﴾٢٦﴿ م كذـبةاد  م ـع  ۙـرة ونة
يــنة اليفــيفــابةـم   مةـلةـعفـية ا خةــه ــدي مة لة يةـــه ــفةــلفــمف  وة ۙ  ـفةـشفـمف  وة ايلحةع ونة ﴾٢٧﴿

لفــق ــنف  يةــوة مة ﴾٢٨﴿ تةـمةــل  ى  ــن  ارف ه ضن ق ونةـت ـيةـشفـنف خةـ  م مفــوة ف  هي  م شف
ز يــنة جف ايـه ـنفـم  ح ن لنـمف اي يه  جةــجفـكة نةـذن ل ـهي فةـنف د ون ـه  م ـي اي ةـهةـزي ۜ ـنح ل كةكف مة ذن

لة ةـمف يةــالوة الح ينةـرة ة الكف ذي اوا النح ر  ةـفة ۛضـسح ةرف الف ات   وة وة من ﴾٢٩﴿ ةال ـال ۟ـظح ينة مي
ۜ ــحة يح تفـــنة اـكف تةــقاى فةــتةا رة اۜ  وةــنةا ه ــقفــفة لفـجةمة اــالف نةــ م نةاـعة ةـكمء امة ء  لح ۛشيف

جة اس  يـنةا  ف ــلفـعةـوة وة ض   رة ةرف مفــه ـدة ب ـيـميـية  النف تةـالف ﴾٣٠﴿ م ـالفةلة ي  ن ونةـؤف
جة نةاـلفــعةــوة ﴾٣١﴿ جة ا  ف ـيـنةا فيـلفـعةـوة اجاى س ــهة ةــعةـلى لةــب ـجة و نةــتةــهفـمف يةـه ــلح د 

﴾٣٢﴿ ةـال ااءة ۛسـسح ه ـــحفـفاى  مةــقفـمة ا  م ـــات ــية نف انـمف عةـــف وظاىۛ  وة ونةـــعفــهة ض  ر 
لح ـكم ه  ةوةـــوة ي  خةـــــالح ة قةــلةـذي الـيفــالح ةــلة  وة ةــنح الشح ارة  وة الفــمفــهة ۜـــمةــقةــۛس وة رة

ا  مة ۜــخ ـل كة  الفـبفــنف قةـر   م ـۛشـبةـ ل نةاـلفـعةـجةوة لفدة ﴾٣٣﴿ ي فة ح ونةــبةـسفـلةك  يةـفي
اائ ـففــلح  نةـكم ۜــمةـة  الفـقةـس   ذة وف ت  ﴾٣٤﴿ ة   ــنف م ـال ئ ـالفة م ـفةتح ا ل ــ الفه  ونةــخة د 

﴾٣٥﴿ نة ة اـمف  ب كمل و ــبفـــوة الفــــلشح جةــت نةا ـيفــلة اي ةىۜ   وةــنةـتفــر   ف ــيفـخةـرح   وة ع ونةــرف
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Enbiya /36 – Kâfirler 
seni görünce: “Bu mu 
sizin ilahlarınızı diline 
dolayan adam!” diye 
alay etmekten başka bir
şey yapmazlar. 
Ama bütün kâinatı 
yaratan Rahman’a 
gelince Onun 
anılmasını 
reddediyorlar. 
(Böylece, asıl 
kendilerinin alay 
edilmeye müstahak 
olduklarını 
düşünmüyorlar!) 
[25,41-42] 

Müşrikler kendi âciz, cansız
putlarına toz kondurmak 
istemezken, bütün kâinatı 
bunca hikmet, sanat, kudret 
ve rahmetiyle yaratıp 
varlıkta tutan Rahmanın 
birliğinin anılmasına 
tahammül edemiyorlar. 
Böylece asıl kendilerinin ne
kadar akıldan uzak, alay 
edilmeye müstehak 
olduklarını düşünmüyorlar. 

Bu âyette, Allah’ın Rahman
vasfı ile anılmasına karşı 
Mekke müşriklerinin 
diretmesine işaret 
edilmektedir. Az sonra 
gelecek 42. âyet de bu 
mânayı teyid eder. Zira o 
âyet, Rahman sıfatını 
zihinlere yerleştirme 
gayesine matuftur. (Anlam 
böyle verilmezse diğer 
meallerde düşülen boşluğa 
düşülür.) 

Enbiya /37 – İnsan, 
yaratılışça çok 
acelecidir. (Bunu pek 
iyi biliyorum. Onun 
için, kendisini 
uyardığın azabın 
çarçabuk gelmeyişini 
alay konusu ediyor.) 
Hele durun biraz, Beni 
de aceleye getirmeyin, 
yakında âyetlerimi size 
göstereceğim! [17,11] 

Enbiya /38 – Ama yine
de onlar: “Gerçeği 
söylüyorsanız, gösterin 
artık bu azabı, bu 
vaadin gerçekleşmesini 
daha ne kadar 
bekleyeceğiz!” diye 
söyleniyorlar. 

Enbiya /39 – Dini 
olduğu gibi, bu azabı da
böyle inkâr edenler, 
onun tepelerine 
ineceğini, o ateşin 
yüzlerini ve sırtlarını 
yalamasını 
önleyemeyeceklerini, 
kendilerine yardım 
edecek hiç kimsenin 
bulunmayacağını bir 
bilselerdi! [39,16; 7,41;
14,50; 13,34] 

Enbiya /40 – Onların 
beklentilerinin hilafına, 
o ateş öyle apansız 
gelecek ki, kendileri 
birden dona kalacaklar. 
Artık ne onu geri 
çevirecek güçleri 
olacak, ne de 
kendilerine süre 
verilecek! 
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Enbiya /41 –
Senden önce de nice

peygamberlerle böyle
alay edilmişti. 

Ama alay konusu
yaptıkları o azap, alay

edenleri her taraftan
sarıvermişti. [6,34;

3,195] 

Enbiya /42 – De ki:
“Geceleyin veya

gündüzün gelecek
tehlikelere karşı o

Rahman’dan başka sizi
kim koruyabilir?” 

Ama bunu bilip
Kendisine yönelecekleri

yerde, onlar Rab’lerini
anmaktan

yüzçevirmekteler.
[19,45] 

Bu mâna üzerinde
duran İbn Kesir, bu
âyette min edatının

gayr anlamına
geldiğine delil getirir. 

Enbiya /43 – Ne
o, yoksa, akılları sıra,
onların Bizden başka

kendilerini savunacak
tanrıları mı var?

(Nerde?) 

O tanrılaştırdıkları
nesneler kendi

kendilerini bile
koruyamazlar. 

Öyleyse, o
müşrikleri Bize karşı

hiç mi hiç
koruyamazlar. Onlar
Bizim tarafımızdan

zaten bir destek
görmezler. 

Enbiya /44 –
Kaldı ki Biz onlara da,

babalarına da nimet
verdik, öyle ki uzayan

ömürlerinin tadını
çıkarıp avundular. 

Ama görmüyorlar mı ki
Biz yere vaziyet edip
onu bir taraftan yavaş

yavaş eksiltiyoruz.
Durum böyle iken onlar
nasıl galip gelebilirler?

[46,27; 13,41] 

Bu âyetin mânası,
etraf kelimesine verilecek

mânaya göre değişir. Bu
kelime ise birçok

anlamda kullanılır.
Coğrafi veya küresel

anlam gibi, mecazî anlam
da mümkündür. Şu halde:
1.Müslümanların kuvvet

kazanıp kâfirlerin
topraklarını elde edip
fetihler yapmaları. 2.

Yerin ileri gelen insanları,
alimleri veya en iyi

insanları gittikçe
azalmaktadır. 3. Fenni

yönden tefsir eden bazı
zatlar; yağmurların,
sellerin, rüzgarların

etkisiyle dağların
aşınmasını veya kutup

bölgelerinin basıklığını
düşünmektedirler. 

ة ه  لح ۜـــــــاي واى ز  ة ان ذةا  رة اي وة يــــكة  الح نف يةكفنة   ـذي اوا   اي ر  ةـــــفة كةــــذ ونةــــخ ـــــتح
ة حف ن ــمنــالرح ا  ــهن ال ةذة ي  يةــالح ۛ    كمتـةـــهةــــل    انر ــكمذفـذي ر كذذ  ــــ ب مف  ــوة ه مف

نف عةــل قة الف  نفـــخ  ۜ ۛسا ري يـــۛسان  م  ل  يةاتييكمجة مف ان ﴾٣٦﴿ مف  ر ونةـــا ف ـكفه 
ا  الفـــتنى هنــونة مةــو ل ـق ــية وة عفــــذة مفــت ـنفـكمنف  د  ايـــوة ﴾٣٧﴿ ل ون  ج  تةعف فةلة  تةسف

ينة  م ـلةـعفـية وفـلة ةذي ينة لةكفالح وا  حي ر  نفـفح ونة  عةكميـة فة ﴾٣٨﴿ نةــيـۛصا د  قي
﴾٣٩﴿ ةـم  الــه ـوه ـو ج  عةـنح لة ه  وـه ــــنف ظ ــــارة  وة ه ـــر  لة ر ونةـــۛصــنفــمف ي ـــمف  وة

ة رة ا دح هة ع ونةـيـطيـــتةــسفـــلة يةـــمف  فةـه ــت ــهةــبفــتةـــةى  فةـــتةـغفــمف  بةــه ـيـأف تيـــ تة لفـــبة
ل كةـــبفــ قةنفـــم ل   ـر  س ــــز ئة  ب ــهفـــت ـد  اسفـقةــلة وة ﴾٤٠﴿ مف لة ه  ظةر ونةــنفــ  ي وة

تةـية ۟ـسف ز  ؤ ن نة هف اقة  ــــفة ةـب حة يــالح وا  م ــخ ــــ  ۛسنةــذي اــه ـــنفـــر   مف  مة
هيــــوا ب ـان ـكف

ةكمؤ ل ــلةــكذـنف  يةــلف مةــق  ةـيفـــمف   ب ا لح ا ر  ـل    وة النح حفـال نةــــ م هة ۜــمنــرحة ن   ﴾٤١﴿
ة ــهةــــل  مف  انـــه ـــالمف لة ﴾٤٢﴿ بح  ر ــكذ  ذ  نفـــعةمف  ــلف ه ـــبة ونةـر  ض ـعفــ م مف  ــه ـــرة

مفــه ـس ــف ـنف ال يــتةــسفــنةاۜ  لة يةــــ د  و ن نف ـــم مف  ــه ـع ـنةـمفـتة رةــصفـــــع و نة   نةــطي
ةـــلف مةـبة اــعفـــتح ء  وةــنةا هن ا ااءة  ان ؤ ل لة مفبة ه  ﴾٤٣﴿ لة ه  ةـــــمف   م ـــوة ب ونةـــحةـصفـ ي ا ـنح

ة ال يــأفت ـــا نةــنح ۜ  ال فةـــم ــع ـــم   الفــه ـــيفـــلةـــتحنى   طةا لة  عةــــحة نة وف رةـــــــلة  يةــــر 
﴾٤٤﴿ ة رف ۛض   نة ا  م ــق ــــنفــالف هة اۜ  ال ـــرة اف ــطف نف الـــص  ا ل ـــ  الفم ـه ــــفةهة ب و نةـــغة
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Enbiya /45 – De ki: 
“Ben Sizi sadece 
vahiyle uyarıyorum. 
Fakat belli ki sağırlar 
ikaz edildikleri zaman 
bu çağrıyı duyamazlar.”

بزح

﴾٢﴿
Enbiya /46 – Eğer 
onlara Rabbinin 
azabından bir esinti bile
dokunsa: “Eyvah, 
yazıklar olsun bize, biz 
gerçekten kendimizi bu 
azaba müstahak 
etmekle kendimize 
zulmetmişiz!” derler. 
Bu âyet Kur’ân’ın icazına, 
pek veciz ve özlü beyanına 
açık örneklerden birini 
teşkil eder: Bu cümleden 
esas maksat, pek az bir azap
ile fazlaca korkutmaktır. 
Onun için cümlenin her 
kelimesi o maksadı 
pekiştirir. Şöyle ki 1. in: 
Şart edatı, azabın azlığına 
ve önemsizliğine işarettir. 
2. Nefha hem bir defaya ait 
sigası, hem de tenvîni ile 
azabın önemsizliğini ima 
eder. 3. Mess hafif 
dokunma demektir. 4. 
kısmilik bildiren min edatı. 
5. Nekâl ve ikab gibi 
kelimeler yerine azab 
kelimesi. 6. Allah’ın Rab 
isminin ifade ettiği şefkat, 
hudutsuz şefkatin izin 
verdiği bir azap. Nisbeten 
hafif bir azab sayılır. 
Enbiya /47 – Biz 
kıyamet gününe 
mahsus, öyle doğru ve 
hassas teraziler 
koyacağız ki hiçbir 
kimseye zerre kadar 
haksızlık edilmez. 
Hardal tanesi 
ağırlığınca da olsa, 
yapılan iyi veya kötü işi
oraya getirip tartarız. 
Hesap görücü olarak 
Biz fazlasıyla yeteriz. 
[18,49; 4,40; 31,16] 
Enbiya /48 – Biz, 
Mûsâ ile Harun’a, 
Allah’a karşı gelmekten
sakınanlar için bir ışık 
ve öğüt olan Furkan’ı 
(hakkı batıldan ayıran 
kitabı) verdik. 
Furkan: hakkı batıldan, 
doğruyu eğriden, hayrı 
şerden ayıran, buna dair 
ölçüler getiren şey 
demektir. Kur’ân’ın bu 
sıfatı,  ikinci bir özel ismi 
olarak kullanılmıştır. [2,53; 
3,4; 25,1] 
Bu âyetten 91. âyete kadar, 
bazen kısa, nadiren uzunca, 
peygamber kıssaları yer 
alır. Bunlarda şunların 
vurgulandığı intibaını 
ediniriz: 1. Peygamberlik 
insanlığın başından beri 
vardır, 
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Hz. Muhammed (a.s.)
ilk defa bu iddiada olan biri
değildir. 2. Önceki nebîlerin

risaleti Hz.
Muhammedinkinden farklı

olmayıp, bilakis aynı
inançları öğretmişlerdi. 3.

Peygamberler çeşitli
tepkiler ve işkencelerle

karşılaşmışlar, ama sonunda
Allah’ın özel inayetine nail

olmuşlar, dâvaları galip
gelmiştir. 4. Peygamberler

Allah’ın seçkin kulları
olmakla beraber beşerdirler.

Beşerin çektiği sıkıntı ve
âcizliklere mâruzdurlar. Bu

hususlarda insanüstü
değillerdir. 

Enbiya /49 – O
müttakiler, görmedikleri

halde Rab’lerini
gıyabında tazim eder ve

hem de kıyametten, o
duruşma saatinden

korkup titrerler. [50,33;
67,12] Enbiya /50 – İşte
bu da sana indirdiğimiz
kutlu bir mesajdır. Hal

böyle iken siz onu inkâr
mı edeceksiniz? 

Enbiya /51 – Biz
Mûsâ’dan önce de

İbrâhim’e hidâyet ve
akl-ı selim verdik. Biz

onun halini pek iyi
biliyorduk. [6,83; 2,124-

141; 11,51-60; 16,120-
123] 

Hz. İbrahim’e verilen rüşd,
ya nübüvvetten önceki

hidâyet ve güzel hal yahut
nübüvvet olabilir. 

Enbiya /52 – O vakit
babasına ve halkına:
“Nedir bu karşısında

durup taptığınız
heykeller?” dedi. 

Bu sûrede en ayrıntılı kıssa
Hz. İbrâhim’in (a.s.)

kıssasıdır. Zira İbrâhim’in
şirki perişan etmesinin,

Mekke müşrikleri üzerinde
tasavvur edebileceğimizin

çok ötesinde bir etkisi
vardı. Zira, onu öğündükleri

cedleri biliyor, onun
kurduğu Kâbeyi en kıymetli
varlıkları sayıyor, ona bağlı

olmanın maddî manevî
nimetlerinden

yararlanıyorlardı. Kur’ân’ın
Hz. İbrâhim’in putları

kırdığını anlatması onları
canevlerinden vuruyordu. 

Enbiya /53 – “Biz,
dediler, atalarımızı

bunlara tapar bulduk,
biz de onların

yaptıklarını yapıyoruz.”
Enbiya /54 – “Yemin
ederim ki, dedi, siz de

atalarınız da besbelli bir
sapıklık içindesiniz.”
Enbiya /55 – Onlar:

“Sen ciddi misin, yoksa
şakacı insanların yaptığı

gibi bizimle eğleniyor
musun?” dediler. 

Enbiya /56 – “Yoo!
Şaka ne demek! dedi

İbrâhim. Doğrusu sizin
Rabbiniz, ancak gökleri

ve yeri yarattığı gibi
bütün onların da Rabbi
olan Zattır. Ben de bu

gerçeğe şahitlik
edenlerdenim.” 

Enbiya /57 – Ve
içinden: “Allah’a yemin

ederim ki, siz dönüp
gittikten sonra mutlaka

bu putlarınızın başına
bir çorap öreceğim!”

diye ekledi. 

ااءةـال دح  عة ـة  ايق لف  ا  ا نفــنح ا حفـــا لفـمف  ب كمر   ذ ــمة لة يةـوة مح ـــع   الصح ـمةــسفــي    وة
ةـنف مةـئ ـــلة وة ة  م ــففــمف نةـه ـتفـسح بح كةذةاب   ـنف عةـحة رة ﴾٤٥﴿ ذةا ا ي اي ذة ر ونةـــنفـــــ مة

نة يـمةـع  الفــۛضــوة ا زي نةـوة ﴾٤٦﴿ ول ـيةــلة ةــق  اا  ايــلةـاوة يفـ يةنح ة نة ةا  ـــــكما ـنح ينةـميــل  ظةانح
اينف  وة

انةـكف م  الفـــيةــطة  ل ـسفـق ــالف ۜـيفــس  ۛشــففــنة  م ــلةـظفــت لة ـــة   فةــمةـينـق ـــوف ـاى
اس  ينةـحة بي ا لة  حةــثفـم  ةـقة دة ل    الـــخة نفـــة   م ــبح اۜ  وةـــب  نةاــيفــتة رف  هة

ى ب ــكف نةاـــفن
لة هنـ م  نةاـيفــتة دف انــقةـوة ى  وة ذ  ــانة   وة ض ـرف قةـف ـر ونة   الفــوسن ااءى  وة راىـكذية ﴾٤٧﴿

ينة ية ةذي نة ـخفـاللح ةۛشوف بح ه ـغةـالفـ ب مفـه ـرة ا عةـمف م ـيفب   وة ة ة ـنة السح ﴾٤٨﴿ ۙـل لف ينة ةقي تح م 
هن اذ ــوة ك  الـر  م ـكذذة لفـنف بةارة ۟كنـنفـ م ه  ـلة مفـت ـنف اةـفة النةاه ۜ  ـزة ونة ر  ﴾٤٩﴿ ق ونةـف ـشفـم 

﴾٥١﴿ لة ااـيفـــتة دف انـقةـوة بفنة يمة  ر شفـــ اي هي ه  ــرن نفدة  بفل  وةـقة م 
ةاب ـكم ال ــنح ۛـميـهي عة ينة ﴾٥٠﴿

ا ونةـف ـكن عة ذف قةالة  ةبياي قةـيــل  م ـه  وة اــوف ةــهن هي  مة ه  التح يــذ  اثي ة ل ـمة اي ــالح اــت مف لةـالنفتي هة
دف ك ـلة قةالة ت مف ـقة ت مفـنف النف ﴾٥٣﴿ جةقةال وا  ا دفــوة ا ا انـنة اــــــلة انـنة اءةـبة ا ب  هة يـعة نةـدي ﴾٥٢﴿

ا النفۛتقح  المف ـالفحةـنةا ب ــتةـئفـوا الج ـقةال  ﴾٥٤﴿ ا وة بة ل  م ـي ۛضـمف فيكماؤ ل ـان ن ـيـبيــلة
بـح لف ـــالة بةـقة بح   مف كمرة ةرة ض ـ السح ةرف الف ات   وة وة من ﴾٥٥﴿ ع  نةــم  ة ينةـبيـــاللح

تةالحن وة ﴾٥٦﴿ ة ي فةـالح ه ـطةــذي ال نةــرة ة  وة اه نةـم مف  كمل  لنى ذنــال عةـنح ة يـــ الشح نةـدي
﴾٥٧﴿ ة  الصفــــيــ كيَلَ ب ــــوا  م ـوة لح ـــــنف ت  دة  الـــعفـــمف  بةكمـــنةا مةـــــدة نح يــدف نةـري
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Enbiya /58 – Onların 
bütün putlarını 
paramparça etti, yalnız, 
halk, belki de olup 
biten olay hakkında 
kendisine sorarlar 
düşüncesiyle, onların 
büyüklerine 
dokunmadı. 
leallehum ileyhi yerciûn 
“Olup biten olay hakkında 
kendisine sorarlar diye” 
cümlesindeki zamir 
hakkında üç ihtimal 
zikredilir: 1. Büyük put. 
Maksat şudur: Müşrikler 
ona başvursun, bilgi ve 
çözüm arasınlar. O da âciz 
olunca, putların bir hiç 
olduğunu anlasınlar. 2. 
İbrâhimi sorumlu tutup ona 
sorsunlar, o da delillerini 
onlara anlatsın. 3. Putların 
boşluğunu anlayıp Rabbü’l-
âlemin’e dönsünler. 
Enbiya /59 – Dönüp de
olanları görünce dediler
ki: “Kim acaba 
tanrılarımıza bunu reva 
gören? Her kimse o, 
muhakkak ki zalimin 
teki!” 
Enbiya /60 – İçlerinden
bazıları: “Sahi! İbrâhim
adındaki bir 
delikanlının onları 
diline doladığını 
işitmiştik!” 
Enbiya /61 – “Haydin, 
dediler, getirin onu 
halkın huzuruna ki 
çekeceği cezaya onlar 
da şahit olsunlar.” 
Enbiya /62 – “Söyle 
bakalım İbrâhim! 
dediler, sen mi yaptın 
tanrılarımıza karşı bu 
işi?” 
Enbiya /63 – “Belki de,
dedi, şu büyükleri 
yapmıştır. Sorun 
bakalım onlara, eğer 
konuşurlarsa!” 
Enbiya /64 – Bunun 
üzerine vicdanlarına 
dönüp içlerinden: “Asıl 
zalim İbrâhim değil, bu 
âciz putlara ibadet edip 
bel bağlayan sizler, biz 
müşriklermişiz!” 
dediler. 
Şöyle açıklayanlar da 
vardır: “Putlarınızı yalnız 
ve savunmasız bıraktığınız 
için asıl siz zalimsiniz” 
diyerek birbirlerini 
suçladılar. 
Enbiya /65 – Fakat 
bunu dışa vurmayıp 
sonra yine önceki 
görüşlerine dönüp 
İbrâhime: “Bunların 
konuşmadık-larını sen 
de pek iyi bilirsin!” 
dediler. 
Enbiya /66- Enbiya /
67 – “O halde, dedi, 
Allah’tan başka, size ne
fayda ne de zarar 
veremeyecek şeylere mi
tapıyorsunuz! Yuh size 
de Allah’tan başka o 
taptıklarınıza da! Hala 
aklınızı kullanmayacak 
mısınız?” 
Enbiya /68 – “Eğer 
yapacağınız bir şey 
varsa, dediler, o da 
bunu yakmaktır. Böyle 
yapın da tanrılarınıza 
sahip çıkın!” [29,24] 
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Enbiya /69 –
Ateşe ferman ettik Biz:

“Dokunma İbrâhime!
Serin ve selamet ol

ona!” 

Allah’ın pek iyi
bilinen normal

kanunları, bu kabil
ender mûcizelerden

daha az harika değildir.
Kur’ân Allah’ın

kanunlarında değişiklik
olmayacağını bildirir.
(35,43). Demek ki 36,

82 gibi bir anda
yaratmayı bildiren

âyetler, kâinatın altı
günde (41,9-12)

yaratıldığını bildiren
âyetlere zıt değildir. 

İnsanlar bu gün,
hiç yakmayan soğuk

alev yapmayı
bilmektedirler. 

Enbiya /70 –
Hülasa onu tuzağa

düşürmek istediler ama,
Biz asıl onları hüsrana

uğrattık. Asıl tuzağa
düşenler kendileri

oldular. 

Enbiya /71 – Onu
Lût ile beraber kurtarıp,

bütün insanlar için
kutlu ve feyizli

kıldığımız diyara
ulaştırdık. 

Bu bereketli ülke
Şam (Filistin) diyarıdır.

Birçok peygamber
orada yetişmiş ve dini

oradan yaymışlardır.
Şam’ın manevî

bereketinin yanında,
oradaki nimetlerin ve
ürünlerin bolluğu da
kasdedilmiş alabilir. 

Hz. İbrâhimin
kıssası Tevrat, Tekvin,

11. ve 12. bölümlerinde
anlatılır. Fakat oradaki

ayrıntılara rağmen
Kur’ân, bazı önemli

hususlarda çok
farklıdır. Mesela;

1.Tekvin’de hicretten
önceki tebliği, ateşe

atılması vs. yer almaz.
2. Hicreti, geçim derdi

gibi bir sebeple çıkması
tarzında anlatılır. 3.

Babasının kendisine
baskısı bildirilmez,

hatta hicrette yanında
onu götürdüğü bildirilir.

Bunlar, birçok
oryantalistin peşin
hükümle yaptıkları
iftiraları çürütüyor,

Kur’ân’ın o kitaplardan
nakletmeyip, bilakis

onların üzerinde, hakem
olduğunu ispatlıyor. 

Enbiya /72 – Ona
ayrıca İshakı, üstelik bir

de Yâkubu ihsan ettik.
Hepsini de erdemli

insanlar kıldık. 

﴾٥٨﴿ اـمف  ج ـه ـلةـعةـجةــفة ة  ذة لح ةـعةـلةمف  ـه ـيراى لةـبيـكفذاى اي لةمفـه ـلح ج ـه  يةــيفـ اي ع ونةــرف
﴾٥٩﴿ ا ب ــ هنلة ـــعةـفةنف ــ  مةواـال ـقة اا  ايـــت ــــهةـــل  انـذة ة نة ةال ــم ــه   لةـــنح نةـيــميــنة الظح
﴾٦٠﴿ ه ـــــكم ذفـــــتىى يةـــــنةا فةــــعفــم ـــ  ۛسواـقةال  ال  لةـــــمف  ي ـــر  ا  ـقة بفـه  يــاي هي ۜــرن م 
﴾٦١﴿ اىــــهي عةــــواب ــت  أفــــفةال وا ـقة ةــعةــلةنحةاس  ـال ن ــي ـــالعف لن ونة د ـــهةـــشفـــ ية مفـه ـلح
﴾٦٢﴿ اـقة ا  ب ــــۛت   هنـــلفــعةــۛت   فةـــنف ال  ءةوا ـال  اـنةــــت ــــهةــــل  انـــذة بفا ـا  ية هيـــاي ۜــرن يم 

ان واـكف ا  فةـــ  هنمفـــه ر  ـــيـبيـــكف  ه ۗـــلةـــعةـــــفةلف ــــــ بةالة ـقة نفــل و ه ــــةـسفـــذة مف اي
جةـــفة اــــرة اـع  لن ةــمف  فةـه ـس ـف ــنف ال ىـوا اي نح اوا اي ال  م ـت ــنف مف الكمـــقة ﴾٦٣﴿ ق ونةـط ــنفــية
ة نـ ــث  ؤ نس كنمح لنى ر  واعة ۛ  لةـه ـس  ء ـدف عةـقةــمف ا اؤ للة ا هن ۛت مة ل مف ﴾٦٤﴿ ۙ ونة ةال م  الظح

ونة م ـب ـــعفــتةــفة اللة  قةا ا الحن نف د ون  ـــد   مة
ع ك مف لة  يةنففة

ـاى ۛشيف ﴾٦٥﴿ ق ونةـط ـــنفــــية
﴾٦٧﴿ ا لةك مف ا فح  ل مة ونة وة ب د  نف تةعف ۜ د ون  م  ل ونةـتة لةـالفة الحن  ق  عف ﴾٦٦﴿ لة ۜ وة رح ك مف يةض 
﴾٦٨﴿ انفـــرح  ق ـــ  حةقةال وا اوا  انـــص ـــوه   وة نف مفكمـتةـهةــل  ر    اي

ينةـليــمف فةاع ــت ـنفـكم
﴾٦٩﴿ ي  بةـكمر    اـا نةـ  يةنةاــلفـــــق  ۛســـــــوني داى  وة ماى  عةــرف اى ــــــلة ۙـيـــرن هيـــــبف ايلن مة

نة ل وطاىـوة نةاه  وة يف ة جح ﴾٧٠﴿ اد وا  ب  الرة ةخفم ــه  نةاــلفـعةـجةـيفداى فةـكفهي ــوة يـۛســ الف ۛـري نة
هة وة اــبفـوة ه  نةا لـة ﴾٧١﴿ ض  ىـلة اي ةرف  الف

ة ي  بةارةــــالح  تي
ا ل ــــنةا فيـــكذ الةــــلفـيهة ينةــميــــعة

﴾٧٢﴿ ۜ    وة يةــايسف قة و ۛب   نةــعفـحن  ةىۜ   وةــلةــا ف ـق 
ى  جةـكم ينةــحيـــنةا ۛصال ـــلفــعةـلح
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Enbiya /73 – 
Onları buyruklarımızla 
insanlara doğru yolu 
gösteren önderler 
yaptık. 

Kendilerine hayırlı
işler işlemeyi, namaz 
kılmayı, zekât vermeyi 
vahyettik. Onlar yalnız 
Bize ibadet ederlerdi. 

Enbiya /74- 
Enbiya /75 – Lût’a da 
hüküm ve ilim verdik 
ve onu iğrenç işler 
yapan şehir halkından 
kurtardık ki gerçekten 
onlar kötü ve itaat 
dışına çıkmış fâsık bir 
güruh idiler. Kendisini 
de şefkat ve 
himayemize aldık. O 
gerçekten erdemli 
kimselerdendi. [29,26; 
11,69; 15,57-76] 

Hüküm: 
Peygamberlik veya 
dâvalı tarafları arasında
hâkimlik anlamınadır. 
Lut (a.s.), Hz. İbrâhim 
(a.s.)’a iman ve onunla 
beraber hicret etmişti 
[29,26]. Sonra Allah 
Teâla ona da nübüvvet 
verdi. Onu da Sedum 
şehrine gönderdi. 

Enbiya /76 – 
Nuh’u da önderlerden 
kıldık. O İbrâhim ve 
Lut’dan çok önce, Bize 
yakarmıştı. 

Biz de duasını 
kabul buyurup onu, 
yakınlarını, evlatlarını 
ve halkından iman 
edenleri büyük bir 
beladan kurtardık. 
[54,10; 71,26-27] 

Enbiya /77 – 
Âyetlerimizi yalan 
sayan halka karşı da 
ona destek olup 
onlardaki haklarını 
aldık. Gerçekten onlar 
kötü bir toplum idi. Bu 
yüzden Biz de onların 
hepsini suda boğduk. 
[11,40] 

Enbiya /78 – 
Davud ile Süleymanı 
da... Hani bir defasında 
onlar bir ekin 
konusunda hüküm 
veriyorlardı. Şöyle ki: 
Geceleyin bir grup 
insanın koyun sürüsü 
ekin tarlasına yayılmış, 
zarar vermişti. Biz de 
onların bu hükümlerine 
tanık oluyorduk. 
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Davud (a.s.)
davarın kıymeti, zararın

miktarına eşit olduğu
için, onun tazminat

olarak tarla sahibine
verilmesine hükmetmiş,

oğlu Süleyman (a.s.)
ise, tarlanın davar

sahibine verilip eski
haline gelinceye kadar

ona bakmasını, davarın
da tarla sahibine teslim

edilip o vakte kadar
sütünden,

yavrularından,
tüylerinden

faydalanmasını taraflar
için daha uygun

bulmuştu. Babası da
onun bu içtihadını

beğenmişti. 

Enbiya /79 – Biz
çözümü ihtiva eden
hükmü Süleyman’a
bildirdik. Bununla

beraber, her birine bir
hüküm ve bir ilim

verdik. 

Dağları ve kuşları
Davud’un emrine

verdik. Onunla beraber
takdis ve ibadet

ederlerdi. Biz
dilediğimiz her şeyi

yapma kudretine
sahibiz. [34,10; 38,18-
19] {KM, Mezmurlar

148,7-10} 

Enbiya /80 – Bir
de sizi savaşınızın

şiddetinden koruması
için ona, zırh yapma

sanatını öğrettik. 

Peki bütün bunlar
için şükrediyor

musunuz? [34,9-11] 

Davud (a.s.) dan
önce de zırh vardı, fakat

plak halinde idi. Zırhı,
kumaş gibi dokuyup

zincirle tutturma işini o
başlattı. Rivayete göre

o Cenab-ı Allah’tan
elinin emeği ile bir

geçim vesilesi dileyince
O da kendisine zırh

yapmayı ilham etmişti. 

Enbiya /81 –
Süleymana da şiddetli
rüzgârı âmade kıldık.
Rüzgâr, onun emriyle

kutlu beldeye doğru
eserdi. Çünkü herşeyin
gerçek mahiyetini Biz
biliriz. [38,36; 34,12] 

مفــه ــيفــلة اي جة ةـــئ  مف  الـــه  نةاــلفـــعةــــوة ونة  ب ــــهفـــةى  يةــمح نةــمف اةـــد  الـر  ااـــيفــوف حة ا  وة نة
نةاــلة ات   وةـيفـخةـالف لةــعفــف  ةــقةامة ال اي رة ااءة الــي اي لنو ة   وةــصح ة كنـتة ۛ  وةـزح  و ة 

واــان ـكف
ل  ع ـكذـنةاه  ح ـيفـتة  انوطاىـوة نةاه  ماى ـلفـماى وة يف ة نةجح نةوة يةـقةـالف م  ة ــرف ﴾٧٣﴿ اب  يــــعة ۙــدي نة

ۙــفةاس  ينة قي ي  ةتي ل ـعفـتف  تةـانةـكف الح اـخةـالف مة ة ۛثۜ ايـائ ـبة مة ۛســـقة ان واـكف مفـه ــنح وفء ـوف
ن  ذف وحاى ايـوة ﴾٧٥﴿ خة ال وة حفـنةـلفـدف ي رة ة نةاۜ ايـت ـمةـاه  في اـال نةـه  م ـــنح ة ۟ـل  صح ينة حي ﴾٧٤﴿

ب كفالف نةــم  رف ى  م  نةا ةـنةــه   فةـنةالةـبفــجةـتةــسف اـل   فةـبفـقة نفـدن ه ــلةــهف ال ه   وة نةاـيفــجح
نة نةـــۛصـــوة ةـــقةـــالف نةـم اه   ـرف م    الح ينة  ـــوف ةــكفذي يةا ت ــب  ذح نةاۜـوا  ب ان ﴾٧٦﴿ يم ۛــعةـالف ظي

دةوة  دةاو ن ﴾٧٧﴿ ة اي مة ۛســـوا  قةـان ـكفمف ــه ـنح ء   فةـوف قفــاة غفـــوف عيـمف  الجفـــنةا ه ــرة ينةـمة
م ـنةــغة س  ذف يةنةـمنـيفـلةـوة ان   ف ـكمـحفـــ اي ث   ايـحةـي الفـمة ه ـيــتف  فيـۛشــفةــذف نة رف

ةـــفةــــفة اـــمفــهح نةا هة ﴾٧٨﴿ ۛ  وةــــقةـــالف  وف م 
ةا ل ـكم ۙـدي يــا ه ـمف  ۛشــه ـــــم ــكذــح ـــنح نة

دةا و ن دة ۛ ـمنـيفـلةـس    وةنة
ى  ـكم ع ـكذـنةا ح ـيفــتة انلح ةــوة ۛسماى    ــلفـماى  وة نةا  مةـخح عةــرف

عة ةـوة ةةـعةــنفــنةا ه   ۛصـمفـلح ﴾٧٩﴿ ۜ  ـۛسبح ــا لة ي ـبةـج ـالف رة ةيف الطح نة وة ك نحةاحف ينة  فةاوة لي ع 
﴾٨٠﴿ نـةكموس  لةـب ـلة ص  نفمف كممف ل ت حف لف الـ بةم  ۛ  فةهة ك مف ونةكنت مف ۛشاـنف أفس  ر 
ض  ةرف الف ل  يــالنة ـمنـيفـلةــس ــــــوة ي  ب ـجفـــــةى  تةـفةــا ص ـحة  عةــرحي لةــمف اةــري ا  اي هي ىـر 

﴾٨١﴿ ة ي ـــالح اۜـيـــنةا فيـــــــكذ بةارة تي    وةهة
ةا ـــكم ال ــلح  ۛشــكمــــــ ب نح ء   عة يـــــيف نةـــمي
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Enbiya /82 – Kendisi 
için dalgıçlık yapan ve 
daha başka birtakım 
işler yapan bazı cinleri 
(şeytanları) da onun 
emrine verdik. Biz 
onları gözetim altında 
tutardık. [38,37-38] 
Enbiya /83- Enbiya /84
– Eyyûbu da an. Hani o:
“Ya Rabbî, bu dert bana 
iyice dokundu. Sen 
merhametlilerin en 
merhametli olanısın” 
diye niyaz etmiş, Biz de 
onun duasını kabul 
buyurup katımızdan bir 
lütuf ve ibadet edenlere 
bir ders olmak üzere, 
hastalığını iyileştirmiş, 
kendisine aile ve 
dostlarını bir misliyle 
beraber vermiştik. {KM,
Eyub 42,10.13} 

Müfessirler derler ki: Hz. 
Eyyub (a.s.) Rûm diyarında
Peygamber idi. Serveti ve 
hanedanı, evladu iyali geniş
idi. Allah onun mallarını 
giderdi, sabretti. Çoluk 
çocuğunu aldı, sabretti. 
Sonra bedenine hastalıklar 
ârız oldu, sabretti. Fakat 
halk: “Onun başına bunca 
derdin gelmesi boşuna 
değil, büyük bir günahı 
olmalı!” deyince, şifa 
niyazında bulundu. Allah da
şifa lütfetti. Tevrat da 
“Eyyubun Kitabı”nda onun 
felsefi çizgiler taşıyan 
destanî hikâyesini ayrıntılı 
olarak anlatır. Onun Yahudi 
veya Rum olmayıp Kuzey 
Arabistanda yaşayan Arap 
kökenli Nabat halkından 
olduğu da söylenmiştir. 
Enbiya /85 – İsmâili, 
İdrisi, Zülküfli de an. 
Onların hepsi sabır 
fazileti ile 
bezenmişlerdi. 

Zülküfl (a.s.) ın nerede 
yaşadığı hakkında kesinlik 
yoktur. Tefsirlerdeki çeşitli 
ihtimaller içinde nisbeten 
kuvvetlisi onu, Hızkil ile 
aynı sayan görüştür. Bu zat 
Habur nehri civarında 
tebliğde bulunmuştur.  
Diyarbakır’ın Ergani 
ilçesinde makamı 
bulunmakta ve asırlardan 
beri kökleşmiş kuvvetli bir 
gelenekle onun burada 
yaşadığına inanılmaktadır. 
Ülkemizin özellikle 
Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde son derece 
yaygın olan Zülküf adı 
bundan ileri gelmektedir. 

Enbiya /86 – Bundan 
ötürü onları rahmetimize
aldık. Gerçekten onlar 
salih ve erdemli 
kişilerdi. 
Enbiya /87 – Zünnûn’u 
da an. Hani o halkına 
kızmış, onlardan 
ayrılmış, Bizim kendisini
sıkıştırmayacağımızı 
sanmıştı. Sonra 
karanlıklar içinde şöyle 
yakarmıştı: “Ya Rabbî! 
Sensin İlah, Senden 
başka yoktur ilah. 
Sübhansın, bütün 
noksanlardan 
münezzehsin, Yücesin. 
Doğrusu kendime 
zulmettim, yazık ettim. 
Affını bekliyorum 
Rabbim!” 
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“Balığın yoldaşı”
mânasına gelen Zünnûn,
Yunus (a.s.) olarak tefsir
edilir. Bu zat Tevrattaki

Jonas olmalıdır. Jonas
kitabı ona tahsis

edilmiştir. Hz. Yunus
halkını uzun zaman dine

dâvet ettiği halde onlar
kabul etmemiş,

kendilerini tehdit ettiği
azap da gecikmişti.
Muhtemelen tövbe

etmeleri sebebiyle azap
geciktirilmişti, fakat o

bunu bilmiyordu. Daha
tutarlı bir izah şöyledir:

Yunus (a.s.) azabın
vaadesi geldi, diye başka
bir yere sığınmak istedi.

Bunda mahzur yoktu,
fakat Allah’tan izin
gelmeden yerinden

ayrılması, onun için en
güzel tutum değildi. 

Böyle bir halet-i
ruhiye ile şehirden ayrılıp

gemiye bindi. Fırtına
gemiyi tehlikeye

sokunca, kendi hatasının
buna sebep olduğunu

söyledi. Gemiciler onu
denize attılar. Onu yutan
balık üç gün sonra sahile

bıraktı. Şehre gelip
tebliğe devam etti.
Belirlenen sürenin

dolmasından hemen önce
şehir halkı dönüş yapıp
iman ettiler. Bu kıssada

ana fikir, tövbenin af
sebebi olduğunu

bildirmektir. Tevrata göre
şehir Ninova’dır. Yunus

Kudüs tarafında idi. Kıral
Hezekiel onun Ninova’ya

gitmesini istemiş, o da
gitmeyip gemiye
binmişti. Çıkınca

Ninova’ya gitti. İkinci
ihtimal: Yunus Ninova’da
iken oradan ayrılıp denize

açılmıştı. Doğruyu Allah
bilir. 

Enbiya /88 –
Onun da duasını kabul

buyurduk ve o
sıkıntıdan kurtardık.

İşte Biz müminleri
böyle kurtarırız. 

Enbiya /89 –
Zekeriyyayı da an. Hani

o: “Ya Rabbî, beni
evlatsız, tek başıma

bırakma ki bana vâris
olsun. Bununla beraber
iyi biliyorum ki, herkes
fanidir herkesten sonra

baki kalan, bütün
vârislerin en iyisi olan

Sensin Sen!” 

Enbiya /90 –
Onun da duasını kabul

buyurduk. Ona Yahyayı
armağan ettik. Bunun

için de eşini çocuk
doğurmaya elverişli

hale getirdik. Doğrusu
onlar hayırlı işlere

koşuşur, iyilikte yarışır,
hem ümit, hem endişe

içinde Bize yakarırlardı.
Gerçekten Bize derin

bir saygı gösterirlerdi. 

نة و د  م  ونة لةـنف يةــين   مةـيةا طيــ الشحةنةــوة لىــمةــــل ونة عةـــمةـــعفـــه   وة يةـغ و ص 
ذف نةادن ىو ۛب  ـوة ال يح  ة   اي اـــــــــــرة بح ه  ﴾٨٢﴿ ۛ  وة  ةـــكمذن ل كة اف ـــالةـنح ۙـظيـــــه مف حة ينة

نةاـتةـفةاسف بف لةه  جة ﴾٨٣﴿ ةـنحيي مة ال الرح  ــالضح  ن يةـسح حةـــنف  وة ا ح  م ــۛت الرف ة ۛــالرح ينة مي
مفــــه ــلةــــثفـــوة م  ا ب ـــففــۛشـكففـة ه ــلةـــهف نةا ه   الــــيفــــتة رح    وة انــــ ض نف ــم هي  ـــنةا مة

﴾٨٤﴿ ى  ل ـــكذد  نةا  وة ذ  ـــنفــ  ع نفــــم ةى   ــمةــــمف  رة حفــه ـعةــمة ا ب ـــلفـرن نةـي ديــعة
نةـــــم  يـعيـــمنــــــسف اي وة ۜ  ـــــففـــــكنـــــــــــۛس  وة ذةا  الفـــــيلة  وة اي دف ري لح ــــــكمل 

حفـمف   فيــــنةا ه ـــلفـــوة ال دف خة ة نةاۜ  ايــــت ــــمةـــــي  رة مفــــه ــــنح ﴾٨٥﴿ ةـال ۛـري يــا ب ـصح نة
ذةا  ال ا ض ـــــۛب  م ـــــــذة هة ذف و ن    ايـنح ــــوة باىــــــغة ﴾٨٦﴿ ا ل ــ  النةــــم  ة ينةـــصح حي

ا ت ــل ــــالظح  مة ة   النف لةـــظةـــفة يــى  ف  نةا دنـــــ فة ه  ــــيفـــلةـــد  رة  عةــقفـــــنف   نةــنح
نةـــــم  ا اي ا ال نفـــــــــلن النف  لة ة لح اـــــبفــــۛت  س ـــــهة  اي ۗ   ايــــــنة حة ت ــــنفــــكمي ـــنحي كة

ةــه ۙ   وة نةــنةا لةـــبفـــــجةـتةـا سفـفة ۜ ـــــنة الفغةـــــنةا ه     م ـــيفـــجح مح ﴾٨٧﴿ ةا ل ــال ۛـميــظح ينة
 وة زة

اكف ة ذف نةاـر  يح ىــ اي ة  ادن بح ه ـــرة ﴾٨٨﴿ نةـيـنيــؤف م ـم ــي الفـج ـــنفــكة  ن ـــذن  ل ــكفوة 
ه  ـنةالةـبفــجةــتةـسف اـفة ﴾٨٩﴿ نيـ لة تةرةبح   رف داى ــي  فةـذة النف رف ۛۛتــوة ينة ثي ار  ر  الفوة يف   خة

ونة ي ۛسار  ع  وة جةـلة نةاــحفـلةـصف ال وة ينىــحفــه  يةــنةا لةــبفـهة وة وف ة ه ۜ  ايـه  زة مفــنح  ه 
ان واـكف

﴾٩٠﴿ يفــالف ف ي ونةـخة يةدف ع  ات  وة هةـرة رة باى وة غة نةـيـعيـاش ـنةاخةــان وا لةـكفباىۜ  وةـنةا رة
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Enbiya /91 – İffet 
ve namusunu gerektiği 
gibi koruyan Meryemi 
de an. 

Biz ona 
rûhumuzdan üfledik, 

hem onu, hem 
oğlunu cümle alem için 
bir ibret yaptık. [15,29; 
32,9; 66,12; 16,66] 

Enbiya /92 – İşte 
sizin bu dininiz bir tek 
dindir. Rabbiniz de 
Ben’im. Öyle ise yalnız
Bana ibadet edin. 
[23,51-52; 5,48] 

Enbiya /93 – Ama
insanlar aralarındaki bu
birliği param parça 
ettiler. 

Fakat sonunda 
yine Bize dönecekler. 

Birliği bozup 
paramparça 
olmalarından Cenab-ı 
Allah razı 
olmadığından onlara 
hitab etmekten 
vazgeçip üslûbu 
değiştiriyor. 

Enbiya /94 – Bu 
durumda artık kim 
mümin olarak makbul 
ve güzel işler yaparsa 
onun gayretleri inkâr 
edilmez, yaptıkları 
makbul olur. 

Biz bütün 
gayretlerini onun 
hesabına yazıp 
geçirmekteyiz. [18,30] 

Enbiya /95 – İmha
ettiğimiz bir memleket 
halkının, mahşerde 
huzurumuza gelmemesi
mümkün değildir. 

Yok edilmeye 
müstehak olan bir ülke 
halkının yaşaması, veya
dünyaya dönmesi veya 
yok olma noktasına 
geldikten sonra 
pişmanlık duyarak 
tövbe edip dönüş 
yapması mümkün 
değildir, mânaları da 
verilmiştir. 

Allah’ın bir 
topluma, geçici bazı 
sapıklıklarından dolayı 
değil, kötülüklerde ısrar
ve inad etmesi 
sebebiyle gazab ettiğini
ifade eder. 

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

21-Enbiya Süresi       /      Yaprak 05A Cüz 17 Süre 21 Sayfa 329

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

329 ﴾٢١﴿ ِبَياِء َنع وَرةو الع سو ﴾٢١﴿

Enbiya /96-
Enbiya /97 – Nihayet
Ye’cüc ve Me’cücün

sedleri açılıp her
tepeden dünyaya akın
etmeye başladıkları, 

doğru vaadin
vaktinin yaklaştığı sıra, 

işte o zaman,
kâfirlerin gözleri birden

donakalır. 

“Eyvah, bizlere,
biz bundan tam bir
gaflet içinde idik, 

daha doğrusu
kendimize zulmettik!”

diyecekler. 

Enbiya /98 –
“Hem siz, hem de

Allah’tan başka
taptığınız tanrılar, 

hepiniz cehennem
odunusunuz, 

siz hep beraber
cehenneme

gireceksiniz.” 

Enbiya /99 – Eğer
onlar gerçekten tanrı

olsalardı oraya
girmezlerdi. 

Ama hepsi orada
ebedî olarak

kalacaklardır. [66,6] 

Enbiya /100 –
Onlar orada inim inim

inleyecekler,
kendilerini sevindirecek

hiçbir haber de
işitmeyeceklerdir. 

Enbiya /101 –
Ama kendileri hakkında

Bizden ebedî mutluluk
takdir edilmiş olanlar, 

cehennemden uzak
tutulacaklardır.[11,106] 

ا هة ة الح ۛصنةـوة اي الحف ا فةـتف فةرف جةـتي اـيـفينةاـخفـفةـنةـهة جةــنف ر وح ــ م هة نةاـلفــعةـنةا وة
ة هن نح ا  ا ـاي ة ذ  هي ة مف  ا كمــت ــمح اح ـمح دة ةى ــةى  وة ﴾٩١﴿ ابف يةــنةـوة اا  ان الةـــلفـةى ل ــــهة نةـيـميــعة

ةـــقةـــــوة تة اـــــطح مفــرة ه ــــــوا  المفـع  ﴾٩٢﴿ و ن ــــب ــــــــــ  فةا عفمفكمــــرة بح ال  ـنة ال وة د 
نةـــلف م ـمةـــعفــ  ية نفـــمةـفة ﴾٩٣﴿ ۜ  ــه ـنةــيفــبة اج  اـنةـــــــيفـــــلح   اي لةـكممف ۟ـــع ـــ  رة و نة

ۛـــي ــعفــۛســـل  هي ا ل ــال ة ا ت   وة ه ــــــصح ا نةكملة   ـــــن    فةـــــؤف  م ــــوة  م ــــحة رة فف
ا م   عةـــوة  حة اانةا ـــكفـلةـهف ة   الــرف يةــلنى  قةــرة هة ﴾٩٤﴿ ة اي  وة ونةــب ــــا ت ـكفه  ـــا لةـــنح
اـــحة و ج ـأف ج ــتف    يةـحةـت ـــى   اي ذةا  ف ـتحن ﴾٩٥﴿ ة ال و نةـع ــــرف ج ـــمف   لة يةـــه ــــنح

﴾٩٦﴿ و نةــل ـس ــنفـــية  دة  ب  ــــلح    حةـــكمنف  ـــمف  م ـــو  ج    وة ه ـــــأف  ج ـــــوة  مة
ار ـۛصـــبف ال ة ــۛصـــاخ ـية  ۛشـــا  ذةا  ه ــــقح   فةـــحةــد  الفـــوة عفـــرة ۛب  الفــــتةـــوة اقف

نفـــم  ةـــــدف  ك ــــا  قةـنةــــــلةــا وة يفــر  واۜ  يةــفةـكفذي ينة ــــالحة ة ــــلةــــففـــي  غةــا    فيـنح
ة اي ا تةكمـنح نفد  و نة ـب ــعفــمف  وة مة م  ﴾٩٧﴿ ا  بةــــــهن ةــلف  ك ــــذة نةــيــميـــا ل ــا  ظةـنح

وفـــلة ﴾٩٨﴿ ةـــــهةــــب    جةـۛصـــ حةالحن   د  و ن   ۜ   الــنح ار ـهةـــمف لةـــت ــــنف مة د  و نة ا وة
ا ل  د  ونةــــخة اـــكة ء   انــــا نة  هن ا ا وة رة د و هةـــهةــل  ؤ ل لة  اۜ   وةـةى    مة

اـهةـــيـلح  فيـــكم
ة ة الح نح نةـــي ذيــاي ﴾١٠٠﴿ يـــمف فيــه ــلة في ا زة ه ـيهة امف  ـــر  وة يهة مةــ لة ية في ع ونةـسف ﴾٩٩﴿

﴾١٠١﴿ ةا الفــمف  م ــه ـتف  لةـقةـبةـۛس اــسفــح ــنح لن اۙى  ا ول ا  م ــنفـــكة  عةـئ ــنن ۙــعةـبفـهة د  ونة
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Enbiya /102 – Onlar 
cehennemin hışırtısını 
bile işitmeyecek, 
canlarının çektiği 
nimetler içinde ebedî 
kalacaklardır. [10,26; 
55,60] 

Enbiya /103 – O en 
büyük dehşet (Sûra 
ikinci üfleyiş) dahi 
onları tasalandırmaz. 

Melekler onları: “İşte 
size vaad olunan gün 
bugündür!” diye 
karşılarlar. 

Enbiya /104 – Gün 
gelir, gök sahifesini, 
tıpkı kâtibin yazdığı 
kağıdı dürüp rulo 
yapması gibi düreriz. 

Biz ilkin yaratmaya 
nasıl başladıysak 
diriltmeyi de Biz 
gerçekleştiririz. 

Bu, üzerimize aldığımız
bir vaaddir. Bunu 
gerçekleştirecek olan da
Biziz. 

Kur’ân’ın nazil olduğu 
ortamda yazı rulo yapılan 
bir kağıda yazılıyordu. 
Şimdiki tarzda kitap 
(mushaf) burada söz 
konusu değildir. Açılan rulo
yazılıp işi bittikten sonra 
kâtip tarafından anında rulo
haline getirilirdi. 

Enbiya /105 – Şu 
kesindir ki Biz Zikrden 
(Tevrattan) sonra 
Zeburda da: “Dünyaya 
salih kullarım varis 
olacaklar. Dünya onlara
kalacak” diye 
yazmışızdır. [4,163; 17,55; 
39,67] {KM, Mezmurlar 37,29; 
Matta 5,4} 

Cenab-ı Allah, Sûre 
boyunca naklettiği 
peygamber kıssalarında 
hükmeden ilahî bir kanuna 
dikkat çekerek,  sûreyi  
hitama  erdiriyor.  Demek  
genel  insanlık 

içinde Kitap ehli, Kitaba 
bağlı olmayanlara galip 
gelmiştir. Sonra yine Kitaba
tâbi olan İsrailoğulları, daha
sonra Hz. Îsâ’ya bağlı 
olanlar, daha sonra da 
müslümanlar öncülüğü 
almışlardır. Liyakatlerini 
ispatladıkları müddetçe 
müslümanlar yine üstün 
geleceklerdir. Zeburda 
olduğu gibi (Mezmurlar, 
37, 29) Allah Kur’ân’da da 
bildiriyor ki dünyanın 
varisliği, tevhide bağlı, 
şirkten ve tefrikadan uzak 
olup en güzel ve sağlam 
işler işleyen kullara aittir 
(Elmalılı M.Hamdi Yazır). 

Enbiya /106 – Bu 
Kur’ân’da da elbette 
Allah’a ibadet eden 
kimseler için bir mesaj 
vardır. [7,128; 40, 51; 24,55] 

Enbiya /107 – İşte 
bunun içindir ki ey 
Resulüm, Biz seni 
bütün insanlar için sırf 
bir rahmet vesilesi 
olman için gönderdik.
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Âlemler yerine
insanlar demekten

maksadımız, birçok
müfessir gibi, mânayı

insanlar üzerinde
yoğunlaştırmaktır. Zira

Türkçede kullanışımızda
âlem denince insan o geniş

mekanda, geri plana
itilmektedir. 

Cenab-ı Allah bütün
âlemlere, özellikle akıl

sahibi varlıklara
merhametinden dolayı Hz.

Peygamber (a.s.)ı
göndermiştir. O öyle

kapsamlı bir rahmettir ki
bütün akıl sahiplerine iyilik

ve kurtuluş yolunu
göstermekte, gerek dünyada

gerek âhirette mutluluk
vesilelerini öğretmektedir.
Öyle ki onun getirdiği bir

çok prensibi, dinine
inanmayanlar bile

benimseyip uygulamakta,
dünyevi yönden

yararlanmaktadırlar. 

Enbiya /108 – De
ki: “Bana yalnız ve

yalnız şu gerçek
vahyolunuyor “Sizin

ilahınız tek İlahtır. Hâla
mı O’na teslim

olmayacaksınız?” [14,28-
29; 41,44; 2,185] 

Enbiya /109 – Yine de
yüz çevirirlerse de ki:
“İşte sizin hepinizi de
tam eşit şekilde hakka
çağırdım. Artık tehdit

olunduğunuz o kıyamet
gününün yakın mı uzak
mı olduğunu bilemem.”

Enbiya /110 –
Şüphesiz ki Allah sözün

açık olanını da, gizli
olanını da bilir. Hem

sizin gizlediğiniz,
şeyleri de bilir. 

Enbiya /111 – “Ne
bileyim, belki de bu
mühlet sizin için bir

imtihandır ve hayattan
biraz daha

yararlandırma için
yapılan bir

ertelemedir.” 

Enbiya /112 –
Resulullah sonunda

şöyle dedi: “Ya Rabbî,
adaletle hükmünü ver!

Rabbimiz rahmandır,
sizin  bunca isnad ve

iftiralarınıza karşı
yegâne müsteandır.” 

Kâfirler İslâm’ın
köpük gibi sönüp gitmesini

gözlüyorlardı. Onların bu
beklentilerine, bu

isnadlarına karşı Resulullah
Efendimiz Cenab-ı Allah’ın

yardımını ümitle
bekliyordu. 

Muhtemel ikinci
mânaya göre kâfirler

Kur’ân hakkında iftiralarda
bulunarak “şiir, büyü,

efsane” diyorlardı. Hz.
Peygamber onların bu

iftiralarına karşı Kur’ân’ı
galip kılması için Allah’a

yöneliyordu. İslâm
aleyhinde, benzeri

propagandalara mâruz
kalan müminlerin

yapacakları niyaz bu
olmalıdır. Müsteân:

“Kendisinden yardım
istenilen” demektir

مفـف ـــال نف ه  س  اۛ   وة ه ـۛسـيـسيــع و نة   حةـمةـسفـــلة ية ا اشفــهة ي  مة تفــهةـتةـمف في
ز  ن ـــلة ية ة ـم   الفـه ــحف زة ع   الف  فة

م ـــه ـيـقحنــلةـــــتةـر   وة تةـبةـكذ ﴾١٠٢﴿ ۛـــا ل ـــخة ونة د 
﴾١٠٣﴿ اــمةـالف ا  يةــة ۜ  هنــكفـئ ـــلن ةكمـــوف م ــــذة يـم   الح و نةـــوعةـــ ت  مف ـــت ـنفــكم  ذي د 

أفــبة ا دة اـنة ي  الــطفــوف مة  نةـــية ةـو  ااءة  كةــسح ۜ ـت ــكم ل لف لح ـج ـــسح ـيح  الـطةــمة ب 
اكف مة

﴾١٠٤﴿ ة لة  خة ة نةاۜ  ايـــيفـــلةــداى  عةـــيد  ه ۜ   وة عفــعيــق   ن ــلفــال وح ةــكم اـنح نةـيـليــاع ـا  فةـنح
ۛض ةرف ة الف النح دف  ــوة لة ة ب ــي الــنةا  ف ـــبفـــتةــــكفقة ر ـــكذ ذح ــد  الـعفـــنف بةــو ر   م ــــزح

ي هن ة في نح ا لةــاي م ـاى  ل ـلة غــبةـذة وف قة ﴾١٠٥﴿ ا ع ـــر  ث ــية ةـــاد  ية الـبةـــهة ونةــح ــا ل ــصح
ا لف ايـق  نحةمة ﴾١٠٧﴿ ا مة ۛسـوة حفـنةـلفــا الرف ة رة لح ا لةـةى ل لفـمةـاكة  اي ينةـميـعة ﴾١٠٦﴿ اب  ۜـعة ينة دي

﴾١٠٨﴿ اــي  ة الـلة ى ايـوحن ـة يح اـنح ا لنكمـه ــلن  ايمة اح ـمف اي ۛ ـه  وة لف النفت مفــ فةد  ونة هة ل م   م سف
ال مف ةــا نف تةـفة ا  فةـوة لح لنىكمــت ـــذة نف لف انــق ـوف ۜ  وة مف عة ااء  ي ال دف ال نف  اي ۛسوة يب  راي قةري

ة اي م ـهفـجةـم  الفـلةـعفـه  يةــنح يةـقةـالف نةـرة اــلةـعفــوف ل   وة م  مة ﴾١٠٩﴿ ا ت ـعيـبة ونة د ـوعةـيد  مة
قةالة ﴾١١١﴿ ي ري نف الدف اي ةه  ف  وة لح لنىـتفنةة  لةـلةعة تةاع  اي مة ين  ك مف وة حي ﴾١١٠﴿ ونةكذتـة ت م 
﴾١١٢﴿ بح  ۜ رة قح ك مف ب الفحة ن    احف من بح نةا الرحةحف رة ان  عةوة تةعة سف ا لنىـالفم  ونة مة ف  تةص 

جح                   ة  الفحة ورة                  س 
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22-HAC SÜRESİ 
78 âyet olup ekseriyetin 
kanaatine göre, Medinede 
inmiştir. Fakat nüzulünün 
Mekkede devam ettiğine 
katılmayan yok gibidir. 
Mekkede başlayıp 
Medine’de indiğini kabul 
edenler 19 - 24 kısmının 
Medine döneminde nazil 
olduğunu kabul ederler.
         Bir önceki Enbiya 
sûresinin sonunda 
kıyametin dehşetine 
değinilmiş ve müminlerin, 
kâfirlere musallat edileceği 
ima edilmişti. Bu sûre ise 
önce kıyamet hallerini 
bildirmekte sonunda ise 
müşriklerle savaşma izni 
vermektedir. Hac sûresi, şu 
üç topluluğa hitap 
etmektedir. 1.Mekkeli 
müşriklerin inançlarındaki 
çelişkiler belirtilmiş, şirkte 
ısrar etmeleri halinde feci 
bir akıbetin kendilerini 
beklediği bildirilmiştir. 
2.Tevhide inanmış, fakat 
tehlikeye girmek istemeyen
kararsız müminler tenkid 
edilmiş, Allah rızasını ve 
cenneti kazanmanın ucuz 
olmadığı anlatılmıştır. 3. 
Müminlere cihad izni 
verilmiş ve hakimiyet elde 
etmeleri halinde haiz 
olmaları gereken vasıflar 
bildirilmiştir. 

بزح

﴾٣﴿
Bismillâhirrahmânirrahîm

Hac /1 – Ey İnsanlar! 
Rabbinize karşı 
gelmekten sakının. 
Gerçekten kıyamet 
saatinin depremi müthiş 
bir olaydır. [99,1-2; 
69,14-15; 56,4,6; 33,11] 
Hac /2 – Onu göreceğiniz
gün... Çocuğunu emziren 
anne, dehşetten çocuğunu
unutup terkeder. Hâmile 
olan her kadın çocuğunu 
düşürür. İnsanları sarhoş 
olmuş görürsün, halbuki 
gerçekte onlar sarhoş 
değildirler. Fakat Allah’ın
azabı pek çetindir. 
Hac /3 – Öyle insanlar 
vardır ki, hiç bir bilgiye 
dayanmaksızın Allah 
hakkında tartışıp durur, 
her azgın ve hayasız 
şeytanın peşine takılır.

Hak din dışındaki inanç 
grupları Allah’ın dini 
hakkında çeşitli iddialar 
ileri sürerler. “Melekler 
Allah’ın kızlarıdır”, 
“Kur’ân geçmiş insanların 
düzmesidir”, “Çürümüş toz 
toprak olmuş insanlar 
diriltilemez” gibi. Hülasa 
âyet din konusunda, heva 
ve hevesine uyarak cahilce 
tartışma yapan herkesi 
kapsar. 
Kendisine tâbi olanları din 
dışına çıkmaya çağıran 
insan şeytanları, kâfir 
reisler yahut İblis ve 
askerleri kasdedilmiş 
olabilir. 
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Hac /4 – O şeytan ki
alnında âdeta şöyle

yazılmış. “Bu, kendisini
dost edineni yoldan

çıkarır ve doğru alevli
ateşe sürükler” 

Hac /5 – Ey insanlar!
Eğer siz öldükten sonra

dirilmekten şüphe
ediyorsanız, bilin ki: Biz

sizi ilkin topraktan, sonra
bir nutfeden, sonra bir

yapışkan hücreden, sonra
esas unsurlarıyla hilkati

tamamlanmış, ama bütün
azalarıyla henüz

tamamlanmamış bir
çiğnem et görünümünde
bir ceninden yarattık ki,
kudretimizi size açıkça

gösterelim. Dilediğimizi
belli bir süreye kadar ana

rahminde durdururuz.
Sonra da sizi bir bebek

olarak dünyaya çıkarırız.
Sonra güç kuvvet

kazanıncaya kadar sizi
büyütürüz. İçinizden kimi

henüz çocukken
öldürülür, kimi de

yaşamın en düşkün
biçimine götürülür. Öyle

ki daha önce bildiği
şeyleri bilmez hale gelir. 

Yeri de kupkuru
görürsün, ama oraya Biz

su indirince çok
geçmeden kıpırdanır,

kabarır da gözü gönlü
açan her güzel çiftten

nice nebat bitirir. (16,70;
23,13.14; 30,54; ) 

İnsanların aslı, atası olan
Hz. Adem topraktan
yaratıldığı için “sizi
topraktan yarattık”

buyuruldu. Ayrıca her
insanın bedeninin toprakta

bulunan elementlerden
teşkil edildiği de

kasdedilmiş olabilir. 

Bu âyet insanın ana
karnında şu safhalardan

geçtiğini bildirmektedir. 1.
Sperma (nutfe) 2. Alaka:

Asılıp tutunan, sülük gibi
bir yere yapışan şey demek
olup aşılanmış yumurtanın
rahim cidarına tutunmasını
ifade eder. 3. Muhallaka ve

gayr-i muhallaka:
Mütenasip olan hem de
mütenasip olmayan bir

çiğnem etten, yani uzuvları
zaman içinde oluşan canlı,

yani embriyo safhası.
[23,14] âyeti bunlara

ilaveten son olarak iskelet
ve iskelete et giydirme,

sonra da bir başka yaratılış
verme safhalarını da ilave

eder. Bu anlatım karşısında,
son yüzyılda yaşayan bilim

adamları hayret ve
hayranlık duymuşlardır.

Zira daha 18. ve 19. asırda
bile Avrupada eski

hürafeler, bilim çevrelerini
bile etkiliyordu. Oysa

Kur’ân’ın bu anlatımını,
ilerleyen Anatomi ilmi

günümüzde kesin olarak
tesbit etmiştir (M. Bucaille,

Kur’ân ve Bilim, s. 300 -
304; Prof. Dr. Keith Moore,

The Developing Human,
(With İslamic Additions)
Toronto, London, Tokyo,
Philadelphiaets. 1983. Bu

kitap, tamamen bu konu ile
ilgilidir). 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
ء ــۛش يف ا ا الـــيح  ا الـية ةــهة وا ـــــــنحةاس   اتح ةق  بـح ۛكمرة لفمف ة زة نح اعةــــــــلة زةــــ  اي ة ة ــــةة السح

مة  تةــــية نةــــوف وف ا  تةـــــرة ض ــلح   م ــكمل   ـــذف هةـــــهة ااـــة   عةــــعةـــــرف ة مح ﴾١﴿ م ـيـظيـعة
ىـس  كةارن تة ۛضعةتف وة ل  لح ـكمع  ـۛضـالرف مف تةــحة ذةات   حة ا وة لةهة ىــمف ةاۛسـال رة نح

نةـــم وة ﴾٢﴿ لنـكفــس ـمف  ب ــا ه ــوة مة ى  وة ة عةكنـــارن يـــ  ۛشالحن ذةاۛب ــــنح د ــدي
طةا ن ـيفـۛش ةــية م  وةــلفـر  ع ــيفـغةـ ب الحن  ل   ف ي د  اـجةـــي نف ــمةالنحةاس    ةـــب ـــتح ع  ك لح

ة ال  ه ـيفـلةـۛب عةــت ـكم ه   فةــنف تةــه  مةــنح ة ةــوة لح يةـلح ـض ـه  ي ـــاة نح دي يه ـه   وة هف ﴾٣﴿ يــمة ۙــري د 
اا االــيح  ال ية نف ــهة يفـمف فيـت ــنفكمنحةاس  اي نةــم ب  ــي رة ﴾٤﴿ لنى عيـذةاب  الـعة اي ة ير ـسح

نفــم  ث   فة ةـالفبةعف اب   ث ــنف ت ـــمف م كمنةاــقفـلةــا خةـا  نح ة م ــرة ةــة   ث ــفةـطفـنف ن ـمح مح
نةـيح ـبةـن ـل  ة م ــة   ث ــقةـلةــعة ةــخةـــة   م ـــغةـضفـنف  م ــمح ةـــخةــر   م ــيفـة    وة غةــقةــلح ة ـقةـلح

ةـــث  مح ن كمـــلة ۜ  وة حة يــرح   ف ــــق ـمف ةرف اـالف اــــنة ام   مة لن ىــۛسـل  م ـــالجة ىـۛشااء   اي محى
فحنىـتةـي  وة ج ـخفــن  ة ل ـلى ث ـففـمف ط كمر  ةـتةـمح دح اوا الش  ل غ   بف

ۛ كم م  مف نفكمنـفـوة مف مة
د ــعفـبة نـف اــ ي نف ـمةمف كموة م  لن دح  اي ذة ل  ىـرة نفــم  مة  ـلةـعفـلة يةـيفـكفـر   ل ـم ـع ــالف الرف
اـلةـعة هة يف تةــيفــم   ۛشــــلفـــع  ۛض  هةـــــاىۜ   وة ةرف ى الف اا ال ا ــــفة دة ةى ـــــام ـرة نةاـــلف زةــــنف ذة

﴾٥﴿ اــالف بةـتةـــاءة اهفـمة رة وف ج  بة لح ــكم نفـ م  تفـــتةــبةـــنف تف   وة الــزحة تف  وة ج ـيـهيــزة
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Hac /6 – Bütün 
bunlar böyle cereyan 
etmektedir. 

Çünkü Allah 
hakkın, gerçeğin ta 
kendisidir  

ve çünkü ölüleri 
dirilten de O’dur. Her 
şeye hakkıyla kadir 
olan da O’dur. [41,39; 
36,82] 

el-Hakk: Allah’ın 
güzel isimlerinden olup
mânası: “Varlığı ve 
ilahlığı kesin olan, 
hakkı ve gerçeği izhar 
eden, son derece âdil, 
vaadinde doğru olan” 
demektir. İlah kavramı 
felsefi bir tasavvur 
olmayıp kudreti, 
iradesi, hikmeti ile her 
şeyi yöneten bir Fail-i 
muhtardır el-Hak ismi 
bu mânayı ifade eder. 

Hac /7 – Ve şunu 
da bilin ki o kıyamet 
saati kesinlikle gelecek 
ve Allah kabirlerde 
olanları diriltecektir. 
[36,78-80; 51] 

Hac /8 – Hal 
böyleyken öyle insanlar
vardır ki hiç bir bilgiye,
hiç bir delile ve hiç bir 
aydınlatıcı kitaba 
dayanmaksızın Allah 
hakkında tartışır durur. 
[38-39; 4,61; 63,5; 
31,20] 

Hac /9 – Allah 
yolundan saptırmak için
kibirle kabararak 
tartışmasını sürdürür. 

Onun hakkı 
dünyada bir rüsvaylık 
olduğu gibi, kıyamet 
günü de ona can yakıcı 
azap tattıracağız. 

Bu âyetlerde, 
ilmin başlıca üç vesilesi
önem kazanır: 1. Vahiy 
(aydınlatıcı bir kitap) 2.
İlim, yani direkt olarak 
gözlem ve deney 
sonucu kazanılan bilgi. 
3. Gerçeği bildiren 
rehber. 

Hac /10 – O vakit 
kendisine: “İşte bu, 
dünyada işlediklerinin 
cezasıdır. Yoksa Allah 
kullarına en ufak bir 
haksızlık bile yapmaz” 
denilir. [44,47-50] 
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Hac /11 – Öyle
insanlar vardır ki

Allah’a, sırf bir hesaba
binaen, 

imanla küfrün arasında
bir yerde ibadet eder.

Şayet umduğu faydayı
elde ederse onunla

huzur bulup sevinir,
eğer bir sıkıntı ve

imtihana mâruz kalırsa
yüzüstü dönüverir. 

Dünyayı da âhireti de
kaybeder. İşte besbelli

olan hüsran budur. 
Bu âyet dine tam bir

güvenle değil de,
kuşkulu ve menfaatine

bağlı olarak pamuk
ipliği ile bağlananları
temsilî olarak anlatır.

Bunlar ordunun bir
kıyısında durur

gibidirler. Ganimet elde
edilirse işin içine

dalarlar, tehlike belirir
belirmez kaçarlar. 

Hac /12 –
Allah’tan başka,

kendisine ne zarar ne de
yarar sağlamayacak
şeylere yalvarır. İşte

besbelli sapıklık budur. 

Hac /13 – Hatta
bazan da kendisine

zararı yararından çok
olacak kimselere
yalvarıp yakarır. 

Ne kötü bir efendi,
ne fena bir yandaştır o! 

Hac /14 – Gerçek
şu ki: Allah iman edip
makbul ve güzel işler

işleyenleri, zemininden
ırmaklar akan cennetine
yerleştirecektir. Elbette
Allah dilediğini yapar. 

Hac /15 – Kim
Allah’ın, Resulünü
dünyada ve âhirette
desteklemeyeceğini

zannederse, haydi
öfkesinden bir ip alıp

tavandan uzatsın,
boğazından geçirsin.
Sonra nefesini kessin

de bir baksın, bulduğu
bu tedbiri, bu

çırpınışları öfke
duyduğu şeyi, Allah’ın

Resulüne yardımını
engelleyecek mi? 

Dine karşı olan, Hz.
Peygamberin dininin
yücelmesini bir türlü

çekemez, kıskanır. Oysa
Allah’ın Peygamberine

yardımı o derece kesindir
ki, o düşmanın yapacağı tek

şey, kahrından kendini
boğmaktır. Kendini asmakla

beraber, âhiretten
bakabilirse baksın bakalım:

Din galip gelmesin diye
başvurduğu bu çare,

Allah’ın dinine yardımına
sanki mani olacak mı

olmayacak mı? 

ء  ۛشيف ة  ل كة ب اةنح ةذن ال الحن قح   وة الفحة وة ة ه  ـي ـنح ال ه   ي حف تنى  وة وف ة الفمة  لنىــه   عةــنح
لح ـكم

ةة اعة ة ة السح النح ت  وة ۙ ة  لةـيةـان ا يهة يفۛب في ةوة رة ة النح نف ف يــث  مةــعةــبفـــية الحن ﴾٦﴿ يـــقة ۙـدي ر 
م  ل  ف ـنف ي ـــنحةاس  مةــال نةــوة اد  ر  الحن  يـجة يف لفم  ب غة  ع 

لة ه دىى وة ﴾٧﴿ ب و ر ـــق ــالف
هي ثةان ية طفف   ع 

ة لح نف ل ي ض  يل  عة ۜ  ۛسبي يةاــــنف دح ـال يـه  ف ـــ لةالحن  ﴾٨﴿ لة تةاب  وة ۙ ك  ير  ني م 
ل كة ب  اـذن ةـقة مة تفـمة دح ﴾٩﴿ ن ـخ  ي  وة يــزف مةـه  يةـق ـذي يق ـالف وف ري ذةاۛب الفحة ة  عة مة ين ق 
ةــــال نةــــم وة  س  اـنح ﴾١٠﴿ اكة وة ةيةدة ة النح م   ل ـظةـــۛس  ب ــيفــ لة الحن ة ۟ـيــبيــــعةـــــــــلفـلح د 
ة ب ـــطف اة نح نفــــمة اي ۛ  وة هي ۛ فةـحة ف  اــيفــه  خةــا بةـۛص ا نف الــرف ر   نف ية ب د  ــمة ةعف لنىــ عةالحن

ن خ  الف ۜــوة ةة رة جفـــۛب عةـلةـقةـة   انفـنةـتفـه    ف ــتفـــابةـالۛص الـس ــهي   خةـه ــلنى وة نفـرة يةاـــدح 
نف د ون ـية وا م  ع  االحن  دف ية  مة اـلة مة ه  وة رح  ض  ﴾١١﴿ ل كة ان  وةـ ه ذن رة ين ـم ـالف الفخ سف بي

نفـدف ع ـية ا  ال والةمة ه  ب ـقف ۛضرح  رة ﴾١٢﴿ ية ل كة ه ــنفـلة ه ۜ ذن ع  ل ـفة لة يد ـبةـالف وة الضحة عي
ة نح ة اي ينةالحن ل  الحةذي خ  ﴿١٣﴾ ي دف نف ئفۛسـنة م  ۜ لةب  هي ع  لنىـمةـالف فف ير ـالف لةب ئفۛس وة وف شي عة

اـت ـحفــتة هة ةـل وا الــم ــوا  وة عةـن ــانمة ات   جةـــا ل ـصح ةا ت   تةــــحة ي  ـــجفـــنح نفــم ري
نف نح  الـــــظ ــــــانة  يةـكفنف ـــــمة ﴾١٤﴿ ةنف ۜ ـالف ار  ةهة نح ةاي يــــــي  اـل  مةــعةــــففــ ية الحن د ـري

لة ىـاي ه  لةنف رة نخ ــدح  نفـال يــ   ف الحن  يةنفص  ب ــبةـۛسـ ب  د  دفــمفـيةـلفـرة ة   فةــيةا   وة الف
﴾١٥﴿ ا مة ة ةــث  ء االسح طةعف فةـلف مح ةـبةـه  ذفــي  لفـهة نفظ رفـلفيةـيةقف ظ ـيــغيــايةـه  مة د ــــيفـــكف نح
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Hac /16 – İşte Biz 
Kur’ân’ı, böyle açık 
âyetler halinde indirdik.
Gerçek şu ki Allah, 
dilediği kimseyi doğru 
yola iletir. 

سجد ه 

﴾٠٠٠٠﴿
Hac /17 – (Kâmil 

ve makbul şekliyle) 
iman edenler, 
Yahudiler, Sâbiîler, 
Hıristiyanlar, Mecûsiler
ve Müşrikler... Allah 
kıyamet günkü büyük 
duruşmada onlar 
arasındaki kesin 
hükmünü verecektir. 
Çünkü Allah her şeye 
hakkıyla şahittir. [2,62; 
5,69] 

Bu âyette altı din 
sayılmış olup yalnız 
birincisine iman vasfı 
verilmiştir. Ötekilerinde de 
şirk bulaşığı olmakla 
birlikte yalnız altıncı 
grubun müşrik olarak 
nitelendirilmesi, sırf şirk 
inancı olup tevhidin tam 
karşısında olması 
sebebiyledir. Hıristiyanlar, 
Mecûsiler, Sâbiîler 
Allah’tan başka varlıklara 
da tanrısal nitelikler 
yakıştırsalar da bu varlıkları
esasta tek Tanrının 
tecessümü gördüklerinden 
kendilerinin Tek Tanrıya 
ibadet ettiklerini 
düşünmektedirler. 

Kur’ân, Yahudilerden
şirke düşen bir gruptan 
bahseder. Bu hepsini 
kapsamasa da, tek 
tanrıcılığa bağlı olmakla 
birlikte dini kendi ırklarına 
tahsis etmeleri, âhiret 
inancını reddetmeleri gibi 
sebeplerle Hz. Mûsâ’nın 
dininden uzaklaşmış 
olmaları sebebiyle hak din 
dışında sayılmışlardır. 
Sâbiîler: merkezleri 
Harran’da olup Kuzey 
Irakta yerleşmiş, 
kendilerinin Hz. Yahya 
(a.s.)’a mensup olduklarını 
söyleyen cemaat yahut Şit 
ve İdris (a.s.)’a mensup 
olduklarını söyleyip 
“unsurlar gezegenler, 
gezegenler de melekler 
tarafından yönetilir” deyip 
yıldızlara ibadet eden 
topluluktur. Mecusîler ise 
biri hayır, diğeri şer tanrısı 
olarak iki ilaha inanırlar. 
Aslında Yezdan tek İlah 
olup, Ehriman dünyadaki 
zahiri şerlerin izahı için 
geliştirilmiş görünüyor. 
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Hac /18 – Bilmez
misin ki göklerde ve

yerde bulunan kimseler,
hatta güneş, ay,

yıldızlar, dağlar, ağaçlar
bütün canlılar 

ve insanların da bir
çoğu Allah’ın

yüceliğine secde
ediyorlar. 

İnsanların çoğu
hakkında ise azap

hükmü kesinleşmiştir.
Allah’ın zelil kıldığını

aziz edecek kuvvet
yoktur. Şüphesiz ki

Allah ne dilerse yapar.
[16,48; 17,44; 41,38] 

Rü’yet burada bilmek
anlamındadır. Mâlumun son

derece zahir olduğunu
belirtmek için “görmek”

tabiri kullanılmıştır. 

Âyetin esas maksadı,
bütün kâinatın Allah’a

inkiyad secdesi halinde
olduğunu, yani O’na tam

boyun eğdiklerini
bildirmektir. O’nun

hükümranlığı, isteseler de
istemeseler de insanları da

kapsamaktadır. Zira
inanmayan insanlar da
O’nun koyduğu hayat

kanunlarına tam boyun
eğmektedirler. Âyetin baş
tarafında “yerde bulunan

kimseler” in secdelerinden
maksat, ihtiyarî olmayan bir
itaat secdesidir.” İnsanların

çoğunun secdesi” nden
maksat ise, müminlerin

yaptıkları ihtiyarî ibadet
olup mükâfatı gerektiren de

bu tarzda olan itaattir. 
Hac /19- Hac /21 – Şu

iki hasım takım,
Rab’leri hakkında

çekişip durmaktalar. 
Dini inkâr edenlere

ateşten elbiseler
biçilmiştir. Başlarının
üstünden kaynar sular

dökülür. 
Öyle ki onunla içlerinde

olan her şey, bütün
organları, hatta derileri

bile eritilir. Bir de
bunlara demirden

topuzlar vardır. 
Hac /22 – Bunalmaları
sebebiyle, her ne vakit
cehennemden çıkmak

isterlerse, gerisin geriye
oraya itilirler ve

kendilerine: 
“Çıkmak yok! İster

istemez, bu yakıcı azabı
sonuna kadar

tadacaksınız!” denir. 
Hac /23 – İman edip

makbul ve güzel işler
yapanları ise Allah,

içinden ırmaklar akan
cennetlere

yerleştirecektir. 
Orada altın bilezikler ve

incilerle bezenirler.
Orada giyim kuşamları

da ipekten olacak. 

Kırallar ve zenginler
altın ve kıymetli taşlardan

yapılmış zinetler
takınırlardı. Bu âyet, bu

tasvirle, cennetliklere
verilecek büyük ödülü,

insanlara anlatma gayesine
yöneliktir. 

﴾١٦﴿ لفـنف ل كة  ال ذنكف وة ۙ  وةـيح ـت  بة اـية نةاه   انـزة ة نةات  ةالنح يــهفــ يةالحن يـنف ي ــ مة دي د ـري
ة النح ىــــوة ۛصارن نحة ةاي يــ الح ةوا  وة ـن ــــمة  نة انـذي يـالح انة   ـذي ال د  هة ا ب ـوا  وة ة يـــــصح نةــي

ۜـالف ة  مة ين ق  الف الحةوۛس  ــج ــمةـوة يــــ وة ةواۗ ـكم رةــ الشفنةـذي نح ة اي ل الحن ص  مف  يةفف نةه  مة بةيف يةوف
ةرةـتة لةمف ال ة  النح نف ف يــــه   مةـــد   لةـج ــسفـــيةالحن ﴾١٧﴿ ة نح ة اي لنى الحن ء  ك لح  عة يد  ۛشيف ۛشهي

ال وم ــنح ـوة ج  مةــمنــالسحة ات   وة ة يـنف ف ــــوة الشح ض   وة ةرف الفــمفــالف ر ــــقةـــس  وة مة
ير ــكف وة ثي الف ةـــج ـوة الشح الــجةــــبةال   وة ةــر   وة اابح   وة دح  وة

ۜــنة الــــير   م ـثيــكف نحةاس 
ۜــكذـم  ر  م  ة عةــــحة مةـــعةــه  الفـيفـــلةـــقح ۜ وة الةــ فةالحن   ن ــه ـــنف ي ـــذةا ب  نفـــم ه   ـــمة

ان  اخفــــصفـــذةان   خةـــهن واــۛصــتةـــمة م  ﴾١٨﴿ ة نح ة اي ۛشااء ـــية اـل  مةـــعةــففـــ  يةالحن
ۛصبح ــي  ي  مف في بح ه  ينة   رة ةذي وا  ق كففةالح ر  ار ۜـنف نةـ م  يةاب ــمف ث ـه ــتف لةـعةـطح ـفة

ر  ب ـصفـي  ا فيــــهة مفــه ــط و ن ــي ب ـهي  مة ﴾١٩﴿ نف ؤ نس ـــ فةم  ق   ر  ۛـيـميــحةـم  الفــه ــوف م 
ةــــكم اواــلح اد  ا الرة ا مة ﴾٢١﴿ اـــمف  مةــه ــــلة وة يد ـنف حةـــع   م ـــم  قة دي ﴾٢٠﴿ الف ۜــج ـــوة ل ود 

﴾٢٢﴿ نف غة ا م  هة نف وا م  ر ج  ذ وق وا عةـالنف يةخف ا وة يهة وا في يد  ۟ ذةاۛبـمح  ا عي يق  ري الفحة
نحةات ـــجة ة نح ة اي خ ـــ ي الحن ينة ل  ـــدف ا ل ـــل وا  الــم ــوا  وة عةـن ــــمة انالحةذي ة ات ــصح حة
رةـۛس ال او  ي  م ـــجفــــتة ةنفـــت ــحفــنف  تةــــري ا الف اــــهة ةــحةــر    ي  هة نةـــلح ا م ـيـ  فيوف نفــهة

﴾٢٣﴿ ل ــــ ذة هةنف ـــــــم  اۜ   وةــــؤف ل ــــــب    وة اــيـــفيمف   ـــه ـــــبةا  س ــــــل  ؤىل ير ـــ حةهة ري
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Hac /24 – Çünkü onlara
sözlerin en güzelini 
söylemek nasib edilmiş,
bütün güzel övgülere 
lâyık olan Allah’ın 
yoluna hidâyet 
edilmişlerdir. [14,23; 13,23-
24] 

“En güzel söz” kelime-i
şehadettir. Yahut: 
“Hamd, bize yaptığı 
vaadi gerçekleştiren 
Allah’a mahsustur” 
sözüdür. 
Hac /25 – Kendileri 
dini inkâr edenler, 
üstelik insanları Allahın
yolundan ve gerek 
şehirli, gerek taşralı 
bütün insanlara müsavi 
olmak üzere kıble ve 
ibadet yeri yaptığımız 
Mescid-i Haramdan 
engelleyip 
uzaklaştıranlar bilsinler 
ki kim orada böyle 
zulüm ile haktan ve 
adaletten sapmak 
isterse ona can yakıcı 
bir azap tattırırız. [8,34]

Mekke’de arazi ve ev 
satmanın hükmü, keza 
evleri, kiraya vermenin 
hükmü, bu âyet vesilesi ile 
fakîhler arasında farklı 
içtihadlara konu teşkîl 
etmiştir. İmam Ebû Hanife 
gibi bazı imamlar, hac 
mevsiminde kiralamayı 
mekruh saymışlardır. 
Evinde yer olan 
Mekkelilerin, hacıları 
misafir etmesi gerektiğini 
söylemişlerdir. Tafsilat için 
tefsirlere ve fıkıh 
kitaplarına bakılabilir. 
Hac /26- Hac /28 – 
Zira Biz vaktiyle 
İbrâhim’e Beytullahın 
yerini belirlediğimiz 
zaman: “Sakın Bana hiç
bir şeyi ortak koşma ve 
Ben’im Mâbedimi tavaf
ederken, kıyamda, 
rükûda veya secdede 
olarak ibadet edenler 
için tertemiz tut!” Hem 
bütün insanları hacca 
dâvet et ki gerek yaya, 
gerek uzak yollardan 
gelen yorgun argın 
develer üzerinde sana 
gelsinler. Gelsinler de 
bunun kendilerine 
sağlayacağı çeşitli 
faydaları görsünler ve 
Allah’ın kendilerine 
rızk olarak verdiği 
kurbanlık hayvanları, 
belirli günlerde Allah’ın
adını anarak kurban 
etsinler. Siz de onların 
etinden hem kendiniz 
yeyin, hem de yoksula 
ve fakire yedirin. [3,96-
97; 2,127; 2,198; 6,143] {KM, 
Levililer 1, 9.13.17} 
Hac veya umre niyetiyle 
mîkatlarla belirlenen 
Hareme yani kutsal bölgeye
ihramsız girilmesi 
haramdır. Fakat Kâbeyi 
ziyaret gayesiyle 
gelmeyenler hakkında farklı
görüşler vardır. Ebû 
Hanife’ye göre mîkat 
sınırları içinde oturanlar 
Mekke’yi ihramsız ziyaret 
edebilir. Fakat dışardan 
gelenler ihramsız 
giremezler. 
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Kurban kesilecek
günler, eyyam-ı nahr

denilen Zilhicce ayının 10,
11 ve 12. (kurban

bayramının 1, 2 ve 3.)
günleridir. Haccın dünyevi
faydaları: Hacıların kendi

şehirlerini temsilen,
dünyanın diğer

yörelerinden gelen
temsilcileri ile birlikte

Rabbülalemin’e yaptıkları
küllî ibadet, orada

yaşadıkları küçük bir
mahşer uygulaması,

dünyadaki servet, nüfuz,
asalet vb. bütün

ayrıcalıkların silinip bütün
insanların Allah

huzurundaki eşitliklerinin
tescili ve dünya çapında

çarpıcı bir şekilde
gösterilmesi, hacının
kalbinde ve şuurunda
meydana gelen güzel

duygular, ahlâkının daha da
güzelleşmesi yönünde

aldığı etkiler, dünyanın en
ücra yerlerinden gelmiş

müminlerle yaptıkları temas
ve görüşmeler gibi

faydalarıdır. Uhrevî
faydalar Allah’ın rızasına

ve cennetine nail
olmalarıdır. Hac sırasında
kesilen kurbanın etinden

yemek mendup, muhtaçlara
vermek ise vaciptir. Ebû
Hanife’ye göre ise hem

yemek hem vermek caiz,
fakat vacip değildir. Emir

sîgası her zaman vücup
ifade etmez. “Fakiri

doyurun” emri, zenginlere
verilmeyeceği mânasına

gelmez. Zira ashab kurban
etini zengin, fakir komşu ve

akrabalarına da verirlerdi.
Cahiliyede kişinin kendi

kurbanından yemesi
yasaktı. Onun için kurban

kesenin biraz yemesi
mendubtur. 

Hac /29 – Bundan
sonra saçlarını,

tırnaklarını kesip üst
başlarındaki kirleri

gidersinler ve diğer hac
görevlerini yerine

getirsinler, dünyanın bu
en kıdemli mâbedini bir
kere daha tavaf etsinler.

Kâbe hakkında atîk sıfatı:
1.Eski, kidemli,

2.Başkasının
hâkimiyetinden uzak,

3.Şerefli ve hürmet edilen,
demektir. 

Hac /30 – İşte durum
bundan ibaret. Artık
kim Allah’ın hürmet
edilmesini emrettiği

şeyleri tazim ederse bu,
Rabbinin nezdinde

kendisi için sırf
hayırdır. Yenilmesi

haram kılınanlar
dışında, bütün davarlar
size helâl edilmiştir. O

halde Allah’ın
yasakladığı her şeyden,
özellikle pis putlardan

ve yalan sözden
kaçının. [7,33; 6,145;

16,115] 
Hz. Peygamber (a.s.m):

“Yalan yere şahitlik etmek,
Allah’a şirk koşmak

gibidir” buyurmuştur.
Yalancı şahitler, fakîhlere

göre halkın önünde
yargılanıp, gerekirse

cezalandırılırlar.
Günümüzde bu gaye,

yalancı şahidi basın yolu ile
ilan etmek tarzında
gerçekleştirilebilir. 

يد ـميـحةـالف ه  اوا  ايـوة ةـلة د  ه ـقةـ الفنةــم ب   ــيح ــى الطح ۗ  وة ل  اواــوف ا د  رة لنى ص  ط   اي
نحة ةاي ينة ـ الح ر  وا  وة يةكفذي الفالحن ل  ـيـنف ۛسبيـدح ونة عةـص ــفة د ــج ـسفـمةـ وة ﴾٢٤﴿

ااءى  الفـــۛس اـــوة ه ــيـــف   فيــــكن عة ام  ـــحةــــالف ةرة يــالح نحةاس ـــلـل اه   ـنةـــلفــعةــ  جةذي
ذةاب ـعة الف ۜ  وة مةـــوة ا  لفـيــر  دف فيــنف  ي ـــبةا د  اد   ب ـــه    بـ  قفــلفم   ن ــظـ ـحة نفـم  ه  ـــذ 

ذف بة اي ةـــــوة يـــــبف نةا ل   أف وح ت ــيفــبةــكةانة الفــمة  مةــرن هي كفـشفــت   النف لة ر  ﴾٢٥﴿ م ۟ــيــاللي
ةــوة ال ع ـــرح  كح اا ئ ـت ية ل لـــيفـرف  بةــهح ــاى وة طةــيفـي  ۛشــبي ة الفـفيــطح اا ئ ــينة  وة ينةـميـقة

جةــأف ت ـــــــجح   يةــــحةـــــ  ب ا لفالنحةاس ذح  نف  ف ي  وة ال الىـو كة  ر  ﴾٢٦﴿ و د ـج ــالسح 
﴾٢٧﴿ ۙـيــميــــجح   عةــــــلح  فةــــكم نفــــم نة  ـــــيـأف تيـــر  يةـــام ــلح   ۛضـكملنى ـــوة عة ق 

ة ال  ا م ــيح وا اسفــــــكمذف ــــمف  وة يةـه ــعة لةـــنةا ف ــد  وا  مةـــهةــشفــيةـل  يـفايالحن  مة ــــر 
ل واـكمـــفة زة قة اـلنى مةــات   عةـل و مةـــعفــمة ةـمةـيــهيـــبة نفـــم   مفــــه ـــرة ۛــنف ة  الف ام  عة

ة  لفـــث  واــقفـيةـمح ض  ﴾٢٨﴿ ا  وة ال طفـــــنفـــم  وا  الفـــع ـــهة اا ئ ـــم  يرة ــقيـــفةـــــ الف ۛســــبة
ت ــيفــبةـالفـب  ةـــــيةــــــمف   وة لفـــــه  رة ذ وــــوا  ن ــو ف ـي ـــمف   وة لفــه ـثةـــفةـــتة ة ف ـــطح واــوح

ۗ ـذن ل  ا ت  ــــمف  ح ـــظح ـعةـــنف ي ـــ وة مة كة مة ر ـيفـوة خةــه ــ فةالحن  ر  ﴾٢٩﴿ ق ـيـتيــعةــالف
مفكمــيفــــلةـــعة ۜدة ــنفـه  ع ـلة بح هي ا ح رة ةـ  وة ة نفكمــتف لةـلح ا ي ـــم  الف ة مة لح ام  اي لنىـتفــعة

﴾٣٠﴿ جفـب وا الـن ـتةـاجفـفة ةوف ثةنةـــم ۛس  ــرح  ا جفـ الف لة الـب وا قةــن ــتةــان   وة ۙــوف زح ور 
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Hac /31 – Allah’a 
ortak tanımayan halis 
muvahhidlerden olun. 
Çünkü bilin ki Allah’a 
şirk koşan kimse, 
gökten düşüveren ve 
kuşların didik didik 
edip kapıştığı birine 
yahut rüzgârın uzak ve 
ıssız bir yere savurduğu
kimseye benzer. [6,71] 

بزح

﴾٤﴿
Hac /32 – Bu böyledir. 
Artık kim Allah’ın 
şeairini tazim ederse, 
şüphe yok ki bu, 
kalplerin 
takvâsındandır.

Allah’ın şeairi, O’nun, 
kendisine ibadete vesile 
olmak üzere haklarında 
saygı göstermeye, kulluk
vazifelerini onlar 
vesilesiyle yapmaya 
insanları dâvet ettiği 
eserlerdir. Bunlara 
gösterilen saygı da, onlar
hakkında gösterilen 
kusur da, Allah’a karşı 
yapılmış sayılır. Onlar 
müminlerin varlıklarıyla 
öyle kaynaşmışlardır ki 
kalplerini kesip 
parçalamadıkça 
kendilerinden 
ayrılmazlar: Kur’ân, 
Kâbe, Peygamber, 
namaz, ezan gibi. 

Hac /33 – O 
kurbanlıklarda belirli 
bir süreye kadar sizin 
çeşitli menfaatleriniz 
vardır. Sonra 
varacakları yer, o en 
kıdemli mâbedde son 
bulur. [5,2-97; 48,25] 

Hac /34 – Biz her 
ümmete kurban ibadeti 
koyduk ki Allah’ın 
kendilerine erzak olarak
verdiği hayvanları 
keserken Allah’ın adını 
ansınlar.  Şunu 
unutmayın ki hepinizin 
ilahı bir tek İlahtır. 
Öyleyse yalnız O’na 
teslim olun. Sen ey 
Resulüm: O alçak 
gönüllü, samimi ve 
ihlaslı olanları müjdele!
[21,25] 

Bu âyet kurban 
keserken besmele çekmenin
vacib olduğuna delildir. 
Kurban sadece hacılara 
değil, bütün müslümanların 
ittifakiyle müslüman olan 
herkese şamildir. Fark 
sadece bazı müçtehidlerin 
vacip görmeyip, müekked 
sünnet saymalarındadır. 

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

22-Hacc Süresi       /      Yaprak 08A Cüz 17 Süre 22 Sayfa 335

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

335 ﴾٢٢﴿ ِ وَرةو العَحجن سو ﴾٢٢﴿

Hac /35 – Onlar
ki; yanlarında Allah
anıldığında kalpleri

saygı ile ürperir.
Başlarına gelen dertlere

sabrederler.
Namazlarını hakkıyla

ifa eder, Allah’ın
kendilerine nasib ettiği

nimetlerden, Onun
rızasında harcayıp

dururlar. 

Hac /36 – Biz
kurbanlık büyükbaş
hayvanları da sizin

hakkınızda Allah’ın
dininin şeâirinden

kıldık.  Onlarda sizin
için hayır vardır.  Onlar
boğazlanmak üzere saf
halinde dururken onları

kestiğiniz zaman
Allah’ın adını anın.

Yanı üstü yere yıkılınca
da onlardan hem siz

yeyin, hem kanaat
gösterip istemeyene,

hem de isteyen fakire
yedirin. İşte böylece

onları size âmâde kıldık
ki şükredesiniz. [5,2;

22,28; 36,71-73] 

Hac /37 – Fakat
unutmayın ki ne onların
etleri, ne de kanları asla

Allah’a ulaşacak
değildir.  Lâkin Ona

ulaşan tek şey,
kalblerinizde

beslediğiniz takvâdır,
Allah saygısıdır.  O bu
hayvanları size âmâde

kıldı ki, sizi doğru yola
eriştirdiği için O’nun

yüceliğini ilan edesiniz.
Öyleyse güzel

davrananları müjdele!
{KM, Levililer

1,9.13.17; Amos 5,22-
24} 

İbadetlerin, hayır ve
hasenatın kabulünün

başta gelen şartı ihlastır.
Allah’ın rızasını

gözetmek gerekir. Zira
bunların mükâfatını

vermek yalnız Allah’ın
yetkisindedir. O halde

sadece Onu razı etmeye
çalışmalıdır. “İşlerin

kıymeti ancak niyetlere
göredir. Herkesin niyet

ve maksadı ne ise, eline
geçecek olan da odur.”

hadis-i şerifi de bu
gerçeği beyan

etmektedir. 

Âyetteki tasvir ise
kanların ve etlerin

Allah’a yükselmeyeceği
imajı ile, kurbanın

gayesini küçük çocuklara
bile mükemmel tarzda

anlatmaktadır. 

Hac /38 –
Muhakkak ki Allah

iman edenleri koruyup
müdafaa eder. Çünkü
Allah hain ve nankör

olan hiçbir kimseyi
sevmez. 

ةـكةــفة اــاة نح مة ااءة ــنةــح  حن فة رة م ل  يف مةــــنة ب ـيـر  كيــشفــ  غة ۜ  وة كف ـــشفــنف  ي ــهي ب الحن ر 
ي ه ـب  الرحي يح   في ة  م ــخة ةــرح ااء  فةــنة السح ةـه  الــف ــطةــخفــتةـمة تة ر   الــيفــطح يـهفـــوف وي

ۗ ــل  ذن مة كة اائ ــ ۛشمف ـــظح ـــعةـــنف ي ــــوة ةـ فةالحن  رةــعة اــا  نح هة ﴾٣١﴿ ق ـيـحيـا ن  ۛسـكةــمة
ا يهة اى لةك مف في لن ـع  اي نةاف  ل  مة ى الجة اا م ۛسمحى هة ـ  لح ح  ة مة ث مح ﴾٣٢﴿ ل وب  ى الفق  وة نف تةقف م 
ل  ة ا  لح ــكمـوة  كاى ل يةذفـۛسـنفـنةا مةـلفـعةـة  جةــمح

واكم ر  ﴾٣٣﴿ ۟ـتيــعةـالف ت ــيفـبةـالف ىـلة اي يق 
اح  د ـــــــوة مة  لنىالحن اسف ا  عة قةمة زة مف م ـرة ةنفـنف بةـه  ة  الف يمة ۜ ـهي ام  لنه عة ه مف كمفةا  لن اي

ة ال يـلح ذةا ذ ـذي ج الحن رة ـكننة اي لةتفــ  وة ﴾٣٤﴿ ا السفـفةلـة بةـه  واۜ وة الفم ـشح ـل م  ۙـخفـر  ينة تي ب 
ا ة مح م  مف وة نةاه  قف زة رة ينة ق ل وب ه مف اب ري ة الصح لنى وة اا عة مف مة ي الۛصابةه  يم  قي الفم  ۙ وة لنوة  ة الصح

الفب  نة جةـوة ا لةـلفـعةـدف اائ ر نفـــمف م كمــنةاهة مفكمـــــ لةالحن  ۛشعة ﴾٣٥﴿ ق ونةــف ــنفــي 
جة تفــبةـــــوة ۗ  فةـيفـاخةـهةـيـفي مة ـكماذف ـر  وا اسف ا ۛصـيفـلةــ  عةالحن ر  ۛ فةــهة ة اا فح ذةا ا ـــوة
ل كة ذنــكف ا فةــوب ـن ــج  ا  وةـنفـل وا م ــكمـهة وا الفـع ـطف ال هة انـ ــم  الفـقة ۜــتةـعفــم ــعة  وة ة رح

ةنةالة ــنف يةـلة و م ـ ل الحن اـح  هة ﴾٣٦﴿ ا لة نةاهة رف ة ةـلة مفكمـۛسخح لح ك ر ونةـشفــمف تةكمعة
ةــۛس الةـخح مفكمــرة هة لن ا وة اا ؤ لهة مة د  لة ىكنـوة ون ةقف ۜ كة نف يةنةال ه  التح ك مف نـف ل كة ذنــم 

ة  نح ةاي ا ف ــ ي الحن ـع ــدة ﴾٣٧﴿ وا بح ر  كة ة ل تـ  لنىالحن ا  عة ۜ مة يـك مف دن ر  هة بةشح  ينة وة ني س  حف الفم 
﴾٣٨﴿ ةـــــعة يـــن  الح ة ــن ــــمة نة  انـذي ةواۜ  اي نح ي الحن ةــكم بح ــح ــ لة ان ـــخة لح ة  وح

۟ـف ـــكف ور 
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Hac /39 – 
Kendilerine savaş 
açılan müminlere, 
savaşmaları için izin 
verildi. Çünkü onlar 
zulme mâruz kaldılar. 
Allah onlara zafer 
vermeye elbette 
kadirdir. [39,36; 65,3; 
9,14-16; 3,142; 47,31] 

Cihada ait emirler 
şöyle bir sıra dahilinde 
olmuştur: Hz. Peygamber 
(a.s.) tebliğ görevini 
yürütürken ilkin 
müşriklerden yüz çevirmesi
emredildi [15,94]. Sonra 
güzel mücadele, tatlı 
münakaşa talimatı verildi 
[16,125]. Derken bu âyetle 
zulme karşı savunma 
savaşına izin verildi. 
Bundan sonra da 
düşmanların hücum ve 
taarruzları şartına bağlı 
olarak mukabele etme emri 
verildi. 

Daha sonra hürmetli 
aylar (eşhur-i hurum) 
geçmek şartıyla cihad kabul
edildi [9,5]. 

En nihayet mutlak 
surette cihad farz kılındı. 
(Reddu’l-Muhtar’dan.) 

Hac /40 – O müminler 
ki tamamen haksız 
yere, sırf “Rabbimiz 
Allah’tır” dediklerinden
ötürü yerlerinden 
yurtlarından 
kovulmuşlardı. 

Eğer Allah insanların 
bir kısmının zararını 
diğer bir kısmı ile 
savmasaydı mânastırlar,
kiliseler, havralar ve 
Allah’ın adının çok 
anıldığı mescidler 
yıkılır giderdi. 

Dinine yardım edene 
Allah da elbette yardım 
edecektir. Muhakkak ki 
Allah pek kuvvetlidir, 
mutlak galiptir. [60,1; 
85,15; 47,7-8; 37, 171-
173; 58,21] 

Hac /41 – Onlar öyle 
mükemmel insanlardır 
ki şayet kendilerine 
dünyada hakimiyet 
nasib edersek 
namazlarını hakkıyla 
ifa eder, zekâtlarını 
verir,  iyi ve meşrû 
olanı yayar, kötülüğü 
önlerler.  Bütün işlerin 
âkıbeti elbette Allah’a 
aittir. 

Bu âyet, özellikle 
iktidarı ellerinde 
bulunduran müslümanların 
yaşayışlarında intizam ve 
istikametin gerekliliğini 
ifade etmektedir. Namaz ve 
zekât görevlerinin hemen 
ardından iyiliği yayma, 
kötülükleri önleme 
görevine yer verilmesi, 
toplumun ahlâk ve nizamını
koruyup geliştiren 
yöneticilerin üstün 
değerlerini ifade 
etmektedir. 
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Hac /42- Hac /44
– Eğer onlar seni

yalancı sayıyorlarsa sen
bil ki onlardan önce
Nuh, Âd ve Semûd

halkı da, İbrâhim’in
halkı da, Lut’un halkı
da, Medyen ahalisi de

resulleri
yalanlamışlardı. 

Mûsâ da yalancı
sayılmıştı. Ben de şöyle

yaptım: Her seferinde
inkârcılara mühlet
verdim. Sonra da

tuttuğum gibi işlerini
bitirdim. 

Onların inkârına
mukabil nasıl olurmuş
Benim inkârım, cümle

âlem görüp bildi! 

Yalnız Hz. Mûsâ
(a.s.) hakkında meçhul

(edilgen) fiil
kullanılması, yalancı

sayanların kendi milleti
değil de, başkaları

olduğu içindir. Onu
kıbtiler tekzip

etmişlerdi. “Benim
inkârım, yani nimeti

mihnete, hayatı helâke,
imar ve bayındırlığı

harabeye dönüştürmem
nasıl olurmuş!”

anlamınadır. 

Hac /45 – Halkı
zulümde artık onmaz
derecede ileri gitmiş

nice şehirleri yok ettik! 

Öyle ki şimdi
hepsinin yerinde yeller

esiyor: Üstü altına
gelmiş binalar, körelmiş

kuyular, kurumuş
çeşmeler, yerle bir

olmuş muhteşem
saraylar... [11,102;

21,11] 

Hac /46 – Peki bu
inkârcılar biraz olsun

dünyayı gezip
dolaşmazlar mı ki, 

hiç değilse bu
sayede düşünüp

duygulanacak
gönüllere, 

gerçeğin sesini
işitecek kulaklara sahip

olsunlar. 

Ne var ki onlarda
kör olan, gözler değil,

asıl kör olan
sinelerindeki gönüller! 

Bu âyet geçmiş
nesilleri, tarihî,
maziden kalan

harabeleri inceleyerek
ibret almaya,

basiretlerini işletip,
dünyadaki gerçek

vazifelerini yapmaya,
onların hatalarını tekrar

etmemeye teşvik
etmektedir. 

ر ـنة لنىـــعة مفـه  صف ينةنة  ذ  ا  اتةــــ ي ل لحةذي ةــل ونة  ب ـــقة ة اي واۜ  وةـم ـل ــمف ظ ـه ــــاة نح ة نح الحن
ر  يف مف ب غة يةار ه  نف د  وا م  ج  ر  ينة ا خف ةذي  اللح

ا النف ة لح قح  اي ول وا حة بح نةايةق  ﴿٣٩﴾ رة ۙ ير  دي لةقة
تفــمة دح ـه ــلة ةاۛس بةـال الحن ع  ـــــــفف لة  دة وفــــــلة وةالحن ۜ    ض ـعفــبةـــمف ب ـه ــۛضــعفــــنح

م ــــاسف ـــــۛص ا م  اــلةـع   وة ۛصــيةــع   وة ب ـوة اـيـر  فيـــكف ذفـــد   ي ــۛساج ــمة ت   وة وة هة
يــعة ز ـزي يراىۜ وةكف الحن  ةـنفـيةـلة ثي نح رة ه ۜ  ــــص ــنفـــنف يةـــــ مةالحن  ص  ةر  نح ة اي يح ـــقةــــلة الحن و 

ة ال يـــلح ةـــنف مة  اينةــذي ةـــكح مف اـنح ض   يـ ف ه  ةرف ةـواالـام ــقة   الالف اــــتة  ان وةة  وةـلنــصح و  ﴾٤٠﴿

ور ـالف م  وا ب الف ر  المة وةة وة كن ة نةـالزح ر وف  وة عف اـمة وف ن  هة ۜكفنـفــم ـالف عة حن  ر  ل  ة ـبةـاق ـ عةوة
دف  ــو كة  فةــــب  ذح ــــكف يـ نف  اي وة ة بةــكفقة م   ن ـــمف  قةـه ــلةــبفــتف   قةــــذح و ح ــوف ﴾٤١﴿

اب ـحةــصف ال وة ﴾٤٣﴿ قة م  ايـــوة هيـــــبف وف م   ل ـــ وة قة مةـيـرن ۙـوف وط  ﴾٤٢﴿ عة ثةـوة ۙـاد  وة ود  م 
ۛـه ـت  ذفـالخة مف ۛ  وةـــية دفــمة  نة

ۛبـــكم ى فةــم  ذح  ينة ث ـا ف ـكةــلفـت  ل ــيفـلةــاة مفــوسن ةــري مح
اــكذـــلةـــة  الهفـــرف يةــــنف قةــــنف  م ــــاة يح ـــكةـــفة نةاهة ﴾٤٤﴿ ير ـــانة نةـۛف كةـيفــكفـــفة كي

قة ر ـصفـوة ه  يةـية خةـه ــة  فةـمةــظةال  يةــوة ب ـر وش ـع  لنىــة  عةــاو  ا وة ةـلةـئفـهة طح عة ة ـر  م 
واـيـسيــمف يةـــلةــفة ال ض     ف ير  ةرف ل وب ــمف  ق ــه ــونة لةـكمـتةــ فةالف ﴾٤٥﴿ د ـيـشيــمة

تة ىـــلة مة عف اا  الــــل ونة  ب ــــق ــعفـــــية اۛ  فةـــونة ب ـع ـــمةـــسفـــن   ية ذةا وف ان هة ة ا ـــهة اــــنح هة
﴾٤٦﴿ ةبف ى الفــعفـنف تةكنـار   وة لنـۛصــالف ةـــق ـــمة ي  ف ــل وب   الح و ر ـــصح ـال يـتي د 
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Hac /47 – Onlar senden
o tehdit edildikleri 
azabı, çarçabuk 
getirmeni isterler. 
Telaşa kapılmasınlar, 
Allah vaadinden asla 
dönmez. 
Bilin ki Rabbinizin 
ölçüsüyle bir gün sizin 
hesabınıza göre bin yıl 
gibidir. [32,5] {KM, 
Mezmurlar 15,4; II Pier
3,8} 
Azabı çarçabuk isterler. 
Ama Allah dilediği vakit 
gönderir, isterse geciksin. 
Zira Allah sabûrdur, 
halîmdir: Cezalandırmada 
acele etmez. Nitekim bu 
tehdidini ilk defa ancak 
Bedirde gerçekleştirmiştir. 
Âyet ayrıca zamanın izafî 
olduğunu bildirmektedir.
Hac /48 – Zulümde 
aşırı giden nice 
memleket vardı ki Ben 
onlara önce mühlet 
verip sonra da tuttuğum
gibi işlerini bitirdim! 
Herkesin dönüşü ancak 
Banadır. 
Hac /49 – De ki: “Ey 
insanlar! Benim 
görevim sırf bir uyarıcı 
olmaktan ibarettir. 
Hac /50 – İman edip 
makbul ve güzel işler 
yapanlara bir mağfiret 
ve çok değerli bir rızık 
vardır. 
Hac /51 – Âyetlerimizi 
akılları sıra etkisiz 
bırakmak için çabalayıp
duranlar ise, 
cehennemlik olanların 
ta kendileridir. 
Hac /52 – Senden önce 
hiç bir resul veya nebî 
göndermedik ki, 
halkının hidâyetini 
umarak gayret 
gösterdiğinde, 

Şeytan onun 
temennisi hakkında bir 
vesvese vermek, 
ümidini kırmak 
istemesin. 

Ama Allah, 
Şeytanın attığı o 
vesveseyi giderir, 

sonra da âyetlerini 
sapasağlam, muhkem 
kılar. 

Zira Allah alîmdir,
hakîmdir (herşeyi 
hakkıyla bilir, tam 
hüküm ve hikmet 
sahibidir). 

Âyette geçen 
“temennâ” fiilinin ilk ve 
meşhur anlamı “arzu ve 
temenni etmek, ummak” 
dır. Bu kökten “ümniyye” 
ise isim olarak temenni 
edilen şey mânasına gelir. 
Âyette her iki kelime de bu 
mânalarda kullanılmışlardır.
Her peygamber gibi Hz. 
Peygamber (a.s.) da 
halkının hidâyete tâbi olup 
dünya ve âhiret 
mutluluğuna erişmelerini 
arzu ediyordu. Şeytan ise, 
Hz. Peygamberi ümitsizliğe
düşürmek için, ins 
şeytanlarından dostlarına da
onun önüne engeller 
koymak için vesvese 
veriyordu. 
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Risaletin
başlangıcında müminler

çok az ve işkenceye mâruz
olunca, şeytan diğer

insanlara da vesvese verip:
“Bu din gerçek olsaydı,

genel kabule mazhar
olurdu. Demek ki Allah da

bundan razı değil ki öbür
taraf daha fazla” diye

vesvese veriyordu. Böylece
herkes bir imtihanla karşı

karşıya kalıyordu. 

Din, zaten aslında bir
imtihandır. Mücahede ve
aklî muhakeme ile batılı

terkedip hakka sarılmakla
insan bir değer kazanır.

Şeytanın bu vesvesesine
karşı, Allah, Resulünün ve

müminlerin sebatlarına
mükâfat olarak onları teyid

edip Peygamberinin
tebligatının gerçek

olduğunu izhar eder. Hz.
Peygamber bile ilk anda

vesveseye mâruz kalsa da,
“İsmet (Allah’ın risaletini
koruması)” vasfı ona karşı

çıkıp boşa çıkarır. 

Âyetin mânası bu
iken, bazıları “temennâ”nın

ender kullanılan okuma
mânasını almış, Necm

suresi ve Garanik uydurma
kıssası ile, nesh konusu ile

irtibatlandırıp garip bir
senaryo ortaya

çıkarmışlardır ki Allah da,
Resulü de Kur’ân da

bundan münezzehtirler. 

Hac /53 – Yine de
Allah’ın bu vesveseye

fırsat vermesi, şeytanın
attığı vesveseyi

kalplerinde bir hastalık,
bir şüphe olanlar ve
kalpleri katılaşanlar

hakkında bir imtihan
vesilesi yapmak içindir.

Gerçekten,
zalimler, pek derin bir

muhalefet ve düşmanlık
içindedirler. 

Hac /54 – Ve yine,
ilimden nasibi olanların

bu Kur’ân’ın senin
Rabbin tarafından

gönderilen gerçeğin ta
kendisi olduğunu iyice

anlayıp da 

onu bütün
kalpleriyle tasdik edip
gönülden tazim ederek

bağlanmaları içindir. 

Elbette Allah iman
edenleri dosdoğru yola,
isabetli tutuma yöneltir.

Hac /55 – Dini
inkâr edenler ise, son

saat ansızın gelip
çatıncaya veya gün

doğurmayan o kısır gün
kendilerine gelinceye

kadar, 

Kur’ân hakkında
şüphe içinde kalır

giderler. 

Kısır gün:
Ardından başka gün

doğmayan gün
demektir. Adeta her

gün, kendinden sonra
gelen günü doğuran bir

ana durumundadır.
Arkası gelmeyen gün

ise “kısır gün”
anlamındadır. 

دةــع  نف ذةاب  وة ل ونةكة ب الفعة ج  تةعف يةسف ل ۛفـلةنف ي  وة عفالحن  خف ۜ ـــ وة ه  ة ية اي وة دة ماىــــنح وف
يةـنف قةـنف م ــاة يح ـكف وة ة ـــرف ﴾٤٧﴿ بح  ةـــة   م ـــنةــف  ۛســـاة لفــكف كةـــرة نة و دح ـــع ـــا تةـمح

لفـق  ﴾٤٨﴿ ا  وةـــت  لةـــيفـلةــمف ال ذفـه  هة ة الخة ة   ث مح اۛ  وة ية ظةال مة ة الف اي ت هة ۟ـلةيح ير  صي مة
ة فةا ن واـذي ينة  ان مةـلح ﴾٤٩﴿ ا ةـــيح  ا الـية ا النح ة اس  ايـهة اـنح ۛـمف  نةكمال لةـا النةــمة ين  بي ير  م  ذي

ة الح يـوة نةـذي ﴾٥٠﴿ عة ةـم ـوة ات   لةـا ل ـل وا الصح ر  رةـف ـغفــمف مةـه ـحة ق   ة   وة يــكفزف م ــري
ا مة اـوة ﴾٥١﴿ ي ا فاي وف ية ۛسعة اج ــنةا م ــات ـان اـعة لن ينة ا ول اب  الفـكة الصفـئ ـزي يم ـجةـحة حي

ىـلف ال قة ۛس ال س ـل كة   م ـبفــنف قةـنةا  م ـلفـرف نةــنف رة لة ذةا تةــب ـــول   وة ا اي ة لح اىــمةــيح   اي نحن
ة طةان ـــيفـــالشح ةــن ــمف ي ا ـطةان   فايـيفـالشحة ۛ  فةــت ـيح يــــلفـــــا ي ـ مةالحن خ   ــۛسـنفــيةــهي ق 

لة عة ل يةجف ﴾٥٢﴿ ة ــــــــث  يةالحن م   كنــحفــــــــ ي  مح ۜ  ـــا ت ــــ ان ۙـ عةالحن وة  هي يم  كي يم  حة لي
ة ــيةـس  ا ي  يـلفـــمة ةـال ق  ةـةى ل ـــنةـتفـطةان  ف ـيفـشح يـلح اـنة فيـذي الفقة رةض   وة مف مة ي ق ل وب ه 

ل  ينةلةمة ــعفـيةـوة ةذي الح ﴾٥٣﴿ ۜ  ـه ــوب ـل ــق  ة المف نح اي ةال ـوة ي ش ـينة لةـميـظح ۙـاق  بةـقةـفي يد  عي
ه ــلة ة مة  الــلفـــع ــوا الفــــا ون ت  نف ـــحةـــه  الفــــنح بح كة قح    م  ن واب رة م  ب ـهي فةت ـــ فةي ؤف ۛتـخف

تةـم  يـسف م ـقي ۜ  ــــه ــــــــــل وب ــــــــق  ة مف نح ةوة اي ةـ لةالحن اد  الح ينة انـهة لنىـمة ذي اوا اي اط ـص  ن  رة
لة ية ةـــوة ال  الح ينة ـــزة ي  م كف ذي وا  في ر  يةـفة م ــه ــيةــأف ت ـتحنى تةــه  حةــنفـة  م ـرف ﴾٥٤﴿

﴾٥٥﴿ ة اـــمف   عةــه ــــيةـــت  أفـــةى   الوف يةــتةـــغفـــــة   بةـــ عةاالسح م  عةـــب    ية ذة م ـيـقيـــــوف
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Hac /56 – O gün 
hakimiyet yalnız 
Allah’ındır. 

İnsanlar 
hakkındaki hükmünü 
verir. 

İman edip makbul 
ve güzel işler yapanlar, 
Naim cennetindedirler. 
[25,26; 82,19] 

Hac /57 – Dini 
inkâr edip âyetlerimizi 
yalan sayanlara ise zelil
eden bir azap vardır. 
[40,6] 

Hac /58 – Allah 
yolunda hicret edenleri,

sonra da bu uğurda
öldürülenleri veya 
ölenleri ise 

Allah pek güzel 
bir tarzda nimetlerine 
mazhar edecektir. 

Allah elbette 
nimet verenlerin en 
iyisidir. [4,100; 56,88-
89] 

Hac /59 – O, 
mutlaka onları memnun
olacakları yere 
yerleştirecektir. 

Muhakkak ki 
Allah her şeyi hakkıyla 
bilir, hilim ve şefkati 
boldur. 

Hac /60 – İşte 
böyle... Kim kendisine 
yapılan haksızlığa karşı
misliyle karşılık 
verdikten sonra yine 
tecavüze uğrarsa, 
elbette Allah ona 
yardım edecektir. 

Çünkü Allah 
afüvdür, gafurdur (affı 
ve mağfireti boldur). 

Kur’ân, şahısların 
kendilerine karşı 
yapılan kusurları 
affetmenin büyük bir 
fazilet olduğunu bildirir
(3, 134). Bunu takvâ 
sahibi olmanın başlıca 
şartlarından sayar. 
Fakat bu âyet, 
haksızlığa mâruz kalan 
kimsenin, isterse 
karşılık verme hakkını 
da kabul etmektedir. 
Yalnız bunu, kötülük 
edene, ettiği kadarıyla 
karşılık vermenin 
cevazı ile sınırlamış, 
daha fazla bir cezaya 
izin vermemiştir. 
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Hac /61 – Bu
böyle... Çünkü Allah

öyle sınırsız kudret
sahibidir ki gâh

gündüzü kısaltarak
geceyi uzatır, gâh
geceyi kısaltarak

gündüzü uzatır ve
çünkü Allah semîdir,

basîrdir (her şeyi
hakkıyla işitip
görmektedir). 

“Gecenin
karanlığından gündüzün

aydınlığını çıkaran
Allah, Cahiliye ve inkâr

karanlığından adalet
aydınlığını da

çıkarmaya kadirdir.”
Âyette, açık olmasa da,

bu mânaya bir ima
sezilmektedir. 

Hac /62 – Bu
böyle... Çünkü Allah

hakkın, gerçeğin ta
kendisidir. 

Müşriklerin
O’ndan başka

yalvardıkları tanrılar ise
batılın ta kendisidir ve
tam anlamıyla yüce ve

büyük olan da ancak
Allah’tır. 

Hac /63 –
Görmedin mi ki Allah
gökten yağmur indirir

de yer yemyeşil
oluverir. Alah latiftir,
habîrdir (lütfu boldur,

her şeyden
haberdardır). [31, 16;

27,25; 6,59; 10,61] 

Latîf: Letâfet’ten
“gizliliklere nüfuz
eden”, lutf’dan ise

“lütuf ve ihsanda
bulunan” anlamına
gelir. Latîf isminin

tecellisiyle Allah öyle
işler takdir eder ki
bunlar gerçekleşip
gözle görülünceye

kadar, hiç kimsenin
anlayamayacağı bir
gizlilik ve incelikle

cereyan eder. 

Hac /64 –
Göklerde ne var, yerde
ne varsa hep O’nundur
ve muhakkak ki Allah
ganîdir, hamîddir (hiç

bir şeye ihtiyacı yoktur,
bütün övgülere

lâyıktır). 

عة ل واـوة م  ۜذ  ـــئ ـوف مةــك   يةـلفـم ـلف ال حن  ۜ   فةـنةــيفــم  بةكمـــحفــ يةل  مف ينة انـه  ةذي ن وا الح مة
ة الح يـوة وا  وةكف نةـذي ر   فة

ب ـكف ة واــذح ﴾٥٦﴿ ال ـال ة ات  فيــصح ةـنحةات  الـجة يـحة يـنح م ـعي
ة الح يـــوة واــاجةـنة  هةـذي ر  ﴾٥٧﴿ يةـــب  اــنةا فةــــات ـان ن ـيـهيـذةاب  م ـــمف عةــه ــئ كة لةــا وللن

الحن  ة ق ــــ ث الحن ل   ــــيـــبيــــــــ   ۛسيـفي اوا  الـــت ـــمح ةـــرف ز  قةـيةــوا  لةــات ـمة وف ل  م ــــه ـــنح
ةـلةـدف خ ــي ـــلة مفـه ــنح ﴾٥٨﴿ ق زف ۜــۛســاى حةــر  ةناى نح اي ة  وة خةـه ــ لة الحن از  قيـر  الـيفـوة ة نةـيــــرح

﴾٥٩﴿ خةـــــم  نةـــرف ۛضــــلى  يةــدف ۜـــوف ة  وة   ه  ةاي نح م ــــيـــليـــــم    حةــيــــــليــعةـــــــ   لةالحن
ه ـيفـلةــعة ۛ ل كة مةذن اقةــــ  وة ة ب ـــهي  ث ـــۛب ب ــوق ــا ع ـل  مةــثفــم ـــۛب  ب ـــنف  عة يةـغ ـــــمح

﴾٦٠﴿ ةــص ـــــنفــــــيةـــــــلة ۜه   ــــــــرة نح ة   الحن  نح ة    اي و ر ـف ـــــــوح      غةــــــف ــــعةــــــ   لةالحن
ارة ةهة النح ة ـــــــــــــكة    ب ــــــــذن ل  ةاة  نح ةــول ــ ي الحن ةــلة ف ي الـيفـج  الح ار  وةـنح ج ـــو ل ـــي  هة

ة ــــــكة  ب ـــــــذن ل  ةاة نح الحن ﴾٦١﴿ ة   ل  ــيفـــــــــــ الحةي ـف  النح ة   وة يع  بةالحن ير ـ ۛسمي صي
وةــــــــه  ة   مةـــــحةـــــوة  الفــــــه  و نة   م ــــــا  يةـقح    وة ال نح هيــــــــــنف  د  و ن ــــــــدف  ع 

﴾٦٢﴿ ة    ل   ـــــــبةا ط ـــــــالف ة وة ال نح ر ـيـبيـكفــــــــــيح    الفــــل ـــعةـــوة  الفــــــــــ   ه الحن
ض  ةرف الف ة  رةــــــــــمف    تةــــــــــــــال لة ة ال نح نةالحن لة م  ـح     النفزة ب  ااءى  فةت صف ااء  مة مة ة السح

ا لةه  ات  ف ي مة وة من ا السحة مة وة ﴾٦٣﴿ ۜـــۛضــــــــــخفــــــــــم  ة ةى ة   رح نح ةاي يف   الحن ۛ لةطي ير  بي خة
﴾٦٤﴿ ۜ    يـف  ة رف ض  ة   ا لف ةوة اي نح ۟ـيـميـحةـن يح    الفـغةـوة     الفـه ــــــــــــــــ    لةالحن د 
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Hac /65 – 
Görmedin mi ki Allah 
yerde olan her şeyi 

ve kendi emriyle 
denizlerde yüzen 
gemileri, sizin 
hizmetinize verdi? 

Yerin üstüne 
düşmesin diye, göğü O 
tutuyor. 

Gök ancak O’nun 
izniyle düşebilir. 

Çünkü Allah 
raûfdur, rahîmdir 
(insanlara karşı çok 
şefkatli ve 
merhametlidir). [45,13; 
13,6; 31,30] 

Bütün hayvanları, 
bitkileri, madenleri ve 
bütün varlıkları Allah 
insanların hizmetine 
vermiştir. 

Hac /66 – Size 
hayatı veren de O’dur. 
Sizi müteakiben 
öldürecek ve tekrar 
diriltecek olan da Odur.
Gerçekten insan pek 
nankördür! [2,28; 
45,26; 40,11] 

Hac /67 – Biz her 
ümmete kendi 
dönemlerinde 
uyguladıkları özel bir 
ibadet yolu belirledik. 

Öyle ise onlar din 
işinde asla sana 
muhalefet etmesinler, 

Sen insanları 
Rabbinin yoluna dâvet 
et. Çünkü sen gerçekten
hakka götüren dosdoğru
bir yolun üzerindesin. 
[2,148; 5,48; 28,87] 

Onların muhalefeti
mesela kurban 
konusunda olmuştur. 
Çünkü onlar “Allah’ın 
öldürdüğü hayvanın 
(yani leşin) etini yemek
sizin 
boğazladıklarınızdan 
daha hayırlıdır” 
diyorlardı. Âyet şunu 
ifade eder: “Önceki 
peygamberler nasıl bir 
hayat tarzı getirdilerse, 
sen de öyle bir hayat 
tarzı getirdin. 
Dolayısıyla insanların, 
senin getirdiğin şeriata 
karşı çıkmaya hakları 
yoktur.” 
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Hac /68 – Eğer
seninle mücadele

ederlerse de ki: “Allah
sizin yaptıklarınızı pek

iyi bilmektedir.” [10,41;
46,8] 

Hac /69 – O
büyük duruşma günü,

hakkında ihtilaf
ettiğiniz konularda

aranızdaki nihaî hükmü
Allah verecektir.

[42,15; 60,3; 32,25] 

Hac /70 – Bilmez
misin ki, Allah gökte ve
yerde olan bütün şeyleri

bilir? 

Bunların hepsi bir
kitapta mevcuttur. 

Bütün bunlar
Allah’a göre pek

kolaydır. 

Hac /71 –
Müşrikler Allah’tan

başka, 

Onun,
tanrılıklarına dair hiç

bir delil göndermediği 

ve kendilerinin de
ibadet edilmelerinin

cevazı hakkında kesin
bilgi sahibi olmadıkları

bir takım nesnelere
ibadet ediyorlar. 

İşte o zalimlerin
hiç bir yardımcısı

olmayacaktır. [23,117] 

Hac /72 –
Âyetlerimiz

karşılarında açık açık
birer delil olarak

okunduğunda kâfirlerin
yüzündeki inkârcı tavrı
hemen farkedebilirsin. 

Öyle ki, nerdeyse
kendilerine âyetlerimizi

okuyanlara saldıracak
olurlar. 

De ki: Sizi bundan
da beter kızdıracak olan

şeyi de bildireyim de
görün: 

“İşte cehennem!
Allah onu kâfirlere

vaad etmiş bulunuyor. 

Ne kötü bir sondur
o!” [25,66] 

ر  الفبةحف ةـاللة النح ة مف تةرة رةالحن ة ا ف يكملة  ۛسخح ض  مف مة ةرف لفكة الف الفف  ي ف ي وة ري تةجف
ة الحن ي ـاةمفــب  ۜ وة هي ةـر  ك  السح س  ااءة النف تةـمف ض  لةىـعة عةـقةـمة ةرف ب  الف ة لح ن ـــاي ذف ةـــا  نح ۜ  اي هي

ه  ةوة ــوة ك مفكميةاــالحف يذييالح يتـ  ة ي مي مف  ث مح ﴾٦٥﴿ ةــالـــب  حي رة ؤ نف ـــاس  لةـنح م ـيـرة
ة لح  ا ـكمــل  نةاـلفـعةـة  جةــمح ﴾٦٦﴿ ة ي ـــــث  ۜ كميــــييــحفــمح ة الف نف مف نح ور ـف ــكفــۛسانة لةـاي

بح  ۜــرة كة نحةكة  ف ـكمـاس ـمف نةــاى ه ـكـۛسـنفـمة ع  لنى يـوه   فةلة ي نةاز  ع   اي ادف ر  وة ةمف الف
اينف جة الحن ل  ـــق ــــوكة  فةــا دة ل ــوة ﴾٦٧﴿ ة اي ى م ــــه  لنىـعةــكة لةــنح يم ـقيـــتةـسفـــدى

نـةكم يةحفاللحن  مة الفـمف يةكمم  بةيف مةـق ـوف ة ـين ﴾٦٨﴿ ل ونةــمةـــــعفـــا تةـمةــم   ب ــلةــالعف
ة ـلةـعفـتة مفـاللة ةمف النح اـلةـعفــ يةالحن ف ي م  مة ﴾٦٩﴿ اـيـفي ونةـف ـل ـتةــخفــتة ه ـيــفي مفـت ــنفـكم مة

﴾٧٠﴿ ا مة ة ي ء االسح ل كة في ة ذن نح ۜ اي ض  ةرف الف ل كةكن وة ة ذن نح ۜ اي لةى تةاب  ر ـيـسيــ يةالحن  عة
ا مة وة ا لة  الحن ن   و نف  د ــــــــونة م  د ــــب ـــــعفـــــــــــوة ية لف ب ــــنةــمف ي ــمة لفطةاناىـــزح  هي س 

اي ذةا  لنىـــتفـــت وة ﴾٧١﴿ ۜ  ـلفـهي ع ــب  مفـلةيفۛس لةه  مة م  ةاـلـا ل ـوة ير ـنف نةـم  ينةـميــل  ظح صي
واكف ر  فة يةـــه ـيفــلةــعة ف   فيـــعفــنةات   تةـــيح ـــ بةنةاـــات ـــمف ان ةوه  ـــو ج  يـر  يـالح نةـذي
ونةــل ــــتفــــية ۜ   يـةـــكفــنفــــم ــــــــالف ةــ  ب ونةـط ـــــسفـــو نة   ية اد ـــكفرة يـــــــالح نةــذي

ۜــال ل ةار  نح يةـه ـلةيفـعة نف ذن  ل ـۛشــمف  ب كمئـ ـــبح ـــا  نةــلف   ال فةـق نةاۜ   ــات ـمف ان ۜكمــرح  م  مف
﴾٧٢﴿ عة ا دةـــــــــوة ةالحن هة يـــــ  الح واۜ   وة ب كفنة  ــذي ر  ۟ـيــصيــــمةـــۛس  الفــــئفـــــــفة ر 
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Hac /73 – Ey 
insanlar! İşte size bir 
misal veriliyor, ona iyi 
kulak verin: Sizin 
Allah’tan başka 
yalvardığınız bütün 
sahte tanrılar güç birliği
yapsalar da, bir sinek 
bile yaratamazlar. Hatta
sinek onlardan bir şey 
kapsa, onu dahi kurtarıp
geri alamazlar. İsteyen 
de, kendinden istenilen 
de, kaçan da kovalayan 
da ne kadar güçsüz! 

Heykel şeklindeki 
putlar; üzerlerine bulaşan 
bir yiyeceği almak için 
konan bir sineğin 
konmasını bile 
önleyemezler. Sinek 
kendilerinden bir şey kapıp 
götürse onu geri alamazlar. 
En âciz ve küçük görülen 
canlılardan birine bile söz 
ve güç geçiremeyen 
nesneler nasıl olur da, 
eşref-i mahlûkat olan 
insanın ilahı olabilir? Bu, 
tefsir kitaplarında özetle 
anlatılan mânadır. 

Fakat âyet bir başka 
yöne daha işaret etmektedir.
Allah kâinatı öyle bir 
sistem halinde yaratmıştır 
ki, en küçük şey, en büyük 
şeyle irtibatlıdır. Güneş 
sistemini kim yaratmış ve 
yönetiyorsa bir sineği, 
sineğin vücudundaki 
gözünü yaratıp o sistem 
içinde dolaşıp görmesinin 
ortamını yaratan da O’dur. 
Mesela bir sineği küçük 
görerek sistem dışında 
yaratmaya teşebbüs edenler,
onun bedenini dünyanın 
dört bir yanına dağılmış 
unsurlardan özel ve hassas 
terazilerle toplamaya 
mecbur kalırlar. Kaldı ki o 
cansız zerreleri toplamak 
yetmez. Zira sineğin 
vücudundaki bütün hücreler
canlı bir organizma teşkil 
edip her biri onun yaratılış 
gayesine göre ayarlı olarak 
çalışırlar. Maddî sebepler 
bu neticeyi elde edip o 
cansız zerrelerden böyle 
hayat dolu ve kâinat 
sisteminin bütün 
unsurlarıyla ilişkilerini 
ayarlamasını bilen, 
programlayabilen bir sineği
yaratmaları mümkün 
değildir. İşte Kur’ân bu 
âyetle: “Bütün maddî 
sebepler toplansa, onların 
iradeleri de olsa, bir tek 
sineğin vücudunu ve o 
vücudu, cihazlarını, 
sistemlerini özel bir terazi 
ile ölçü ile toplayamazlar. 
Toplasalar da o vücudun 
gerekli mikdarında 
durduramazlar. Durdursalar
da, daima tazelenmekte 
olan ve o vücuda gelip 
çalışan zerreleri, hücreleri 
düzenli tarzda 
çalıştıramazlar. Öyleyse 
bütün güvenilen maddî 
sebepler, bir sineğe sahip 
çıkamazlar” 

Hac /74 – Allah’ı 
lâyık olduğu tarzda 
bilemediler. Muhakkak 
ki Allah pek 
kuvvetlidir, mutlak 
galiptir. [30,27; 85,12-
13; 51,58; 57,25; 58,21]

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

22-Hacc Süresi       /      Yaprak 10B Cüz 17 Süre 22 Sayfa 340

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٢٢﴿ ِ وَرةو العَحجن سو ﴾٢٢﴿ 340

Hac /75 – Allah
meleklerden de

insanlardan da elçiler
seçer. Allah elbette

semî ve basîrdir (her
şeyi hakkıyla işitir ve

görür). 
Hac /76 – O onların

yaptıklarını da
yapacaklarını da, olanı

da olacağı da bilir.
Bütün işler yalnız

Allah’a raci olur, onlar
hakkındaki nihaî

hükmü O verir. [72,28;
5,67] 

Hac /77 – Ey iman
edenler! Rükû edin,

secde edin, hasılı yalnız
Rabbinize ibadet edin,

hayırlar işleyin ki
felaha eresiniz. 
Hac /78 – Allah

yolunda gereği gibi
cihad edin. Sizi insanlar

içinde bu emanete ehil
bulup seçen Odur. Din
konusunda, size hiçbir
zorluk da yüklemedi.

Haydin öyleyse babanız
İbrâhim’in milletine ve

yoluna! Bundan önce
de, bu Kur’ân’da da,
size müslüman adını

veren O’dur. Ta ki
Resul size şahid olsun,

siz de diğer insanlar
nezdinde Hakkın

şahitleri olasınız. Haydi
namazı hakkıyla ifa
edin, zekâtı verin ve

Allah’a sımsıkı
bağlanın. O sizin biricik
mevlanız, efendinizdir.

Ne güzel mevla ve ne
güzel yardımcıdır O!

[6,161; 2,128] 
Cihad, düşmana karşı bütün

gücünü harcamak demek
olup üç kısımdır. Birincisi;
açıkça kendisini belli etmiş

düşman ile yapılan cihad.
İkincisi; Şeytan ile yapılan

cihad. Üçüncüsü; Nefisle
yapılan cihad. Buradaki

emir bu üç kısmı da
kapsamaktadır. Zira âyette

mücahede tabiri kullanılmış
olup mukatele (savaşmak)

kavramından daha geneldir.

Allah’ın elçisi yeryüzünde
Hakkın şahididir. Rabbine

olan muazzam iman ve
güveni, adalet, takvâ,

mükemmel ahlâk örneği
olması, yaşayan bir Kur’ân

olması ile Allah’ın rızasının
tecessüm etmiş şeklidir.

Onu gören Hakkı görmüş
gibi olur. Kendisinden
sonra da müminler bu

hususta onu örnek
almalıdırlar. Müminlerin
hallerine davranışlarına

bakanlar, bunda Allah’ın
varlığının delillerini,

müminlerin de O’nun
varlığına ve birliğine

şahitliklerini okumalıdırlar.
Hülasa hakkıyla cihad

yapmanın, dine uymanın ve
müslümanlığı yaşamanın

nasıl olacağını Peygamber
size bizzat gösterip

öğretsin. Hakkın şahidi,
peşinden gidilecek bir

örnek olsun. Siz de ona
uymak sûretiyle, bütün

insanlar için, Hakkın örnek
tutulacak birer şahitleri

olasınız

نف د ون  م  اا ا النحةاس  ال ية  يح هة
ثةل  ۛب مة ر  وا ض  ع  تةم  ۜـ لةفةاسف ينة تة  ه  ةذي ة الح نح ع ـاي ونةـدف

ـاىـيفـۛش وا ذ بةـلةنف ية الحن  ل ق  لةـب اـخف تةـاى وة اجف وا ـو  ع  اينفه ۜ ـلةمة م ـية وة ه  ل بف  سف
بةاب  الذح 

ا قة ر  واــمة دة ﴾٧٣﴿ ية تةنفــلة ذ ـسف الفـال ۛفـه ۜ  ۛضع ـنفـوه  م  ق  ةال ب   وة ل وب ــطح طف مة
يـــطةــــصفـــ ية اللحن  في ﴾٧٤﴿ ة ةـــحة الحن ة ر  دفــــــقة قح نح ۜ  اي ة  هي يح  عةـــقةـــ لةالحن ز ـزي يـــو 

ۛ ير  بةصي اـــــمةـالف نةــــــم  م ـــة   ر س ــــكفــئ ـــلن ۜ ــنة الـــــلى  وة ة نحةاس  نح ة اي يع الحن  ۛسمي
ا بةـلةـعفـية يف نةــيفــم  مة يــال اخةـدي مة مف وة لةـه ـفةـلفــه  اي ۜ  وة ور  الحن  ىـمف ع  الف م  جة ت رف ﴾٧٥﴿

ا اـيح  ال اـية ة هة ينة  انـــالح وا  وة اعفـــج ـــوا   وة اسفـع ــــكفوا ارفــن ــــمة ذي واـــــب ــد  د  ﴾٧٦﴿

واـــــاه ـوة جة يــف  د  ﴾٧٧﴿ ة بـح افف مفكمرة ل وا الفــوة ةـلة رةـيفـخةـعة لح ۛكمعة ونة ل ح  مف ت فف
يـف  ة الحن  قح مةكميــبنـتةــوة اجفـــا د  ۜهي  ه ـهةــ ج حة مفكميـفـلةــلة عةــعةــا جةـمف  وة

ينة ل مي سف الفم  نف ين  م  بي الدحي ةةة ال لح ۜ  م  ج  رة وة ۛسكميـــحة ۜ ه  يمة هي بفرن م كميــمحنــمف اي
تـة ون واـكموة نف ا ل يـة م  ذة ي هن في س كم قةبفل  وة يـول  ۛشـونة الرحة مفكمـيفـلةـداى عةـهي

وا م  تةص  اعف وة ااءة عةــهةــش  ۛ  فةـال لةىـدة ةـيـاةقيـنحةاس  وا الصح ت ـم  ان وةةـلنوةة  وة كن ة وا الزح
﴾٧٨﴿ ۜ لنـــوة مةـــ ه  ب الحن  ۛ  فةكمـيـوف ن ـــمةــمة الفـعفــن ـمف لنى   وة ةـــعفـــــوف ير ــصيــــمة النح

ن ونة           م  ؤف ة  الفم  ورة            س   
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الجزء

﴾١٨﴿
23-MÜMİNUN  
SÜRESİ
118 âyet olup Mekke 
döneminin sonunda nazil 
olmuştur. Hac sûresi, 
müminlerin dünya ve 
âhirette felaha ereceğini 
bildirmişti. Peşinden gelen 
bu sûre, bu felahın, hangi 
şartlara ve vasıflara bağlı 
olduğunu bildirir. Daha 
sonraki uzun bölümde (23-
73 âyetler) bu şartları haiz 
olan nebîlerin fazilet 
mücadeleleri örnek verilir. 
Sonra âhiret hayatına geçilir.
Öldükten sonra dirilmeyi 
akıllarına sığdıramayan 
kâfirlere Allah’ın muazzam 
kudretinin delilleri zikredilir.
Müteakiben iman ve inkâr 
ehlinin âhiretteki âkıbetleri 
bildirilir. 

Hz. Ömer (r.a) şöyle 
demiştir: “Resulullah (a.s.) a
vahiy indiğinde biz yanında 
arı vızıltısı gibi bir ses 
işitirdik. Bir gün üzerine 
vahiy indi, bir süre bekledik.
Derken üzerindeki bu hal 
açıldı, hemen kıbleye dönüp 
ellerini kaldırdı: “Ya Rabbî, 
bizi çoğalt, eksiltme. 
Değerimizi artır, bizi hakir 
kılma. Bize ver, mahrum 
etme. Bizi tercih et, 
başkalarını bizim üzerimize 
tercih etme. Bizden razı ol 
ve bizi razı eyle” diye dua 
etti. Sonra da: “Bana on âyet
indirildi ki kim bunları 
yerine getirirse cennete 
girer” 
Bismillâhirrahmânirrahîm
Müminun /1 – 
Muhakkak ki müminler,
mutluluk ve başarıya 
erdiler. 
Müminun /2 – Onlar 
namazlarında tam bir 
saygı ve tevazu 
içindedirler. 
Müminun /3 – Onlar 
boş şeylerden uzak 
dururlar. [25,72] 
Müminun /4 – Onlar 
zekâtı ifa ederler. [91,9-
10; 41,6-7] 
Müminun /5- 
Müminun /7 – Onlar 
mahrem yerlerini 
günahlardan korurlar. 
Yalnız eşleri ve 
cariyeleri ile ilişki 
kurarlar. Çünkü bunu 
yapanlar 
ayıplanamazlar. Ama 
bu sınırın ötesine 
geçmek peşinde olanlar,
işte onlardır haddi 
aşanlar. 
Müminun /8 – O 
müminler üzerlerindeki 
emanetleri gözetirler, 
verdikleri sözleri tam 
tamına tutarlar. 
Ahitler: Gerek kendi 
aralarındaki akitler, gerekse 
Allah Teâlaya karşı 
verdikleri ahitlerdir. 
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Müminun /9 – Onlar
namazlarını vaktinde

eda edip zayi etmekten
korurlar.

Namazlarını vakti
vaktine, huşû içinde

devam ettirirler.
Müminun /10 – İşte

vâris olanlar onlardır.
[19,63; 43,72]

Müminun /11 – Ebedî
kalacakları Firdevs

cennetine vâris olanlar
onlardır. 

Müminun /12 – Şu bir
gerçektir ki Biz insanı

süzme çamurdan
yaratırız. [30,20; 6,2; 32,8] 

İnsanın süzme çamurdan,
yani balçığın özünden

yaratıldığını bildiren
âyetler, insan bedeninin

toprakta yetişen ya da
toprağın bileşiminde

bulunan çeşitli organik veya
inorganik maddelerden

oluştuğuna, toprakta yetişen
besinlerin özümlenmesi

yoluyla bu unsurların
sürekli olarak canlı

hücrelere dönüştüğüne 
işaret etmektedir. Böylesi

bir vücuda bunca imkânları
ve sistemleri lütfeden

Allah’a şükretme gereğini
hatırlatmaktadır. 12-14.

âyetlerde geçen mazi
sigaları, bu yaratılış

başından kıyamete kadar
devam ettiğinden, muzari

(geniş zaman) anlamı
taşımaktadırlar.

Müminun /13 – Sonra
onu nutfe (sperm)

halinde sağlam bir yere
yerleştiririz.

Müminun /14 – Sonra
nutfeyi alakaya

(yapışkan döllenmiş
hücreye), alakayı

mudgaya, yani bir
çiğnem et

görünümündeki varlığa,
mudgayı kemiklere

dönüştürür, sonra da
kemiklere et giydirip,

derken yeni bir
yaratılışa mazhar

ederiz. İşte bak da
Allahın ne mükemmel

yaratan olduğunu bir
düşün! [22,5]

Müminun /15 – Ve
bütün bunlardan sonra,

siz ey insanlar,
ölürsünüz. [21,35]

Müminun /16 – Sonra
büyük duruşma
(kıyamet) günü

diriltilirsiniz.
Müminun /17 – Yine
şu da bir gerçektir ki
Biz sizin üstünüzde

yedi tabaka yarattık.
Biz yaratmadan da,

yarattıklarımızdan da
habersiz değiliz. [2, 29;
40,57; 32,4-12; 17,44;

71,15; 65,12] 
“Tarâik” tarîkanın

çoğuludur. Bu, göklerin,
Allah katında inen emirlerin

geçtiği yer olması
itibariyledir (Talak,12).

Müfessirlerin çoğu burayı
yedi gök diye açıklarlar.
Elmalılı M. H. Yazır ise

“İnsanın yedi idrâk yolu,
yani görme, işitme, tatma,

koklama ve dokunmanın
yanında akıl ve vahiy

yolları” olduğunu düşünür. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
﴾٢﴿ ة ينة ه ــاللح يمفـذي ت ـۛص  في مف خةــلة ۙــاش ـه  ع ونة ﴾١﴿ م ــم ـحة الفـلةـفف قةدف ال ۙـن ـؤف ونة
﴾٤﴿ ۙ ل ونة وة  فةاع  كن ة مف ل لزح ينة ه  الحةذي ﴿٣﴾وة مف ينة ه  الحةذي ن وة ۙ  عة ونة ض  ر  عف و  م  ةغف اللح

ة عة لح اىـــاي اج  لن وة مة مف الــه ـــالزف اـوف ﴾٥﴿ ة الح يـوة ظ ـ ل مفـنة ه ـذي ا ف  مف حة ه  ر و ج  ۙـف  ونة
ل كةــتةــابف ن ــمةـفة ااءة ذن رة ى وة غن ﴾٦﴿ لة ان ـكةتف اليفـمة ۛـمة ينة ل ومي ر  مة يف مف غة ةه  نح مف فةا  ه 

﴾٨﴿ ينة ةذي الح مف وة مفه  انةات ه  ةمة مف  ل  ه  د  هف عة ۙ وة ونة اع  رة ﴾٧﴿ ۛ اد ونة م  الفعة ائ كة ه  لن فةا ول
﴾١٠﴿ ا ث  م ــئ كة ه ـا وللن ار  ۙـالفوة ونة ﴾٩﴿ ينة ةذي الح مف وة لنى ه  ۢ عة اف ظ ونة مف ي حة ات ه  ۛصلةوة

نةاـ خةدفـقةـوة لة لةقف ﴾١١﴿ ة ال ينة يةـلح ث ـذي ۛسۜ  ه ــف ـونة الفـر  دةوف ال ــمف فيـــرف ا خة ونةــيهة د 
ة جةـــث  يـنةاه   ن ــلفــعةــمح ةى في طففة ﴾١٢﴿ ۛـيـنف طيــة   م ــلة لةــنف س ـــانة  م ـۛســالف نف ن 

ة ــث  ةةـعةـنةا الفــقفـلةـخةـةى  فةــقةـلةـةة  عةــفةـطفــ النح نةاــقفــلةــخةمح لةقة ﴾١٣﴿ ار  مةـقة ين  ـرة كي
ظةا مةــع ــالف اـوف نةـۛسـكفــاى  فةـظةامـــةة   ع ــغةـضفـم ـنةا الفـقفــلةـــخةــةى  فةــــغةــضفــم 

ةــث  ۜ فةـ انخةاىـقــلفـ  خةاه ـنة أفـۛشـ النفمح كة ـبةـتةـرة ال ـالف ۛسن ـ الحفالحن ارة يـخة ۜـقي نة ماىۗـحفـلة
ة  ايـــــــث  ة مح مفكمـــــنح ﴾١٥﴿ ةـــــــث  ة   ايمح ۜـت ـــيح ـــمةـــكة لةـدة ذن ل ــعفــمف بةكمـــــنح ونة ﴾١٤﴿

مفكمــــوف قةــا  فةـنةـقفـلةـــدف  خةـــقةــوة لة ﴾١٦﴿ ث ونةــــعةـــبفـــة    ت ـــمةــينـق ــوف مة  الفـــــية
﴾١٧﴿ اا ئ ــــعة  طةــبفـــــۛس مةــــرة ۗ   وة ةـــــا  ك ــقة نةــيـليــــا ف ــق   غةـــلفــخةـــن  الفـــا  عةـنح
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Müminun /18 – Biz 
gökten belirlediğimiz 
bir ölçüye göre su 
indirir ve onu yerde 
dinlendiririz. Ama 
dilersek onu yerden 
gidermeye de kadiriz. 

Âyette geçen 
“eskennâhu” yağmur 
sularının 
durgunlaştırılmasını ve 
yerde dinlendirilmesini 
ifade eder. Yağmur suları
toprak tarafından yavaş 
yavaş emilerek dibe iner. 
Eğer böyle olmayıp 
birden inseydi veya sel 
halinde akıp gitseydi 
hem büyük zararlara 
sebep olur, hem de 
canlılar, yağmurun hayat 
veren faydalarından 
mahrum kalırlardı. 

Diğer taraftan 
Zümer, 21 âyetinin beyan
buyurduğu üzere Allah, 
gökten indirdiği yağmur 
sularını yerde süzdürüp 
menbalara 
yerleştirmekte, oralarda 
dinlendirmekte, sonra o 
depolardan yeryüzüne 
çıkartıp canlıların 
istifadesine vermektedir. 
Dikkat etmeli ki yağmur,
bütün kâinat içinde, 
milyonlarca yıldız 
arasında yalnız dünyada 
mevcuttur. Bu su 
olmasaydı, hayat 
düşünülemezdi. Bu 
büyük nimet elbette 
tesadüfî değildir. 

Müminun /19 – O su 
ile sizin için hurma ve 
üzüm bağları yetiştirdik
ki onlarda size çok 
faydalar vardır, 
onlardan yersiniz de. 
[16,11; 36,34-35] 

Hurma ve üzüm 
Araplarca en marûf 
meyveler olduğundan, 
misal olarak yalnız 
bunlar zikredilmiştir. 

Müminun /20 – Sina 
Dağından çıkan bir 
nebat da yetiştirdik ki o
ağaç hem yağ, hem de 
yiyenlere bir katık 
çıkarır. 

Bu ağaç zeytin 
ağacıdır. 

Müminun /21 – Evcil 
hayvanlarda da sizin 
için ibretler vardır. 

Onların içinden 
çıkan sütle sizi besleriz.

Daha onlarda sizin
için nice faydalar 
bulunur. 

Onların etinden de
yersiniz. [16,5-7; 
36,71-73] 

Müminun /22 – Onlara
da gemilere de 
binersiniz. [17,70] 

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

23-Muminun Süresi       /     Yaprak 01B Cüz 18 Süre 23 Sayfa 342

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٢٣﴿ ِمنووَن ؤع وَرةو العمو سو ﴾٢٣﴿ 342

Müminun /23 –
Bir zaman, halkını irşad
etmesi gayesiyle Nûhu

gönderdik de: 

“Ey halkım, dedi,
yalnız Allah’a ibadet

ediniz. 

Zira sizin Ondan
başka ilahınız yoktur.

Gerçek bu iken hâla
şirkten sakınmaz

mısınız?” 

Müminun /24-
Müminun /25 –

Halkından ileri gelen
birtakım kâfirler: “Bu,

dediler, sizin gibi bir
insandan başka bir şey

değil, böyleyken size
hakim olmak istiyor.” 

“Allah bize mesaj
ulaştırmak isteseydi,

böyle sizin gibi birini
göndermez, melaike

indirirdi. 

Nitekim biz
atalarımızdan da böyle

bir şey işitmedik. 

Bu delinin
tekinden başka biri

değil. 

Ona biraz süre
tanıyın, sonra iş

aydınlanır, siz de
gereğini yaparsınız.” 

Müminun /26 –
Nuh: “Ya Rabbî, dedi,

beni yalancı
saymalarına karşı Sen

yardım et bana!” 

Müminun /27 –
Biz de ona vahyedip

bildirdik ki:
“Nezaretimiz altında ve

bildirdiğimiz şekilde
gemiyi yap. 

Buyruğumuz gelip
tandır kaynayınca her

cinsten birer çift ile
haklarında azap hükmü

takdir edilmiş olanlar
dışında kalan aile

halkını yanına al. Zalim
ve kâfirler hakkında

sakın Bana başvurma.
Çünkü onlar suda
boğulacaklardır.” 

Hud, 40 âyeti
münasebetiyle

belirttiğimiz gibi
“tandır kaynaması”

mecaz olarak, işlerin
ciddileşmesi  anlamını

verir. Fakat esas anlamı,
gemideki ocağın, su
kazanını kaynatması

demektir. Şayet o
zaman buharlı gemi yok
idiyse, bu ifadenin, ileri

çağlardaki buharlı
gemilere işaret ettiği

söylenebilir. 

لنىــعة لفنةا النفزة ةـ م وة ااءى ب ـنة السح ااء  مة ر  فةـقةــمة ةــكةـاةسفـدة نح اي ۗ وة ض  ةرف ةاه  ف ي الف اــنح
نةاب ۢب هيفةاةنفۛشأفنةا لةك مف  العف يل  وة نف نةخي نحةات  م  ﴿١٨﴾ جة اب  ب  ۛ هيـذةهة ونة ر  اد  لةقة

ةى  تةـجةـوة ۛش ر ج ـخفـرة ﴾١٩﴿ ا فةـيـ فيمف كملة اــهة ا تةأف ه لــكن وة هة نف م  ة   وة يرة ثي ۙـكم كة ل ونة
ة اي وة نح ﴾٢٠﴿ ااءة تةــيفـور  ۛسـ ط نفــم  ص ـــهف دح ــالـت  ب ـب ــنفــنة نــغ  ل ــبفـــن  وة ينةـكن لف لي
اـيـفي هة ي ب   ف يمفكملة ا في ة مح يـك مف م  قي ۜ  ن سف ةى رة بف ام  لةع  ةنفعة لةـط ون ـالف ا وة مفكمـهة

عة ا  وةـيفـلةـوة ك ـلفـف ـلةى الفــعةهة ﴾٢١﴿ يـكف ع ـــنةاف ــمة ة   وة م ـثي ۙـل ــكمأف ــا تةـهةـــنفـــرة ونة
م  اعف الة يةا قةوف هي فةقة م  لنى قةوف ۛسلفنةا ن وحاى اي دف الرف لةقة واـوة ةب د  الحن ﴾٢٢﴿ ۟ـت  ل ونة مة حف

الة لةؤ  فةقة نف ا لالفمة وا م  ر  ينة كةفة الحةذي ﴾٢٣﴿ ونة ةق  ه ۜ الفةلة تةتح ر  يف ه  غة لن نف اي ا لةك مف م  مة
الحن  ة بةۛشر  لح اا اي ذة اهن هي مة م  يد  قةوف ۙ ي ري ل ك مف ثف لة النف م  ة ضح لةيـف يةتةفة لةكمعة ۜ وة وف ۛشااءةـمف
﴾٢٤﴿ ةنف لة  ــلة اــمةزة ا ۛسـكفـئ ـــلن ا فايـــهنـــنةا ب ـــعفــم ــةىۛ  مة اـذة بة ليـنةــــائ ــي ان ة ةوح ۛـيــا الف نة

ب حقةالة  رة ﴾٢٥﴿ ج ــاينف ه  رة ة ةـهي ج ــل  ب ـوة ايلح ةــتةـة   فةــنح بح واـرة ين ـحي تحنىـ حةهيـــب ص 
حة اةــفة لةــيفـــوف اااي ه  الن  اصفـــنة لفكةــ الفع ــنةــيف ف  ﴾٢٦﴿ نيـص ـــانف اـي ب ــرف ب ــكف مة ة ون ــذح

اـيــفي هة حفــن ـي ـاةعفــب  وة اــنةا فةـي ـنةا وة فةــالمف اءةـا ذةاجة نةا وة الـر  ةــارة ۙ  فةــنح ــتح كفـل ــاسفـور 
ل ــقةــالف وف جةنفـم  وف الـيفــنةــن  اثفـيفـ ك لح  زة ة مةـلةــهف ن  وة لح ه ـيفـلةــعةقة ــبةــنف  ۛســـكة اي

﴾٢٧﴿ لة ت ــنفـم  ۛ  وة مف اط ــه  ي  ف ـبفـخة ة يـني يـالح واۛ  ايـلةـنة ظةـذي ة م  ق ـغفـمف م ـه ــنح ونةــرة
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Müminun /28 – 
“Sen ve beraberinde 
olanlar gemiye 
yerleşince de ki: “Bizi o
zalim toplumun elinden
kurtaran Allah’a hamd-
u senalar olsun!” 

Müminun /29 – 
“Ya Rabbî, beni güvenli
ve kutlu bir yere indir. 
Çünkü sen 
konuklayanların en 
iyisi, en 
mükemmelisin.” 
[43,12-13; 11,41] 

Gemideki bereket 
ve kutluluk, selâmettir. 
Karaya çıktıktan 
sonraki bereket ise 
neslin çoğalması ve peş
peşe gelen hayırlardır. 

Müminun /30 – 
Bunda elbette alınacak 
çok ibretler var. 
Gerçekten Biz insanları
imtihan etmekteyiz. 

Müminun /31 – 
Onlardan sonra başka 
nesiller yarattık. 

Müminun /32 – 
Onların içinden “Yalnız
bir Allah’a ibadet 
ediniz, zira sizin 
O’ndan başka tanrınız 
yoktur. 

Gerçek bu iken 
hâla şirkten sakınmaz 
mısınız?” diyen bir 
Peygamber gönderdik. 

Müminun /33- 
Müminun /34 – Onun 
halkından kâfir olup 
âhiret buluşmasını 
yalan sayan ve 
kendilerine dünya 
hayatında bol nimet 
verdiğimiz eşraf takımı:

“Bu, dediler, sizin 
gibi bir insandan başka 
bir şey değil, 

baksanıza sizin 
yediklerinizden yiyor, 
sizin içtiklerinizden 
içiyor. Eğer siz, sizin 
gibi bir beşere itaat 
edecek olursanız, 
büyük bir kayba ve 
hüsrana uğrarsınız.” 

Peygamberin beşer
oluşuna ve onun diğer 
insanlarla eşit oluşuna 
delil olarak, diğer 
insanlar gibi yeme ve 
içmesini ileri sürdüler. 
Bunlar ise mutlak 
olarak her canlıda 
bulunan sıfatlardır: 
Demek ki, onlar insan 
için de mükemmelliği 
yeme, içmede ve 
hayvani lezzetlerde 
görüyorlardı. 
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Müminun /35 –
“Ne o, dediler, bu adam

siz ölüp de toprak ve
kemik haline geldikten

sonra sizin diriltilip
mezardan

çıkarılacağınızı mı vaad
ediyor.” 

Müminun /36 –
“Heyhat! Heyhat! Size

vaad edilen şey ne
kadar da uzak!” 

Müminun /37 –
“Yaşam sadece dünya
hayatından ibarettir, 

ölür gideriz, ancak
bir kere yaşarız ve

ölümden sonra asla
diriltilmeyiz!” 

Müminun /38 –
“Bu adam, uydurduğu

yalanı Allah’a mal eden
bir iftiracıdan başkası
değildir ve biz hiçbir

surette ona inanmayız!”

Müminun /39 – O
Resul: “Ya Rabbî, dedi,

beni yalancı
saymalarına karşı Sen

bana yardım eyle!” 

Müminun /40 –
Allah buyurdu:

“Tasalanma, çok
geçmeden onlar pişman

olacaklardır!” 

Müminun /41 –
Derken korkunç bir ses

onları bastırıverdi.
Adalet yerini buldu. 

Onları sel
süprüntüsüne çevirdik. 

Zalimler
güruhunun canı

cehenneme! [40,78] 

Müminun /42 –
Onlardan sonra yine

başka nesiller dünyaya
getirdik. 

Salih, Hûd, Şuayb
(a.s.) ve onlardan başka

peygamberlerin
nesilleri sözkonusudur. 

د ــالف مف حة مةـنف ۛت  الـوة يفــتةـذةا اسف ا ـفة ل ــق ــلفك   فةـف ــالف لةىـكة  عةــعةـنف مةـۛت وة
لىرةبح  ق لفوة  زة نف ي م  لفني ﴿٢٨﴾ النفز  حن  ة ل  نةـالح ينةا م  ي نةجحن ةا ل ـقةـالف ذي م  الظح ينةـوف مي

ي ذن ة في نح نيةـل  اي نف اي ات   وةـكة  لة ﴾٢٩﴿ الـك بةا رةـم  الفـيفـنفۛت خة اى وة ليـــنفـم ـر  نةــيـز 
﴾٣١﴿ ة الــث  نـمف  قةـه  د ـعفـنف بةـا م ـنة أفــۛشـــنف مح ۛـاى انخةـرف ينة ري ﴾٣٠﴿ ةا لةـك  نةـيـتةليـبفـم ـنح
نفـم  ۛسلفنةا في اةــفة س ـيه ـرف وا ــب ـن  اعف  ال مفـــه ــنفــــولى م ــمف  رة ة د  مفكمــا لةـمةالحن

قةالة نفـمةــالف وة ينة لة ل م  ةذي ه  الح م  ب وا قةوف ة كةذح وا وة ر  كةفة ﴾٣٢﴿ ۟ ونة ةق  ه ۜ الفةلة تةتح ر  يف ه  غة لن اي
ل  ثف ۙـم  ك مف اـب  نةاه مف ف ي ء اـل قة فف التفرة ة  وة رة نخ  نفـالفحة الف وة  الدح  ةـين لح اا اي ذة اهن ر ـبةۛشيةاۙ مة

نفوة ت مف لةئ   الطةعف
لةك مف بةۛشراى ثف م  ﴾٣٣﴿ ا يةأفك ل  ة مح  م 

ه  تةأفك ل ونة نف ب  م  رة يةشف ا وة ة مح  م 
ب ونة رة تةشف

ك مفـالية د  ة ع  نح تح مف ك مفـال ذةا م  ك  اي ت مفـوة اباى نف ظةاماى ت رة ع  وة ﴾٣٤﴿ ك مف  نـحة ذاىاي  اي
ونة ر  اس  لةخة

ية اينف  ه 

ة لح يةات نةا اي حة ﴾٣٦﴿ اۛت هة يف اۛت هة هة يف ا هة ونة  ل مة د  ت وعة ﴾٣٥﴿ ك مف ج ونة  النـحة رة م خف
وة اينف  ه 

ة لح ل   اي ج  ى رة ـتةرن لةى افف عة ﴾٣٧﴿ نفيةا وت  الدح  يةا نةم  نةحف ا وة مة ن  وة ينة  نةحف وثي ع  بف ب مة
بح الة ـقة ي ب ـص ـ انفرة ني اـرف مة ﴾٣٨﴿ بـكف الحن  مةـذ  نةـيـنيــؤف م ـم ـه  ب ــن  لةــحفـا نةـاى وة

﴾٤٠﴿ اقةــــــالة  عةـقة ة ة  نةـــح ـب ــصفــي ــيل  لةـليــمح ۛـــيــمي د  اـنح نة ﴾٣٩﴿ ةـــــكف ون ـــــب  ذح
داىـب ــفة عف ةــه ـذة تفـاة خةــفة ـــنةا ه ــلفــعةـجةـقح   فةـحةــالفـة   ب ــحةــيفـم   ا لصح ۛـــمف غ  ااءى ثة

﴾٤٢﴿ نف ة ال د ـۛشـث مح نف بةعف ونـمف ق ـه  أفنةا م  ۜـاى انخةـر  ينة ري ﴾٤١﴿ م  الــقةـل لف ةال ـوف ينةــظح مي
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Müminun /43 – 
Hiç bir ümmet 
vaadesini ne öne 
alabilir ne de 
erteleyebilir. 

Müminun /44 – 
Sonra resullerimizi 
peşpeşe gönderdik. 
Hangi ümmete 
peygamberi geldiyse 
onlar onu yalancı 
saydılar. 

Biz de onları 
birbiri ardından imha 
ettik. 

Onlardan geriye 
bıraktığımız, sadece 
ibret verici hikâyeleri! 
İman etmeyen o halkın 
canı cehenneme! 
[16,36; 36,30] 

Müminun /45- 
Müminun /46 – Sonra 
da Mûsa ile kardeşi 
Hârun’u âyetlerimizle 
ve apaçık delille 
Firavun ile ileri gelen 
yardımcılarına 
gönderdik. 

Onlar da hakkı 
kabulden kibirlendiler. 

Zaten onlar 
kendilerini çok büyük 
gören bir toplum idi. 

Müminun /47 – 
Dediler ki: “Kendi 
kavimleri bizim 
hizmetçi kölelerimiz 
iken 

şimdi kalkıp bizim
gibi beşer olan bu iki 
adama mı inanacağız?” 
[26,29] 

Müminun /48 – 
Böyle deyip onları 
yalancı saydılar. 
Kendileri de helâk 
edilenler gürûhuna 
dahil oldular. [28,43] 

47. âyet, 
inkârcıların umumiyetle 
içine düştükleri bir 
hatayı ortaya 
koymaktadır: Gerçekten 
onlar, insana, yalnızca 
bu dünyadaki mevkiine, 
toplum içindeki 
konumuna göre değer 
verirler. Onların insan  
hakkında başta gelen 
değer ölçüleri makam ve
mansıptır. Böylece 
onlar, bizatihi insana, 
onun düşüncesinin ve 
inancının kalitesine, 
sahip olduğu ahlâkî ve 
insanî vasıflarına değer 
vermezler. 48. âyet bize 
gösteriyor ki, 
inkârcıların bu yanlış 
değer ölçülerine 
dayanarak peygamber 
hakkında vardıkları 
hüküm, kaçınılmaz 
olarak kendilerini 
felakete götürür. 

Müminun /49 – 
Oysa doğru yolu 
tutmaları ümidiyle biz 
Mûsâ’ya kitabı verdik. 
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Doğru yolu tutmaları
söz konusu ümmet, Hz.

Mûsa’nın Mısır’dan çıkarıp
kurtardığı kendi halkıdır,

İsrailoğullarıdır. Yoksa
Firavun ve onun ileri gelen

çevresi ve Kıbt’i halkı
değildir. Zira Tevrat,

Firavun ve ordusunun
boğulmalarından sonra

indirilmiştir. 
Müminun /50 –

Meryem’in oğlunu ve
annesini birer ibret

vesilesi kıldık ve onları
pınarları akan ve

yerleşmeye elverişli
yüksekçe bir yere

yerleştirdik. [21,91;
19,22] 

Müminun /51 – Siz ey
peygamberler! Helâl ve

hoş şeylerden yiyip
için, makbul ve güzel
işler işleyin, zira Ben

yaptığınız her şeyi
bilmekteyim. 

Bazı müşriklere göre
peygamber yemek

yiyemezdi [25,7]. Cenab-ı
Allah buyuruyor ki: “Helâl

hoş yiyecekleri yemek,
onlardan aldığı kuvveti

güzel davranışlarda
kullanmak, şükrünü yerine

getirmek pek yerindedir.
Çirkin olan, haram kazanıp

haram yemektir.” 
Müminun /52 – Ve

hepinizin dini bir tek
dindir. Ben de sizin

Rabbinizim, öyleyse
Bana karşı gelmekten

sakının! 

Dinin esası akaidde,
şeriatların esasında birdir.

Fakat o esasların dalları
olmak üzere peygamberlere

indirilen farklı şeriatlar
hususi hükümler ihtiva

ederler. Bir hadiste:
“Peygamberler, babaları

(dinleri) bir, anneleri
(şeriatları) ayrı

kardeşlerdir.”
buyurulmuştur. 

Müminun /53 –
Ama peygamberleri

izlediklerini iddia eden
ümmetler fırkalara
ayrılıp bölük bölük

oldular. Her grup,
kendilerine ait görüşten

ötürü memnun ve
mutludur. 

Müminun /54 – Sen
onları, bir süreye kadar
daldıkları gaflet içinde
kendi hallerine bırak!

[86,17; 15,3] 
Müminun /55-

Müminun /56 –
Kendilerine verdiğimiz

servet ve evlatlarla
iyiliklerine

koştuğumuzu mu
sanıyorlar? Hayır, onlar

işin farkında değiller!
[9,55; 3,178; 68,44-45;

74,11-16] 
Müminun /57 – Ama

asıl Rab’lerine
duydukları saygıdan

dolayı çekinenler. 
Müminun /58 –

Rab’lerinin âyetlerini
tasdik edenler.

Müminun /59 –
Rab’lerine hiç ortak

tanımayanlar. 

ۛســـث  ة الرف نةاـلفــمح ﴾٤٣﴿ اتة نفق   ــب ـسفــمة ة  ا م  ا يةـــلةــة  الجةـــمح مة ا  وة ۜـأفخ ــتةــسفــهة ر ونة
مفـبة ۛضه  عف اۜ ـتفــتةنةا ـلةــر س  ا ـكمرة ااءة ا  جة ة لحةمة س ـمح اـول ـةى  رة ب وه    فةــكف هة ة نةاـبةـتف اةـذح عف

ةــث  مح ﴾٤٤﴿ جةــعفــبة مف نةا ـلفـعةـضاى وة ادي يۛثۛ  فةه  داى ـب ـالحة م عف وف ي ل قة ونةـن ــؤف م ــ  لة
لنى اي ﴾٤٥﴿ ۛس الخةــ م نةاـلفـالرف ى وة ۙـطةان  م ـلفـنةا وة س ــا ت ـان يةــر ونة  ب ـاه  هنـوسن ين  بي

اـقةــفة واـال  ﴾٤٦﴿ عةــف  مةـــرف نة  وة لئ ــوف تـةـهي فةـــلة كةكذاسف وا وة ماى  واـان ــبةر  ۛقةوف ينة الي عة
ةـكففـة اـه وـب  ذح مة ﴾٤٧﴿ يفـۛشـبةـن  ل ـؤف م ــن  ال قةـل ـثفـن  م ـرة م ـنةا وة اب ـوف الةنةا عة ۛـه مة ونة د 

لة اۛبـتةـــك ـــالف وۛسىــنةا م ـيفـــتة دف انـقةــوة ﴾٤٨﴿ ينةـكيــلةــهفــم ـ الفنةــم وا ــان ـكةــــفة
جة يةــنة مةــنةاابفــلفـعةـوة ةــرف ا مح ا انــمة وة يف ان ةى وةـــية ه  اـه نةاـــوة ا مة ﴾٤٩﴿ ةـعةـلة ونةـه ـلح تةد  مف يةهف

اا يح  ية االرح س ـال ةيح  نةـل وا م ـك  ل ـهة بةات ـالطح ﴾٥٠﴿ لنى بف اي ة  ذةات  قةـرة مةـوة ار  وة ۟ـرة ين  عي
ة هن نح اي ا  ا ـوة هي ة ذ  مفكمتـ ـمح ﴾٥١﴿ اعف ي ب ـل واۛصال ـمةـوة نحي ا تةـحاىۜ اي ۜـمة يم  لي ل ونة عة مة عف

مف بةــفةـ ه  رة اوا المف ةـع  طح ۜـنةــيفـتةقة ب راى مف ز  ه  ﴾٥٢﴿ نة ال ةى  وة دة اح  ةى وة ة ك مفال ـا مح بـح  ون  رة ةق  فةاتح
﴾٥٤﴿ مف ه  ي فةذةرف مف في ت ه  رة مف تحنى غة ين  حة حي ﴾٥٣﴿ ب  ك لح  زف ا ح  مف ب مة يفه   لةدة

ونة ح  فةر 
ع  مف ن ۛسار  ۜ ف ي لةه  ات  رة يف الفخة ﴾٥٥﴿ ۛسب ونة ا اليةحف  النحةمة

دح  مفن م  نف ب هي ه  ال  م  ۙ مة ينة بةني وة
﴾٥٧﴿ ة نح ينة ه  اي يةة  ـخة نفـمف م ـالحةذي مفشف بح ه  ۙرة ق ونة ف  ﴿٥٦﴾ م شف ية بةلف ع ر ونةـشفــلة
﴾٥٩﴿ ينة ةذي الح مف وة مف ه  بح ه   ب رة

ۙ لة ك ونة ر  ي شف ﴾٥٨﴿ ينة ةذي الح مف وة مف ب انيةات  ه  ب حه  ۙ رة ن ونة م  ي ؤف
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

344



345

Müminun /60 – 
Rab’lerine 
döneceklerine 
inandıklarından kalpleri
titreyenler, O’nun 
yolunda mallarını 
harcayanlar. 

Müminun /61 – 
Evet, işte onlardır 
hayırlara koşanlar ve o 
işlerde öne geçenler. 

Müminun /62 – 
Biz hiç kimseye 
takatinin üstünde yük 
yüklemeyiz. 

Nezdimizde 
gerçeği bildiren, 
insanların yaptıklarını 
tam tamına tesbit eden 
bir kitap vardır. 

Bundan ötürü asla 
haksızlığa 
uğratılmazlar. [17,13; 
18,49] 

Kitaptan maksat: 
Levh-i mahfuz veya 
hesap defterleridir. 

Müminun /63 – 
Fakat onların kalbleri 
bundan gafildir. 

Ayrıca onların 
bundan başka birtakım 
pis işleri daha var ki 
onları işler dururlar. 

Müminun /64 – 
En nihâyet onların 
refaha dalıp gitmiş 
olanlarını azapla 
kıskıvrak 
yakaladığımızda birden 
feryadı basarlar. 

Allah Mekke 
müşriklerini yedi sene 
kıtlıkla imtihan etti. Bu 
âyette geçen azaptan 
maksat, bu kıtlık, yahut 
Bedir’de bozguna 
uğramalarıdır. 

Müminun /65 – 
Fakat onlara şöyle 
denilecektir: “Hiç 
boşuna sızlanmayın 
bugün! 

Zira siz Bizden 
hiçbir surette yardıma 
mazhar 
olmayacaksınız.” 

Müminun /66- 
Müminun /67 – 
“Âyetlerim size 
okunduğunda, siz 
kibirlenerek sırtınızı 
çevirirdiniz, 

geceleyin onun 
aleyhinde ileri geri 
konuşarak 
şaçmalıyordunuz.” 
[40,12] 

Müminun /68 – 
Peki onlar Allah’ın 
sözünü anlamaya 
çalışmadılar mı? 

Yoksa önce geçip 
gitmiş babalarına hiç 
gelmemiş olan, 
ömürlerinde ilk defa 
duydukları bir şeyle mi 
karşılaştılar? 
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Müminun /69 –
Yoksa şu aralarında

yaşamış olan Resulü,
tanıdıkları biri olmadığı
için mi reddediyorlar? 

Tanımamaları
mümkün değildi. Bilakis
ona çocukluğundan beri
“el-Emin” derlerdi. Hiç

yalan söylemediğini,
mükemmel ahlâkını,

kimseden ilim
öğrenmediğini, iddiacı,

şöhret peşinde biri
olmadığını pek iyi

biliyorlardı. 

Müminun /70 – Ne o,
yoksa “Onda bir delilik

var!” mı diyorlar? 
Oysa o onlara gerçeğin

ta kendisini getirdi, 
ama gerçek onların

çoğunun işine gelmiyor.

Müşrikler, Hz.
Peygamber (a.s.)’ın akılca

pek üstün, fikir ve
tefekkürünün gayet sağlam
olduğunu pek iyi bilirlerdi. 

Müminun /71 –
Fakat gerçek onların

keyiflerine tâbi olsaydı 
göklerin de, yerin de,
oralarda yaşayanların
da düzenleri bozulur,

yıkılıp giderlerdi. 
Halbuki Biz onlara şan

ve şeref getiren, öğüt
veren kitap verdik ama, 

ne var ki onlar bu
dersten yüz çeviriyorlar.

[43,31; 44; 21,50;
17,100; 4,53] 

Şan ve şeref
getiren “Kur’ân” dır.
Gerçekten Kur’ân-ı

Kerim ve Resul-i
Ekrem (a.s.) bu
ümmetin adını

ebedîleştirmiştir. 

Müminun /72 –
Ey Resulüm, yoksa bu

hizmetlerine karşılık
sen onlardan bir karşılık

istiyorsun da 
bu, kendilerine ağır

geldiği için mi senden
uzak duruyorlar? 

Fakat bilsinler ki en iyi
karşılık, sana Rabbinin

vereceği karşılıktır.
Çünkü O, rızık ve nimet

verenlerin en
hayırlısıdır. [6,90;

42,23; 34,47; 38,86;
36,21] 

Müminun /73 –
Sen gerçekten onları

dosdoğru bir yola
çağırıyorsun. 

Müminun /74 –
Ama şu da gerçek ki

âhirete inanmayanlar,
yoldan sapıyorlar. 

اج  ۙـرة ع ونة الحة يـوة ت ـنة ي ـذي تةـؤف اا ان ق ـونة مة ا وة ج ـه ــل وب ــوف ةـلةـمف وة لنىـه ـة  النح مف مف اي بح ه  رة
لة لح ف  وة كة نـ  ﴾٦١﴿ ونة ائ كة ي ۛسار ع  لن ات  ف ي ا ول رة يف مف الفخة ه   وة

اـلة ونة هة ۛساب ق  ﴾٦٠﴿
ونة ي ظفلةم  ة و سفـففـنة لح لةـساى اي ا وة هة يفـعة ه قح  ـحةـالفـ ب ق ـط ـنفـتةاب  يةــك نةا ـدة مف لةـوة

ي ة  م ـغة بةلف ق ل وب ه مف في رة ال  م ـمف مة لةه مف العف ا وة ذة ل  نفـنف هن ه مفكة ـد ون  ذن ﴾٦٢﴿

اىــحة اا الخة تحن ذة ذةاـعةــالفـمف ب ـيه ــرة فيـتفــا م ـنة ذفــاي مفــه ذةاب  اي ﴾٦٣﴿ ا عة ل ونةـام ـلةهة
انة تفـقةدف كة ﴾٦٥﴿ ك مف م  نـحة مة اي وا الفيةوف ـةر  ةا لةـلة تةجف ت نفۛصر ونة نح ﴾٦٤﴿ ۜـية ـةر ونة جف

﴾٦٦﴿ يةاتيي ت  اىـمف عةـت ـنفـكممف فـةكملةيـفـلنى عةـتفـان ا ب ـالعف لن ۙكنمف تةنـفكمــقة ونة ص 
ااءة لة المف جة وف وا الفقة ةر  بح ة مفالفةلةمف يةدح ه  ﴾٦٧﴿ ينة ب  ب ري كف تـة راىـم سف ۗ ۛسام  ونة هي ر  ج  تةهف

ف ـعفــمف يةـالمف لة س ـر  مف فةــولةـوا رة مف لةـــه  ه ـه  ﴾٦٨﴿ ا لة م ـمف يةـمة ه  ااءة بة ينة  أفت  ان لي ة ةوح الف
ول ـالمف ية ةـج  هيــونة ب ـق  ه  لفـبة ة ۜ ـنح ااءة مفــه ثةر ـكذ ال  وةقح ـالفحةـب مف ـجة ﴾٦٩﴿ ونة كننـفـم  ر 

لةو  ة وة قح  الهفـبةـاتح ااءةـعة الفحة مفوة ات ه  وة من ت  السحة ۛسدة ﴿٧٠﴾ لةفة ه ـل لفحة ونةـقح  كةار 
مفـه  نف في مة ض  وة ةرف الف ۜ بةـوة ة نح تة لفـيه  ر ـكذنف  ذ ـمف عةـه ـ فةمفـه ر ـكذذ ــمف ب ـنةا ه ـيفـال

جاى  فةـــمف  خةـه ـــل ــةـسفــالمف تة اج   ــخةـــرف بح رة ۗــيفـــ  خةكةــــرة ر  ﴾٧١﴿ ض ــم  ر  ۜـعف ونة
نحة اي ع ـتةـكة لةـوة لنىـوه ـدف اط  م  مف اي رة يم ـقيـتةـسفـص  ﴾٧٢﴿ وة خة ه  قيـوة از  ة ر  الرح ينةـيف

﴾٧٤﴿ ة ة الح نح اي يـوة ي ـذي م ــنة لة نخ ـونة ب ـن ـؤف ة  عةـالف اط  لةـن  الصح ـرة ب ونةـكننةاــرة ﴾٧٣﴿
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Müminun /75 – 
Eğer Biz onlara 
merhamet edip, 
uğradıkları belayı 
giderseydik, yine onlar 
azgınlıklarında devam 
edip giderlerdi. [8,23; 
6,28-29] 

Müminun /76 – 
Biz onları çeşitli 
azaplara da uğrattık. 

Buna rağmen yine 
de Rab’lerine boyun 
eğip O’na yalvarıp 
yakarmadılar. [6,43] 

Müminun /77 – 
Ama ne zaman onların 
önüne ceza gününe 
mahsus zorlu bir azap 
kapısını açarsak, işte o 
zaman birden bütün 
ümitlerini yitiriverirler. 

İlk nesil için 
maksat, müşriklerin 
başına Bedir 
bozgununun gelmesidir.

Ayrıca ölüm veya 
kıyamet günü de 
kasdedilmiş olabilir. 

Müminun /78 – 
Ey insanlar, Rabbinizin 
buyruklarına kulak 
verin. 

Çünkü sizde 
işitme ve görmeyi 
sağlayan kulakları ve 
gözleri, düşünüp 
hissetmenizi sağlayan 
kalbleri yaratan O’dur. 

Şükrünüz ne kadar
da az! [12,103; 34,13] 

Müminun /79 – 
Sizi çoğaltıp dünyaya 
yayan da O’dur, 
Muhakkak yine Onun 
huzuruna 
götürüleceksiniz. 

Müminun /80 – 
Hayatı veren de, 
öldüren de Odur. 

Gece ile gündüzü 
peşpeşe getiren de 
Odur. 

Öyleyse hâla 
aklınızı başınıza alıp 
bunları bir düşünmez 
misiniz? [36,40; 25,62] 
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Müminun /81 –
Ama böyle yapmak

yerine, kendilerinden
önceki münkirlerin
dediklerini dediler. 

Müminun /82-
Müminun /83 – “Ölüp
toprak ve kemik haline

geldikten sonra biz
dirilecekmişiz ha! 

Bize de, daha önce
babalarımıza da bu
vaad edilip durdu. 

Doğrusu bu
dirilme işi, önceliklerin

masallarından, başka
bir şey değil!” dediler.
[79,11-14; 36,77-79] 

بزح

﴾٢﴿
Müminun /84 –

De ki: “Bütün dünya ve
içinde yaşayanlar
kimindir söyleyin

bakalım, biliyorsanız.” 

Müminun /85 –
Elbette: “Allah’ındır”

diyeceklerdir. Öyleyse,
sen de ki: “Neden

aklınızı başınıza
almıyorsunuz?” [39,3] 

Müminun /86 –
“Peki, yedi kat göğün

ve yüce Arşın Rabbi
kimdir?” diye sor. 

Müminun /87 –
Elbette, “Allah’tır”,

diyeceklerdir. 

Öyleyse, sen de ki:
“İnandığınız Allah’a

karşı gelmekten
sakınmaz mısınız?” 

Müminun /88 –
De ki: “Peki her şeyin

gerçek yönetimini
elinde tutan, 

Kendisi her şeyi
koruyup gözeten, ama

Kendisi himaye altında
olmayan kimdir?

Biliyorsanız söyleyin
bakalım! [36,83; 21,23;

15,92-93] 

Müminun /89 –
Elbette, “Allah’tır”

diyecekler. 

Sen de ki: Öyleyse
nasıl oluyor da

büyülenip gerçekten
uzaklaşıyorsunuz?” 

Cahiliye arapları,
Allah’ın varlığına ve

birliğine inanıyorlardı.
Fakat Kur’âna, Hz.

Peygamber (a.s.)’a ve
âhirete inanmıyorlardı.

مفـغفــط  يةان ه  لة ح ـوة رة  مف  وةـنةاه ـمفـوف
ا نةاـۛشففكف يـجح ـــلةـرح  لةـنف ض ــمف م ـه ــب  مة وافي
لة نةاه ـوة ذف دف الخة ان وا ـقة كة تـة ا اسف ذةاب  فةمة مفمف ب الفعة بح ه  ال رة مة ﴿٧٥﴾ وة ه ونةـعفـية مة
اىـحة نةا عة تحن ذةا فةتةحف ذةاب  ۛشـاي مف بةاباى ذةاعة ه  ذةاه ـلةيف يد  اي مفـدي ﴾٧٦﴿ ونة ع  يةتةۛضرحة

ه  ةـــوة الح ةـم  الكمـۛشاة لةـــالنفي ذييوة ةبفــمفــسح الف ارةـۛصـــعة وة ﴾٧٧﴿ ۟ــه  م ـيـفي ونة ل س  بف
ه  ةـــوة الح الــوة ي ذةرة ض  مف ف يـــكمذي ةرف الف ﴾٧٨﴿ ـ  ةفف الف ۜ قةـوة ةة ونةكمشفـاتةـيلىمةـليـدة ر 

ه  ةـوة الح يـوة ـييــ ي ذي ي  حف يـوة لة ت ـمي ف ـت ـه  اخفـوة ل  لة ةيف الح ﴾٧٩﴿ ونة ۛشر  ه  ت حف لةيف اي وة
ة ل ـاقةـلة مةــثفـوا  م ــال ـلف قةــــــبة ةوح ونةـالة  الف ﴾٨٠﴿ ال ةـوة ل ونةــق ـعفـلة تةــفة ار ۜ  الـهةــنح

ذةا م  اي اوا ءة  نةا وةـتفـــقةال 
ةا ت ــكم ابـــنح ع ـرة ةـظةـــاى  وة اي نح ونةــو ث ـع ــبفــمةــا لةـاماى ءة ﴾٨١﴿

ع ـقةـلة نةـــدف  و  اـحفـــا  نةـدف بة ان ا م ـــا  هنـا ؤ ل نةـن   وة اــل  اينف هنــبفـــنف قةـــذة ة لح اا اي ذة ﴾٨٢﴿

مة ن ـمةــلف ل ـق  ض  وة ةرف اا ـــيـــنف فيــالف نف هة مفـت ـــنفـكماي ﴾٨٣﴿ ة ليـاطيـالۛس ةوح الف نةــيـير 
﴾٨٥﴿ ۜونة ـو ل ــق ـيةــــۛس حن  ةـــــتةلة  ـــــــفة لف الـــــ ق ل  و نةــــــذة كح ر  ﴾٨٤﴿ ونةــلةـــعفـــتة م 

ش ـالف رف عة بح نفــــــــــــلف  مةـــــــــق  ة  رة ات   الــــمنــــــ  السح ةــوة بح ع   وةــــــــبفــــسح رة
لفـــــــــق  ﴾٨٧﴿ ۜ ونة  ـو ل ـــق ـــيةـــۛس حن  ةـــتةلة ــــفة لف الـــ ق ل  و نةــتح ق  ﴾٨٦﴿ يـعةــالف م ـظي

ت مفكم نف هي مةــيةـب  نفــمة  وت كمــلةــد 
ه ـۛش لح ـكم ء  وة ي ـجيـوة ي ـيف لة وة ه ـير  لةيف ار عة  اينفجة

﴾٨٩﴿ ۜ و ل ونة ـق ــيةـۛس حن  ر ونةـــــحةـــسفـــــــى  ت ـنحن  اةــــفةلف  ـــق  ل  ﴾٨٨﴿ ونةـلةــعفــتة م 
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Müminun /90 – 
Hayır, Biz onlara 
gerçeği getirdik; fakat 
buna rağmen onlar 
yalanı tercih ediyorlar. 
İşte gerçek: 

Müminun /91 – 
“Allah asla evlat 
edinmedi. O’nun 
yanısıra hiçbir tanrı da 
yoktur. 

Öyle olsaydı her 
tanrı kendi 
yarattıklarını yanına alır
ve onlardan biri 
diğerine üstün gelmeye 
çalışırdı. 

Allah o 
müşriklerin isnat ve 
nitelendirmelerinden 
münezzehtir.” [21,22] 

Öyle olsaydı, öbür
tanrıların 
hâkimiyetlerini 
menetmeye çalışırdı. 
Bu yüzden aralarında 
savaşırlardı. 

Müminun /92 – 
Görünmeyen ve 
görünen, gizli ve âşikâr 
herşeyi bilen Allah, 
onların iddia ettikleri 
şerikleri olmaktan 
yücedir. [10,18] 

Müminun /93- 
Müminun /94 – De ki: 
“Ya Rabbî, eğer onlara 
vaad edilen o azabı 
bana göstereceksen, 
beni o zalimler güruhu 
içinde bırakma!” 

Müminun /95 – 
Biz onlara vaad 
ettiğimiz azabı sana 
göstermeye elbette 
kadiriz. 

Müminun /96 – 
Fakat onlar ne 
yaparlarsa yapsınlar, 
sen yine de kötülüğü en
iyi tarzda sav. 

Biz onların, senin 
hakkındaki asılsız 
iddialarını pek iyi 
biliriz. 

Müminun /97- 
Müminun /98 – “Ya 
Rabbî, de, şeytanların 
vesveselerinden, 
onların yanımda 
bulunmalarından Sana 
sığınırım!” 
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Müminun /99-
Müminun /100 –

Âhireti inkâr
edenlerden  birine ölüm

gelip çatınca, işte o
zaman: 

“Ya Rabbî, der, ne
olur beni dünyaya geri

gönderin, ta ki zayi
ettiğim ömrümü telafi

edip iyi işler yapayım.” 

Hayır, hayır! Bu
onun söylediği mânasız

bir sözdür. Çünkü
dünyadan ayrılanların

önünde, artık,
diriltilecekleri güne

kadar bir berzah vardır.
[32,12; 6,27 63,10-11;

14,44; 7,53; 42,44;
40,11] 

Öleceği sırada, her
biri cehennemdeki

yerini ve iman etmiş
olması halinde gireceği

cenneti görünce o
zaman bu temennide

bulunacaktır. 

Berzah: Kabir
hayatı. 

Müminun /101 –
Sûra üflendiği zaman, o

gün artık ne
aralarındaki akraba

tutkunluğu bir fayda
verir, 

ne de kişi bir
başkasının halini

sormayı hatırından
geçirir. 

Âhirette tek
konum yoktur; çeşitli
safhalar vardır. Hesap
ve hüküm zamanında

sorma yoktur. Ama
cennetlikler ve
cehennemlikler

yerlerine girdikten
sonra birbirlerine soru

sorup konuşurlar. 

Müminun /102 –
O gün kimin iyilikleri
mizanda ağır basarsa
onlar kurtulacaklar. 

Müminun /103 –
Kimin iyilikleri tartıda

hafif kalırsa, işte
kendilerini ziyana

sokanlar, 

cehennemde ebedî
kalanlar onlar
olacaklardır. 

Müminun /104 –
Orada yüzlerini alevler

yalar da, ateş
dudaklarını yaktığında,
dişleri açıkta kalıverir.

[14,50; 21,39] 

ة ااتح لة نفـم الحن  ذةــخةـــمة مة د ــوة اـوة ﴾٩٠﴿ ةـيفـتة ال بةلف نح اي قح  وة مف ب الفحة مفـنةاه  ب ونةـكةـلة ه  اذ 
مفـعفـبة ه  ض  ذاى لةــلن نف ايـه  م ـعةــكةانة مة لن لح ـكم ۛبــهة ذةــه  اي اخةــه  ب ــاي لةـلةـمة لةعة قة وة

ب ـيفــغةــم  الفـــــال ـعة ﴾٩١﴿ لنى ا نة  عة بفحة ۜ س  ض  ا يةــــ  عةالحن بةعف ة ۙـــــص ــــــمح ونة ف 
ة  ايرةبح  لف ــق  يةــــا ت ــمح يـنحيــر  ﴾٩٢﴿ ة وة اـالشح النىــتةـة   فة دة هة ا ي ـعة عة ة ۟ــكـر ــشفــمح ونة

ة نح اي اـوة ﴾٩٤﴿ بح  ي ف يـعةـجفــتة لةـ فةرة ينةـالفقة لفني ةال مي م  الظح وف ﴾٩٣﴿ ا ي  ۙـوعةــمة ونة د 
فة دف ةـب  عفـاي ي ــالح ۛسن ـالحف يةـه تي ﴾٩٥﴿ اى لن يةـالنف ن  عة انةـر  ه ـكة  مة د  ر ونةـمف لةـع  اد  قة
كةـــوذ   ب ــع  ال  رةبح  لف ــق وة  ﴾٩٦﴿ ة ا يةــم  ب ــلةــن  العفـحفـةةۜ  نةـئةـيح ـالسح ف ونةـص ــمة

وذ  ب  ال وة ر ون ـالنف يةرةبح  كة ــــع  ض  حف ﴾٩٧﴿ نف ةـــمةـــ هةم  ا ت  الشح ۙـيـيةاطيــــزة ن 
﴾٩٩﴿ اــــحة ذةا جة اى اي ت  ـــمةــم  الفـــدة ه ــاءة الحةـتحن ج رةبح  قةالة  وف ۙـ ارف ع ون  ﴾٩٨﴿

وة ا ه  اۜـل ــائ ـقة هة ــلةعة ل ــالعف ىــلـ اتةــيـحاى فيــۛصال  مة ا ـــكف ت كذرة ــمة ةهة نح ۜ اي ة ة ـــكفلح ل مة
ور ـالصح  ف يـخة ــــف ـــا ذةا ن ــفة ﴾١٠٠﴿ م  اائ نفــوة رة لنىـمف بةـه ـ وة خ  اي زة ث ونةـية رف عة م  ي بف وف

لةتفـمةـفة نف ثةق  ﴾١٠١﴿ اــفة نف لة مةــمف يةــه ـــنةـــيفــاۛب بةـۛســــال يةـئ ــوف لة ل ـتةـذ  وة ونةـۛسااءة
مة فحةتفــوة نف خة ﴾١٠٢﴿ يــــمة ا  زي اـــــه   فةـــــن ــوة ونةـح ـــل ـففــــم ــــم   الفــ  ه كةـــئ ـا وللن

ةـهةــجة مةـنح يــــمة ا  زي اـــه   فةــــن ـــوة لن يكةــئ ــــا ول اوا الـس ـنة خةـ الحةذي يمف ــه ـۛســف ـنف ر  في
﴾١٠٤﴿ ه ــم  الـه ـوهةـح   و ج ـفةـتةلف ةار  وة اـيـمف فيــنح ونةـح ـــال ــكف هة ﴾١٠٣﴿ ال  ۛــخة ونة د 
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Müminun /105 – 
Allah Teâla onlara 
şöyle buyurur: 

“Âyetlerim size 
okunur da siz onları 
yalan sayardınız değil 
mi?” [4,165; 17,15; 
67,8-11] 

Müminun /106- 
Müminun /107 – “Ey 
Ulu Rabbimiz”, derler, 
“azgınlığımız, kötü 
talihimiz ağır bastı, 

biz de yoldan 
sapan kimseler olduk 
bir kere. 

Ama ne olur ey 
Kerim Rabbimiz, kurtar
bizi bu ateşten, eğer bir 
daha o kötülükleri 
yaparsak 

işte o zaman, 
kendimize iyice yazık 
eder, zalimin teki 
oluruz.” 

Müminun /108 – 
“Kesin sesinizi, sakın 
bir daha Bana bir şey 
söylemeye 
kalkışmayın!” buyurur. 

Müminun /109-  
Müminun /110 – 
Kullarımdan, bir kısmı 
“inandık ya Rabbi! 
Affet günahlarımızı, 
merhamet et bize, 

çünkü Sen 
merhamet edenlerin en 
iyisi, en hayırlısısın!” 
dediklerinde, onları 
alaya alan sizler değil 
miydiniz! 

Sonunda sizin bu 
davranışlarınız Beni 
gönlünüzden geçirmeyi,
Beni yâdetmeyi size 
unutturdu da, onlarla 
eğlenip gülüp 
durdunuz. 

Müminun /111 – 
İşte Ben de 
sabretmelerine karşılık 
bugün onları 
ödüllendirdim. 

İşte umduklarına 
kavuşanlar onlardır. 

Müminun /112 – 
Sonra Allah 
cehennemdekilere der 
ki: “Size kalsa, dünyada
kaç yıl kaldınız?” 
[30,55; 46,35] 
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Müminun /113 –

Onlar: “Bir gün veya
daha da az. Ne bilelim,

isterseniz bunu tam
tamına aklında tutanlara

sor! 

Zira bizim aklımız
başımızdan gitmiş

durumda.” diye cevap
verirler. 

Müminun /114 –
Bunun üzerine Allah
Teâla şöyle buyurur:
“Siz, doğrusu pek az

kaldınız. 

Bu gerçeği bir
bilseydiniz, Bana isyan

etmezdiniz.” 

Müminun /115 –
“Bizim sizi boşuna

yarattığımızı, 

Bizim huzurumuza
dönüp hesap

vermeyeceğinizi mi
sandınız?” 

Bütün canlıların
gayesi, Allah’ın

kendilerine verdiği
imkânları, hilkate
uygun bir şekilde

kullanmaktır. 

Müminun /116 –
“Öyleyse artık şu

gerçeği bilin ki Allah
yüceler yücesidir. 

Gerçek hükümran
O’dur. O’ndan başka

tanrı yoktur. 

Pek değerli Arşın
Rabbidir” 

Müminun /117 –
O halde, kim tanrılığını

ispat edecek hiç bir
delili olmamasına

rağmen, 

Allah’ın yanısıra
başka bir tanrıya

taparsa, 

âhirette Rabbinin
huzurunda hesabını

verecek, cezasını
çekecektir. 

Şurası muhakkak
ki kâfirler asla iflah

olmazlar. 

Müminun /118 –
Öyleyse ey Resulüm ve

ey mümin! Sen şöyle
dua et: 

“Ya Rabbî, Sen
bizi affet, Sen bize

merhamet et. 

Zira merhamet
edenlerin en hayırlısı

Sensin Sen!” 

نةاوا ـال ـقة ـة بح رة ﴾١٠٥﴿ يةاتيي اللةمف ك نف ان لةيـف تفلنىـت  تـة ب ونةكممف فـةكمعة كةذح  ا تـ  ت مف ب هة نف
اا نة ـة بح جفــ الخفرة اــنفـنةا م ـــر  هة ﴾١٠٦﴿ نةاـلةـغة لةيف ت  بةتف عة وة قف ةاـكم وة نةاـش  ماىـقة نح ينة وف ۛضاالحي

ا فيـۛســـالة اخفـقة لة ت ـيـــؤ ن ا وة ون ـلح ــكةـــهة م  ﴾١٠٧﴿ نةا فةـا نف ع ــفة ةا ظةــدف نح ونةــال ـا  م 
نحة يق  م ــانة  فةـكف ه ـــاي ي  يةـنف ع ـري ول ــبةادي اا ونة ـق  نة ـة بح ةا فةـانمةرة لةـف ـــاغفـنح نةاـــرف ﴾١٠٨﴿

اى تحن ى حة ياح ر  خف وه مف س  ت م  ذف ﴿١٠٩﴾فةاتحةخة حة ارف النفـوة نةا وة يفـمف اح ـۛت خة ة الرح ۛـر  ينة مي
يفــجة يـنحي اي مةـم  الفـه ـت ــزة يةوف ﴾١١٠﴿ ك مف ذ  ك ونةكذالنفۛسوف حة مف تةضف ه  نف ت مف م  ك نف ي وة ري
ثفـكةمف لة قةالة ض  ت مف ف يـب  ةرف الف ﴾١١١﴿ ا ۛصــب  اواۙ الــبةـمة ة ر  اائ ـــم  الفـمف ه ـه ــنح ز ونةــفة

﴾١١٣﴿ ماى قةال وا نةا يةوف ثف م  فة ۛضـعفـبة الوف لةب  ينةـالف ـةل ـسفـيةوف اادحي عة ﴾١١٢﴿ دة س ـعة يـدة نةـني
ت مفـس ـحةـالفة بف ﴾١١٤﴿ قة مفـت ـثفـب ـلة نف الة ايـقة ة لح الـاي يلى لةوف ة لي ونةــلةـعفـتة مفـت ـنفـكم مفكمـنح م 
الحن  لةى اـعةــتةـــفة ﴾١١٥﴿ ة ال ا خةـنح ةـمة النـح بةثاى وة نةاك مف عة جةكملةقف نةا لة ت رف لةيف ع ونةـمف اي
نف مة عة  وة ع  مة الحن يةدف ﴾١١٦﴿  ل ك ـالفمة

ۛــحةـالف ا قح  هة لة لن  اي

ة لح ۛ اي وة  ه 
بح  ش  رة رف يم   الفعة الفكةري

ل ح ـي  فف لن ب ـاى انخةـهـاي ۙ لة انة لةـرة هة ۙ فةــه  ب ــرف ةــهي نح ا ح ــا  ۜ  دة ــنفـه  ع ــۛساب ـمة بح هي ةه  لةرة نح  اي
﴾١١٨﴿ ق  رف رةبح لف ـــوة ف  حة اغف ارف النفۛت مفـوة ر  وة يف ينة خة مي اح  الرحة ﴾١١٧﴿ ا ف  ر ونةــالفكة

ة  النح ور                ورة                 س   
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24-NUR SÜRESİ 
64 âyet olup Medine devrinde 
indiğinde ittifak vardır. 
Hicretin 6. yılında ve Ahzab 
sûresinden birkaç ay sonra 
nazil olmuştur. Sûre adını, nur
âyeti denilen 35. âyetinden 
almaktadır. Nur sûresi, toplum
ve özellikle aile ile ilgili 
prensipler getirmiştir. Zinanın 
haram olup zinakârların 
cezası, iffetli kadın ve 
erkeklere zina isnad etmenin 
cezası, kendi eşine zina isnad 
etmenin hükmü, Hz. Âişe’nin,
kendisine yapılan iftiradan 
berî olması, evlere girerken 
izin isteme, kadın erkek 
ilişkileri, kadınların 
örtünmeleri, mahremler, 
evliliğe teşvik, Allah’ın 
hidâyeti, bazı tevhid delilleri, 
ev içinde aile fertleri ile ilgili 
âdap, bütün toplumu 
ilgilendiren durumlarda 
müminlerin sorumlulukları 
ilh. bu konuların başlıcalarını 
oluşturur. Daha önceki sûreler,
müslümanlara ümit verirken 
bu sûre İslâm nûrunun ne 
şarka, ne garba mensup 
olmayan evrensel bir nûr olup 
dünyanın her tarafına 
yayılacağını (âyet: 55) 
müjdelemektedir. 
Bismillâhirrahmânirrahîm
Nur /1 – Bu, indirdiğimiz 
ve uygulanmasını gerekli 
kıldığımız bir sûredir. İyice 
belleyip dersinizi alırsınız 
diye onun içinde açık seçik 
âyetler indirdik. 
Nur /2 – İmdi, zina eden 
kadın ve erkeğin her birine 
yüz değnek vurun. Eğer 
Allah’a ve âhirete iman 
ediyorsanız, Allah’ın 
hükmünü uygulama işinde 
sakın acıma hissi sizi etkisi 
altına alıp da uygulamayı 
engellemesin. Hem onların 
bu cezalandırılmalarında 
müminlerden bir cemaat da 
bulunup şahid olsun. {KM, 
Tesniye 22,28-29} 

İslâm hukukuna göre, bu ceza,
bekârlara ait olup, evli 
zinakârlara recim uygulanır. 
Değnek diye çevirilen celde, 
cild kökünden gelip cilde tesir
eden, ete geçmeyecek şekilde 
vurmadır. Ceza uygulanırken 
kürk, palto gibi kaba elbiseler 
çıkarılır, fakat gömlek gibi 
giyecekler çıkarılmaz. 
 Cezanın uygulanması, 
esnasında en az dört kişi 
bulunmalıdır. 
Nur /3 – Zinakâr, ancak 
bir fâhişe veya putperest 
bir kadınla evlenmek 
ister. Fâhişeyi de ancak 
bir zinakâr veya 
putperest nikâhlamak 
ister. Böyle bir evlilik 
müminlere haram 
kılınmıştır. [24,26-32; 
2,221; 4,25; 5,5] 
Burada: Müşrikler, zinayı 
mübah sayıp hafife alanlar ve 
bir de böyle olmayanlar diye 
üç kısım vardır. Birinci 
kısımla evlenmek haramdır. 
Haramlığı kesin zinayı helâl 
sayıp hafife alanların 
yaptıkları bu iş küfür 
olduğundan onlar da müşrik 
sayılırlar, kendileri ile 
evlenme caiz olmaz. Zinası 
sabit olan fakat bunu mübah 
saymayan bir kadını, bir 
mümin nikâhlarsa, nikâh 
geçerli olur. Fakat tahrimen 
mekruhtur. Bu üçüncü 
kısımda, farklı içtihadlar 
vardır. Bazılarına göre âyet, 
yasaklamayıp sadece 
toplumdaki bir durumu 
bildirmektedir. Bazılarına göre
ise, nikâhlanma yasaktır.
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Nur /4 – İffetli

kadınlara zina isnad
edip de buna dair dört

şahid getiremeyen
herkese seksen değnek

vurun ve bundan böyle,
onların şahitliklerini

artık ebediyyen kabul
etmeyin. Çünkü bunlar
gerçekten fâsıkların ta

kendileridir. [4,24] {KM,
Tesniye 22,13-21} 

İslâm hukukunda
“kazf” denilen bu iftirayı

yasaklamanın hikmeti
insanları, başkalarının

cinsel ilişkileri ile ilgili
dedikodulardan

engellemek, toplumun ve
fertlerin haysiyet ve şerefini

korumaktır. Bu
dedikodulardan en fazla

zarar gören kadınları
böylesine koruyan, başka

hiç bir sistem mevcut
değildir. Böylesi gerçek

veya gerçek olmayan, ama
ilgi çeken haberlerle bir

yandan insanlar
karalanmakta, öbür yandan

insanlar cinsel yönden
tahrik edilmekte, fuhuş ve
ahlâksızlık yayılmaktadır.

İslâm hidâyetinden uzak bir
kısım medyanın maalesef

en fazla yer ayırdığı bu
konuların ıslahı, bütün
toplumlarda büyük bir

gayret ve ihtimam
beklemektedir. 

Nur /5 – Ama bu iftira
suçundan sonra tövbe

edip halini düzeltenler
bu fâsıklık

damgasından
kurtulurlar. Çünkü

Allah gafurdur,
rahîmdir. 

Nur /6- Nur /7 – Kendi
eşlerini zina etmekle

suçlayıp da buna dair
kendileri dışında şahit

bulamayan kocalar ise,
kendilerinin doğru

söylediklerine dair ayrı
ayrı dört kere Allah

adına yemin eder,
şahitlik eder, beşinci

kere ise, yalancı olması
halinde, Allah’ın

lânetinin kendi üzerine
gelmesini isterler. 

Nur /8- Nur /9 –
Hanımının ise,

kocasının bu
suçlamasında yalancı

olduğuna dair ayrı ayrı
dört kere Allah adına

yemin ve şahitlik
etmesi, beşincide ise

kocasının doğru
söylemesi halinde,
Allah’ın gazabının

kendi üzerine
çökmesini dilemesi,
kendisinden cezayı

kaldırır. 
Nur /10 – Allah’ın sizin

hakkınızda lütuf ve
merhameti olmasaydı,

eğer O Allah, tövbeleri
kabul buyuran, yaptığı

her iş, verdiği her
hüküm hikmetli olan bir

zat olmasaydı,
müstahak olduğunuz
bütün cezaları hemen

verir, sizi perişan
ederdi. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
﴾١﴿ ة  ورة ا س  لفنةاهة ا النفزة نةاهة ضف فةرة لفنةا وة النفزة اا وة يهة يةات  في نةات  ان ةك مف بةيح  لح  لةعة
ونة ةر  تةذةكح

ك مف تةأفخ ذف ان يةة   ة انيياللزح ة الزح وا وة ل د   فةاجف
نفـكم د  م  اح  ة وة لةـلح ة   وة لفدة ائةةة جة ام  ه مة

دف هة لفيةشف وة أففةـب  ارة مة يـه  ين  ة  في   اينفالحن  دي
م ـت مف ت ـنفـكم م  ب الحن ن ونة ـؤف الفيةوف ۛ وة ر  نخ  الف

انيي ة  اللزح
ح  لة ك   يةنـف

ة لح ان يةةى الوف اي ةى  زة كة ر  م شف ﴾٢﴿ ا ابةه مة ذة ة  عة اائ فة نة طة ينة م  ني م  ؤف الفم 
﴾٣﴿ ان يةة  ة الزح ية وة ااـلة هة ح  ك   نـف

ة لح ان  اي  الوف زة
ل كة مة ذن رح  ح  ۛ وة ك  ر  لةى م شف  عة

ينةـالف ني م  ؤف م 
ه مف م ونة ينة يةرف ةذي الح ۛصنةات  وة حف ة لةمف يةأفت وا الفم  بة ث مح ااءة فةاجفـب اةرف دة هة ة  ش  و ل د ـعة
﴾٤﴿ ينة اني  ثةمة

لة ةى وة لفدة بةل وا جة مف تةقف  لةه 
ائ كة لن ا ول ادةةى البةداىۛ وة ۙـه   ۛشهة ونة ق  اس  م  الففة

﴾٥﴿ ينة ةذي الح ة لح ل كةـبة نفـم  واـاب ـتة اي د  ذن ة  عف واۛ فةا نح لةح  الصف ةوة حيـف ــــ غةالحن م ـيــور رة
ا ة لح مفــه ـس ــف ــنف ال اي م ونة ينة يةرف ةذي الح اجةوة وة لةـه ـ الزف ااء ـهةـمف ش ــه ـلة نفكميـة مفـمف وة دة

﴾٦﴿ اـــۛشـــفة بةمف ــــه  د ـــة  الحة دة هة ادةات  ـــــع  ۛشــــالرف ۙهة ةه  ب الحن  نح نة اي ينة لةم  قي اد  ة الصح
ؤ لا رة يةدف ا وة هة نف عة ﴾٧﴿ ۛسة  ام  الفخة  وة

ة  النح
نةۛتـلة ه  الحن  عف لةيف   اينفعة

نةـكف ينة انة م  بي اذ  الفكة
﴾٨﴿ بةدة ـهةــشفـــــذةاۛب النف تةـعةـالف ادةات  ــعة ۛشــــــالرف ۙهة ةه  ب الحن  نح نة اي ۙ لةم  ينة بي اذ  الفكة
﴾٩﴿ ۛسةة ام  الفخة  وة

ة ۛضۛب النح ااـــيفـلةـــــ عةالحن  غة ة نةــــــــ م  اينف كةانةهة نةــــــيـاد  قيـالصح
﴾١٠﴿ لة لة فةــــوة ك مف الحن  ل ـــــــضفـــــــــوف لةيـف ت ه  عة مة حف رة  وة

ة النح ة وة اب  ــتـة الحن ۟ـيـكيــحة وحة م 
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Nur /11 – O 
İftirayı çıkaranlar, 
içinizden küçük bir 
gruptur. 

Siz o iftirayı kendi
hakkınızda fena bir şey 
sanmayın, bilakis o 
sizin için hayırlıdır. 

O iftiracılara 
gelince, onlardan her 
birinin, kazandığı 
günah nisbetinde cezası
vardır. 

Bu yaygaranın 
elebaşılığını yapan 
şahsa ise cezanın en 
büyüğü vardır. 

Benî Mustalık 
gazvesinde Hz. 
Peygambere (a.s.) Hz. 
Âişe refakat etti. 
Dönüşte Medine 
yakınında ordu  
konakladı. Hareket 
edileceği sırada Hz. 
Âişe (r.a) tabiî ihtiyaç 
için kafileden geride 
kalmıştı. Deve 
üzerindeki hevdeç 
içinde taşınıp kendisi 
de zayıf olduğundan, 
farkına varılmayıp 
kafile hareket etmiş, 
Hz. Âişe ihtiyaçtan 
sonra kolyesini 
düşürdüğünü 
farkedince onu ararken 
kafileyi kaçırmış, 
geldiğinde, sadece 
hareket sonrası kontrolü
ile görevli Safvan (r.a.) 
kalmıştı. Devesine Hz. 
Âişe’yi bindirip kendisi
yaya Medineye 
döndüler. Münafıkların 
başı İbn Übey yaygara 
çıkarıp namus iftirası 
attı. Dedikodu yayıldı. 

Herkesten sonra 
dedikoduyu işiten Hz. 
Âişe iftiranın 
dehşetinden donup 
kaldı. Hz. 
Peygamberden izin 
isteyip babasının evine 
döndü. Hastalandı, 
dünya başına zindan 
oldu. Tam bir ay kadar 
sonra bu âyetler 
vahyedilip Allah 
tarafından masumluğu, 
kıyamete kadar her gün 
ve her saat okunacak 
şekilde ebediyyen tescil
edildi. 

Nur /12 – Siz ey 
müminler, bu 
dedikoduyu daha işitir 
işitmez, mümin 
erkekler ve mümin 
kadınlar olarak 
birbiriniz hakkında iyi 
zan besleyip: “Hâşa, bu
besbelli bir iftiradan 
başka bir şey değildir!” 
demeniz gerekmez 
miydi? 
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Kur’ân, böylesi
durumlarda müminlerin,

birbirlerine sahip
çıkmalarını, hüsnüzannın

esas olduğunu etkili bir
üslupla istemektedir. Asr-ı

saadette bunun bol ve güzel
örnekleri bulunmakla

beraber, maalesef çok az da
olsa yaygaraya kapılanlar

olmuştu. 
Nur /13 – O iftiracılar
dört şahit getirselerdi

ya! 
Şahitlerini

getirmediklerine göre,
onlar Allah katında

yalancıların ta kendileri
olarak tescil

edileceklerdir. 

Nur /14 – Hem
dünyada, hem de

âhirette Allah’ın lütuf
ve merhameti sizinle

olmasaydı, daldığınız
bu yaygaradan dolayı

mutlaka başınıza
müthiş bir ceza gelirdi. 

Nur /15 – O sırada siz
o iftirayı dilden dile

birbirinize aktarıyor,
işin aslına dair hiç

bilginiz olmayan sözleri
ağızlarınızda geveleyip
duruyordunuz ve bunu
basit, önemsiz bir şey

sanıyordunuz. 

Halbuki o, Allah’ın
nazarında pek büyük bir

vebaldi! 
Nur /16 – Nasıl oldu da

onu işitir işitmez:
“Böylesi iftiraları

ağzımıza alamayız,
böyle şeyler bize

yakışmaz. Hâşa! Bu
pek büyük, pek çirkin

bir bühtandır”
demediniz! 

Nur /17 – Eğer mümin
iseniz, Allah böylesi bir
şeyi tekrarlamaktan sizi

kesinlikle sakındırıp
yasaklıyor. 

Nur /18 – Ve Allah
âyetleri size açık açık

bildiriyor. Allah alîm ve
hakîmdir (her şeyi bilir,

tam hüküm ve hikmet
sahibidir). 

Nur /19 – Müminler
arasında çirkinliklerin
yayılmasını arzu eden

kimseler için, dünyada
da âhirette de gayet acı

bir azap vardır. Allah
bilir, siz bilemezsiniz. 

Nur /20 – Eğer
Allah’ın sizin

üzerinizdeki lütfu ve
inayeti olmasaydı 

ve eğer Allah pek
şefkatli ve merhametli

olmasaydı, başınıza
müthiş bir azap gelirdi. 

وة بةلف ه  ى لة ۛسب وه  ۛشراح تةحف ۜ لة ك مف نـف بةة  م  ااؤ ن ب الف ففك  ع صف ينة جة ة الحةذي نح ۜكماي مف
لحنىـتة وة ر ـخة ۜ ل كمــلة يف ئ  م  لح ـكمـمف ر  ااكفـامف مف مة ه  نةـنف ي تةۛسۛب م  الحةذي الف ثفم ۛ  وة

وه  ت م  عف ذف ۛسم  ا اي لة ة الفلةوف ن ونةـ ظةنح م  ؤف م  ﴾١١﴿ مف لةكن ه  نف ه  م  رة ذةاب ـبف يم ه  عة ظي  عة
لة ــلة ااؤ نوف جة ﴾١٢﴿ م  ؤف الفم  مف خةـنةات  ب اةنفـوة ه  ففك  م ـف س  اا اي ذة قةال واهن راىۙ وة ين ـيف بي

دةـنفـع  بةــه  ب ـيفـلةـعة ۛ فةــهةـة  ش ــعةـاةرف ااءة ااء ـهةــشح ــوا ب الـأفت ــمف يةـــلة ا ذفـدة اـفة دة لن ئ كةـا ول
لة لة فةـوة حفمفكملةيـفـ عةالحن  ل ـــضفــــوف رة ت ه   ف يـمةــ وة ﴾١٣﴿ ب ونةالحن  اذ  م  الفكة  ه 

﴿١٤﴾اي ذف نفيةا ة  الدح  رة نخ  الف ةوة سح يمف كم لةمة ااال في ۛـفة مة يم  ظي ذةاب  عة يه  عة ت مف في ضف
ۛسب ونةه  تةحف وة نةه  وف ة نةت ك مف تةلةقح  ب اةلفس 

ول ونة تةق  ك مف وة اه  وة ا ب اةفف م ـلفـع  هيـب  لةك مف  لةيفۛس مة
ذف ۛس ا اي لة لةوف وه   ــت ـــعفـم ــوة اــت ـلفـق م  مف  مة ﴾١٥﴿ ه  ناىۗ وة يح  ع ــهة م ـيـظيـــ عةالحن دة ــنفــوة

ظ ك م ـع ـية ﴾١٦﴿ اا ك ون ـية نة اۗـنة النف لـة ذة ةمة ب هن لح كة انةكةـس  تـة ذةا بفحة تةان ـب  هن يم ـعة هف ظي
ي  ن ـيح ـبةـوة ﴾١٧﴿ ا الــل ــثفــم ــــوا ل  ع ود ــــالنف تةالحن   نفـــبة هي ۛـنيـؤف م ــمف م ــت ــنفـــك  داى اي ينة

ة ة الح نح يـــــاي ونةـبح ــح ـــنة  ي ــذي ﴾١٨﴿ ۜـ لةالحن  نيةات  يــ عةالحن  وةك م  الف يــحةم  ــلي م ــكي
ف ي اح ـــعة الفـيـشيـالنف تة ةف ية  ــۛشـــفة ينة انمةــ الح ۙـيـذةاب  الليـــمف عةــه ــن وا لةــذي م 

لة ـلةوة ل ــفةوف ضف ﴾١٩﴿ نفـال نخ ــدح  الف ۜ وةـــيةاوة ة  النفم ـــلةـعفـ يةالحن رة تةــت ـ وة ونةـمف لة لةم  عف
﴾٢٠﴿ حفكمـيفـــلةــــــ عةالحن  ة ــــــت ــــمةــمف  وة رة النح ةه   وة حي  رة ؤ ن ف  الحن ۟ـيـــــــــــــرة م 
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Nur /21 – Ey iman
edenler! Sakın şeytanın 
izinden gitmeyin. 

Her kim şeytanın 
peşinden giderse bilsin 
ki o kendisinden hep 
fena, çirkin ve meşrû 
olmayan şeyleri 
yapmasını ister. 

Eğer Allah’ın lütuf
ve merhameti 
olmasaydı, sizden 
hiçbiriniz asla temize 
çıkamazdı. 

Ancak Allah 
dilediğini temizleyip 
arındırır. 

Çünkü Allah her 
şeyi hakkıyla işitir ve 
her şeyi kemaliyle bilir.
[4,79; 2,208] 

بزح

﴾٣﴿
Nur /22 – 

İçinizden fazilet ve 
imkân sahibi olanlar, 
akrabalara, fakirlere, 
Allah yolunda hicret 
etmiş olanlara sadaka 
vermeme hususunda 
yemin etmesinler. 

Affedip müsamaha
göstersinler. 

Siz de Allah’ın sizi
affedip müsamaha 
göstermesini arzu 
etmez misiniz? 

Allah gerçekten 
gafurdur, rahîmdir (çok 
affedicidir, merhamet 
ve ihsanı boldur). 

Nur /23 – Şu 
kesin ki, hayasızlıktan 
habersiz, iffetli mümin 
hanımlara, zina iftirası 
atanlar dünyada da 
âhirette de lânete 
uğrarlar. 

Onlara müthiş bir 
azap vardır. [33,57] 

Nur /24 – Gün 
gelecek, dilleri, elleri 
ve ayakları yapmış 
oldukları bütün 
kötülükleri tek tek 
bildirerek aleyhlerinde 
şahitlik edecektir. 
[32,20; 17,36; 36,65] 
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Nur /25 – O gün
Allah onlara hak

ettikleri karşılığı tam
tamına verecek 

ve onlar da
Allah’ın, gerçeği

açıklayan, hakkın ta
kendisi olduğunu

anlayacaklardır. [50,22]

Nur /26 – Kötü
kadınlar ve kötü sözler,

kötü erkeklere; 

kötü erkekler, kötü
kadınlara ve kötü

sözlere; 

temiz kadınlar ve
temiz kelimeler ise

temiz erkeklere; 

temiz erkekler de
temiz kadınlara ve

temiz sözlere yakışır. 

Bu temiz insanlar,
o iftiracıların

dedikodularından
berîdirler, 

onlara mağfiret,
değerli ve büyük bir

nasip vardır. 

Nur /27 – Ey iman
edenler! Kendi

evleriniz dışındaki
evlere, 

sahiplerinden izin
isteyip onlara selam

vermeden girmeyiniz. 

Böyle yapmanız
sizin için daha

münasiptir. 

Olur ki düşünür,
hikmetini anlarsınız. 

Cahiliyede arapları
selam ve haber

vermeden evlere
dalarlardı. Bu âyet,

mesken
dokunulmazlığını,

evlere giriş kuralını
belirledi. Hz.

Peygamberin tatbikatı
ve hadisleri bu konuyu

da yeterli derecede
açıklamıştır.

Hadislerden biri,
girmek isteyenin önce

selam verip sonra
“Girebilir miyim” diye
izin istemesini, üçüncü

tekrardan sonra izin
verilmezse geri

dönmesini bildirir. 

ات  خ ط وة ا اا اليح هة ن وا ية ينة انمة ةذي تة الح ةـلة ات ـتح وا خ ط وة ـعف ب ع  ةب  نف يةتح مة ۜ وة يفطةان  ة الشح
الحن  ة ةـطةان  فةـيفـالشح نح الفـحفـفةـالفـر  ب ـم  أفـه  يةــا  لةــكفــنفــم ــۛشااء  وة ۜ وة لة فةــر  ل ـضفـوف
ة الحن لةيـف حفمفكمعة رة اـت ـمةـ وة كنى ه  مة لنـــد  البةــنف الحةـمف م كمنـفـم  زة ةــــك ــداىۙ  وة نح

لة يةأفتةل  ل  وة ضف ك مف ا ولل وا الففة نـف م  ﴾٢١﴿ ي كحي ۜ وة ي زة نف يةۛشااء  يم الحن مة لي يع  عة  ۛسمي
ينة ري اج  هة الفم  ي وة يل  في الحن   ۛسبي عةة  ة السح  وة

اوا النف ت  بنى ا ولل ي ي ؤف رف ينة الفق  ۛساكي الفمة وة
الحن  وة لف لفـيةـوة وا وة ف  ت ـفةـصفــيةــعف واۜ اللة رةــغفــونة النف يةـبح ـح ـــح  ۜكمــــــــ لةالحن ف  مف

ة نح ينة اي ةذي  الح
ونة م  ۛصنةات  يةرف حف ت  الفم  اف لة نةات  الفغة م  ؤف الفم  ﴾٢٢﴿ يم  حي ور  رة ف  غة

مة تةـية د ـشفـوف هة ﴾٢٣﴿ نفـال ن وا ف يــع ـل  نخ ــدح  الف لةـيةا وة ة   وة مف عةـرة يـذةاب  عةــه  ۙـظي م 
﴾٢٤﴿ مف ه  لةيف اليفـه ــت ــنةـس ـ اللفعة يه ـمف وة ج ـدي الرف اــمف ب ـه ـل ـمف وة ل ونةــمةـعفـوا يةـان ــكفمة

ين ـالف بي م  ئ ذ ـية مة فحي وف م ـي وة ينةالحن  يه  م  الفحةـ دي يةـه  ة وة لةـقح ة ـعف ونة النح ةم  وة الحن   ه 
قح ــالف حة

بي يثةات  ل لفخة بي الفـيـاللفخة ينة  وة بيــلفـونة ل ـيث ـبيـخةــثي الـيـخة ۛ  وة ةـثةات  بةات ـيح ــطح ﴾٢٥﴿
ۜـل  ونة ة ةـبيــيح ـل لطح الطح ةـب ونة ل لـــيح ــينة وة ائ ــيح ـطح لن ۛ ا ول ؤ ننة م ـــبةــكة م ـبةات  ة ا يةــرح ة وـــمح ق 

اا ةــــــــيح  ال ية ا الح يـــهة ن واــــــنة انمةــذي ﴾٢٦﴿ ق  كةــــف ــغفــمف  مةـــه ــــلة زف ر  ة    وة يـــــرة ۟ـــري م 
ت  واـوة ۛسلح م  خ ـلة تة واــأف ن ـتةـسفــتحنى  تةـمف حةكموت ـي ـرة ب ـــيفـاى غةـي وتــل وا  ب ــدف س 

﴾٢٧﴿ اى لن ل ــل ــ الهفعة اۜ  ذن ةــعةــمف  لةكمــر  لةــيفـمف خةكمـــهة ةـــمف  تةكمــلح ر ونةـــذة كح
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Nur /28 – Şayet 
orada hiçbir kimse 
bulamazsanız size izin 
verilmeden oraya 
girmeyiniz. 

Eğer size: “Müsait
değiliz, geri dönün” 
denirse dönün. 

Bu sizin için daha 
nezih, daha münasiptir. 

Allah yaptığınız 
her şeyi tamamen bilir. 

Nur /29 – İçinde 
oturulmayan fakat sizin
faydalanma hakkınız 
bulunan evlere 
girmenizde mahzur 
yoktur. 

Ama hiç 
unutmayın ki Allah 
açığa vurduğunuz ve 
gizlediğiniz her şeyi 
bilir. 

Nur /30 – Mümin 
erkeklere bakışlarını 
kısmalarını ve edep 
yerlerini açmaktan ve 
zinadan korumalarını 
söyle. 

Bu, onlar için en 
uygun olan davranıştır. 

Allah yaptıkları 
her şeyden hakkıyla 
haberdardır. {KM, 
Matta 5,28} 

Âyette kısma 
anlamına gelen “gadd” 
kelimesi, kısmilik ifade 
eden “min” edatı ile 
kullanılmıştır. 
Kısıtlanan şey 
erkeklerin kadınlara 
bakmaları, insanların 
birbirlerinin edep 
yerlerine bakmaları 
veya müstehcen 
görüntülere 
bakmalarıdır. 

Bir hadis meali: 
“Namahreme ilk bakış 
sana ait olup, 
sorumluluğu yoktur. 
Ama ikincisi yani 
bakışı devam ettirmen 
senin aleyhindedir.” 
Bakmanın caiz olduğu 
yerlerden biri: Evlenme
niyetiyle birbirini 
görme sırasında olur. 
Erkeğin örtmesi farz 
olan yeri, göbeği ile diz
kapağı arasıdır. 
Kadınınki ise, elleri ve 
yüzü hariç, baştan aşağı
bütün vücududur. Şafîî 
gibi birçok müçtehide 
göre yüzü de örtünme 
yerine dahildir. 
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Nur /31 – Mümin
kadınlara da bakışlarını

kısmalarını ve edep
yerlerini günahtan

korumalarını söyle. 

Yine söyle ki
mecburen görünen
kısımları müstesna

olmak üzere, zinetlerini
teşhir etmesinler. 

Başörtülerini
yakalarının üzerini
kapatacak şekilde

örtsünler. 

Zinet takılan
yerlerini kocaları,

babaları, kocalarının
babaları, 

oğulları, üvey
oğulları, erkek

kardeşleri, erkek
kardeşlerinin oğulları,

kız kardeşlerinin
oğulları, 

mümin kadınlar,
ellerinin altında

bulunanlar (köleler),
erkeklikten kesilip

kadınlara ihtiyaç
duymayan hizmetçiler 

veya henüz
kadınların mahrem

yerlerini anlamayan
çocukları 

dışında kimseye
göstermesinler. 

Saklı zinetlerine
dikkat çekmek için,

ayaklarını da
vurmasınlar. 

Ey müminler!
Hepiniz toptan Allah’a
tövbe ediniz ki felaha

eresiniz. [35,59] 

Zinetlerden
maksat, ya kolye, küpe,

bilezik gibi zinetlerin
yerleri yahut bizzat

zinet eşyalarıdır. Birinci
görüş daha ağır basar.

Örtülecek yerlerden
istisna el, yüz ve

ayaklardır. Yüz ile
ayakların örtülmesinin

farz olduğunu söyleyen
âlimler de vardır. 

ؤف ذة نةـــي  ااـيـــ في وا د ــج ــمف  تةـفةا نف لة ا  حةـل ــــدف خ ـــلة تةــداى  فةـــالحة هة ىـتحنــــوهة
ۜكمــلة مف ۛ  وةكمـــلة ج كمـــلة لةـيـــنف قي اي مف وا فةـــم  ارف ج ــع  وا ه ـــارف ىـع  كن الزف وة

ك مفـعة لةيفۛس نةاح  لةيـف ل واـتة النف ج  خ  ب ي وتاى دف ﴾٢٨﴿ الحن   ا تةــب وة يـل ونة عةـمةـعفـمة م ـلي
ونةــت كذتـة م  رة يف ا غة يهة ك ونةة  في سف تةاع  مة ۜ وةكمــلة مة لةم الحن مف ا  يةعف ا مة مة ونة وة ت بفد 

ه ــــنف  البفــوا  م ـضح ـــغ ــنة  يةــيـنيـؤف م ـم ـــلف ل لفــق  يةـــۛصا ر  ظ واــفةـحفــمف  وة ﴾٢٩﴿

ع و نةــــــنةــصفـــــية ۜ ــر وجةـــف  مف كنه  ل كة الزف ة ـلة ىــ ذن نح ۜ اي مف ةه  يـــ  خةالحن اــــر   ب ــبي مة
ق لف ل لف م ـم ـوة ه ــبف نف الــنة  م ـضفــض ــغفـنةات   يةـؤف يةــۛصار  ة  وة ظفنةــفةــحفــنح ﴾٣٠﴿

ة نح ه  ة ه نح ي ف ر وجة لة ةـ وة لح ة اي ينةتةه نح ينة زي ا بفدي ر ـظة مة بفنة ب خ م  ر  لفيةضف ا وة هة نف رة م  هة
ةـــه ـــئ  نح لة ي ـه ـوب ـي ـج  لنىـــعة ة  وة يــبفــنح ينة زي ةــه ـتةــنةــدي ولةنح ل ب ع  ة لح ة الوفـه ـت ـ اي انح بة ا ان

ةـن  نح ه  ااء  ب  وف ال بة ولةـان ةــه ـت ـع  اانح البفنة البفـه ـــئ  الوف ة الوف ااء  ـــنح ة الوفـــه ـــت ــولةـع ـــب نة اــايخفنح وة
لةكةتفـمة ان ــي ايخفـنايـــبة الوف ةـه ـوة يــبة الوف نح ات ـ الخةناي ة الوفــه ـوة ة ــــه ـائ ــۛساــن نح االوف نح مة
ل ـالطح  فف اــاليف الــه ـن  مة ة الو  ةاب ـنح بة ا ولل ي ر ــيفـينة  غةـعيـتح جة نةــة  م ـالف رف ال   الو ـالرح 
نةـبف يـــالحة وا عةــهةــــظفـــمف يةــــنة لةــذي ات ـــلنى عةـــــر  رة يةء   اۛساـــ النح وف لة ر ــضفــــ وة
لة ىـاي ة  ل ــه ـل ـاةرف ج ــب  ا ي ــلةـعفـي ـنح نف ينة  ــفيـــخفــمة  مة يم  ت ــه ــت ــنةــ زي ۜ  وة ة اـنح واــوب 

﴾٣١﴿ ةــعةـــــن ونة  لةـــــم  ؤفـــم ـــهة الفــــيح  يعاى  الـميــــ  جةالحن  ح ونةــــل ـــففــمف  ت كمــلح
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Nur /32 – İçinizden 
evli olmayanları, köle 
ve cariyelerinizden 
evlenmeye müsait 
olanları evlendirin. 
Eğer fakir iseler, Allah 
lütfu ile onların 
ihtiyaçlarını giderir. 
Çünkü Allah’ın lütfu 
geniştir. Her şeyi 
hakkıyla bilir 
(ihtiyaçları ve lütfa 
lâyık olanları da bilir). 

Âyetteki emir kipinin 
farziyet ifade etmediğine 
karineler vardır. Kesin olan,
evlenmenin şahsî bir 
tasarruf olduğudur. Ancak 
burada emir, akrabalar, 
yakını olmayanlar için 
düşünülür ise yöneticilerin 
evlendirme konusunda 
yardımcı olmasının mendup
olduğunu gösterir. 

Nur /33 – Evlenme 
imkânı bulamayanlar 
ise, Allah lütfu ile 
onların ihtiyaçlarını 
giderinceye kadar iffetli
kalmaya çalışsınlar. 
Eliniz altındaki köle ve 
cariyelerinizden 
mükâtebe yapmak 
isteyenler olursa ve siz 
de onlarda liyakat 
görürseniz mükâtebe 
yapınız. Allah’ın size 
ihsan ettiği maldan siz 
de onlara veriniz. 
Mecburî hizmet 
bedellerini ödemelerine
yardım ediniz. 
Dünya hayatının geçici 
metâını elde etmek için,
sakın cariyelerinizi 
-hele iffetli olmak 
isterlerse- fuhşa 
zorlamayın. Her kim 
onları fuhşa zorlarsa, 
bilinmelidir ki 
zorlanmalarından sonra,
Allah kendileri 
hakkında gafurdur, 
rahîmdir (çok 
affedicidir, merhamet 
ve ihsanı boldur). [9, 60; 
4,25] 

Köle veya cariye efendisine
başvurup hürriyetini satın 
almak istediğini söylerse, 
efendisi ona ödemesi 
gereken meblağı bildirip 
bunu ödemesi halinde hür 
olacağına dair onunla bir 
akit imzalar. Bu akde, 
“mükâtebe” denilir. Bu 
durumda çalışıp para 
kazanma imkânı bulması 
için efendisi ona vakit 
imkânı da verir. Zekât 
fonunun sarfedileceği sekiz 
bölümden biri de “rikab” 
adı ile bu bölüm 
olduğundan mükâtibler bu 
yardımdan da yararlanırlar. 

Öte yandan bu âyet, 
Cahiliye dönemine ait 
fuhuş evleri işletmesini de 
kesinlikle ilga etmiştir. 
Nur /34 – Muhakkak ki
size dinin hükümlerini 
açıklayan âyetler, aynen
sizden önce gelip 
geçenlerin hallerinden 
misaller ve Allah’a 
karşı gelmekten 
sakınacaklar için 
birtakım öğütler 
indirdik.
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Nur /35 – Allah
göklerin ve yerin

nûrudur. O’nun
nûrunun misali, tıpkı
içinde lamba bulunan

bir kandillik gibidir.
Lamba bir sırça (cam)

içinde, o sırça da sanki
parlayan incimsi bir

yıldız! 

Bu lamba, ne
yalnız doğuya, ne de
yalnız batıya mensup

olmayan kutlu, pek
bereketli bir zeytin

ağacından tutuşturulur.
Bu öyle bereketli bir

ağaç ki, nerdeyse ateş
değmeden de yağ ışık

verir. Işığı pırıl pırıldır.
Allah dilediği kimseyi
nûruna iletir. Gerçeği

anlamaları için
insanlara böyle

temsiller getirir. Allah
her şeyi bilir. [4,174;

39,22; 57,28; 6,122; 57,19]
{KM, II Samuel 22, 29; I

Yuhanna 1,5; Yuhanna
8,12} 

Nur: “Görmeye vesile
olan ışık” veya “Işık

kaynağı” anlamına gelir. Bu
anlamı ile nur yaratılmış

olduğundan, âyetin ilk
cümlesi: “Allah, güneş vb.

ışık saçan cisimleri
yaratmak sûretiyle gökleri

ve yeri aydınlatan” veya
“Göklerde ve yerde olanları

sapıklıktan kurtaran,
hidâyete erdiren, aydınlığa
çıkaran” diye tefsir edilir.

Başka geniş tefsirler de
vardır. Hülasa nûr ismi,

Allah Teâla hakkında bazı
alimlerce mecazî,

bazılarınca da hakikî
mânada değerlendirilir.

Birçok çağdaş müfessir, bu
âyetin devamında, başka

bazı gerçekler arasında, bir
de elektrik ampülüne işaret

edildiği kanaatindedirler. 

Nur /36- Nur /37
– O nûra, Allah’ın
yükseltilmesine ve

içlerinde kutlu isminin
zikredilmesine izin

verdiği evlerde
(mescidlerde)

kavuşulur. Oralarda,
sabah akşam O’nun

şanını yücelterek tenzih
eden öyle yiğitler vardır
ki, ne ticaretler, ne alım

ve satımlar onları
Allah’ı zikretmekten,

namazı hakkıyla ifa
etmekten, zekâtı

vermekten alıkoymaz.
Onlar kalplerin ve
gözlerin dehşetten

halden hale döneceği,
alt üst olacağı bir

günden endişe ederler.
[39,47; 73,40; 18,14,42;

76,10; 62,9; 63, 9; 72,18] 

Âyetteki “evler”
mescitler olarak tefsir

edilmekle beraber aynı
zamanda “müminlerin

evleri” diye de tefsir edilir.
Hatta bazı müfessirler bu
ikinci izahın ağır bastığı

kanaatini taşırlar
(Tefhimu’l-Kur’ân). Zira

İslâmda ibadet mâbedlerle
ve ruhban sınıfı ile sınırlı

değildir. 

نف اي نـف ى م  ةيةامن وا الف ح  ك  النـف ينة كموة ا ل حي ة الصح نفمف وة ك م  بةاد  اائ ـ ع  مة اي ۜـك ـمف وة مف
﴾٣٢﴿ م  ن ه  ااءة ي غف ـرة ك ون واف قة ۜ  وةــــنف فةــــ م الحن  يـة ل هي اس الحن  ضف م ــــيــليــــــع  عةــوة
الحن  لف ينة لة يةــف ــعفـتةـسفـيةــوة ونة ن ــج ــف  الحةذي م ـــه ــيةـن ــغفـــى ي ـتحنــكةاحاى حةـد 
ه مف نف ۜ م  ل هي ينة فةضف ةذي الح ونة وة تةغ  تةاۛب يةبف ا الفك  ة مح لةكةتف م  ان  مة كةات ب و مفكمــاليفمة فـة
لة وة يـت ـمفـل ـاينف عة مف خةـمف في ت ـيفـه  ان ال  ـمف م ـوه ـراىۗ وة ةالحن  نف مة تن يذييالح ۜكميــان مف

واـل تة تةغ  بف ـ  ه كذت ااء  ايـب ـالف لةىـمف عةكمــيةا ت ــتةـوا فةـــر  نة تة نف ال غة دف ناىـصح ــحةــرة
اه ـكك اي ةـه ـرة نح ۛض رة نف ينوة ـحةـالف عة مة يةاۜـالدح  ر  نفـوة كف  يـ 

ة ة فةا نح نح ه  ة هف د ـعفـــنف بةــ م الحن
لة دفـوة اا قة ـنة لف ك مف النفزة لةيـف يةات  اي مة ان بةيح نةات  وة ينة نةـم  ثةلىـم  ةذي الح ﴾٣٣﴿ يم  حي ور  رة ف  غة

ات  ور ـن  اللحن  وة من ۜ السحة ض  ةرف الف وة ﴾٣٤﴿ ا لةوف نف خة ل ـقة م  ع ـبف وف مة ۟ـل لف ظةةىـك مف وة ينة ةقي تح م 
ة  اجة اللزح جة ثة هيـ ن ل ـمة  ور 

وة  كف كن شف ام  يهة ۜ الـم  في بةاح  ي صف بةاح  في صف ۜ لفم  ة  اجة ز جة
يف ة ــــت ونةــــزة ة اةـكة ا ــنح ة  م ــــجةـــ ۛشنفــم د  ــــقة وـــب  د رح يح  ي ــــكفوفــكفهة  بةارةـــرة

ة ــكف
ۜــنة ار  ۛش ق ـلة ةــرف غةــيح لة ب ــة  وة ةــرف ۙ يةــيح يفـكةـة  ا ي ـت ـاد  زة لةـهة يء  وة لةـضاي ه ـسفـۛسـمفـمف تةـوف

الحن  ي ــهفــور ۜ يةـلنى ن ـــور  عةــن  هي  مةــن ـــ ل الحن د  ۜ وةـۛشاــــنف يةــــور  ب ـــضفـــــية اء  ر 
ي نة  ب ي وت  في الحن الذ  ﴾٣٥﴿ ة مف ۜ وة ــــــلــ ل الةـثةـــــالف ء  لح ـب ك  الحن نحةاس  يـعة ۛشيف ۙـلي م 

﴾٣٦﴿ كةرة  ي ذف االنف ت رف فةعة وة يهة  ۛسبح ح ـــه ۙ ي ــم ــاسففي
اـيـفي ه ـلة وح ــغ ـالفـب  هة ۙ د  نۛصال  الف وة
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Nur /37 –(bak 36)

Nur /38 – Allah 
Teâla onlara 
yaptıklarına karşılık en 
güzel mükâfatı verecek,
onların mükâfatlarını 
kendi lütfundan 
artıracaktır. 

Allah dilediği 
kimseyi hesapsız 
rızıklandırır. [39,34; 
25,16; 16,31; 6,160] 

Nur /39 – Dini 
inkâr edenlere gelince: 

Onların işleri düz, 
ıssız bir çöldeki serap 
gibidir ki susayan onu 
su zanneder. 

Nihayet onun 
yanına varınca su 
namına hiçbir şey 
bulamaz… Fakat 
Allah’ı bulur. 

O da onun 
hesabını tam tamına 
görür. Zira Allah hesabı
pek çabuk görür. 
[25,23] 

Nur /40 – Yahut o 
kâfirlerin duygu, 
düşünce ve davranışları
derin bir denizdeki 
yoğun karanlıklara 
benzer. 

Öyle bir deniz ki 
onu, dalga üstüne dalga
kaplıyor... 

Üstünde de koyu 
bulut. 

Üst üste binmiş 
karanlıklar... 

İçinde bulunan 
insan, elini uzatsa 
nerdeyse kendi elini 
bile göremiyor. 

Öyle ya, Allah 
birine nûr vermezse 
artık onun hiçbir nûru 
olamaz. [2,257; 6,122] 
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Nur /41 – Baksana
göklerde olan, yerde

olan herkes, kanatlarını
çarparak uçan dizi dizi

kuşlar, hep Allah’ı
tesbih ederler. 

Onlardan her biri
kendi duasını ve
tesbihini pek iyi

bellemiştir. Allah
onların yaptıklarını

hakkıyla bilir. [17,44;
22,18] 

Nur /42 –
Göklerin ve yerin

hâkimiyeti Allah’ındır. 

Bütün işler O’na
götürülür, hüküm

O’nun kapısından çıkar.

Nur /43 –
Baksana, Allah bulutları
sevkediyor, sonra onları
bir araya getirip üst üste

yığıyor. 

İşte görüyorsun ki
bunların arasından

yağmur çıkıyor. 

O gökten, oradaki
dağlar büyüklüğünde

bulutlardan dolu indirir
de onunla dilediğini
vurur, dilediğini de

ondan korur. 

Bu bulutların
şimşeğinin parıltısı

nerdeyse gözleri
alıverecek! 

ااء  يتة اي وة ت  ۙ لة ال  بةـت  مفـيه ـلفهيــر جة لة ة  وة ارة كف نفــعة ع ـيفــجة لنوة الحن ر ـذ  ة قةام  الصح اي  وة
يةـل يةجف م ـز  ه  ﴾٣٧﴿ اف ونة ية ۙ يةخة وة  كن ة ماى تةـالزح يه ـتةـوف لحةب  في ل وب  قة ۙ الفق  ةبفۛصار  الف وة

يةۛشااء  ا الحن  ۛسنة مة نف فةضف الحف مف م  ه  يدة يةزي ل وا وة م  ۜ وةـل ـعة ز  ق  مةــــيةالحن  هي نفـــرف
ينة  الحةذي اوا العفكفوة ر  اـفة مفـل  مة  ه 

اب  ب ـۛسـكف ة ـيعةـقيـرة ﴾٣٨﴿ يفـب  ح ـغة ۛساب ـر 
جة وة دةـوة ةـب ـۛسـحفـية ۜ حةـه  الظح ااءى انن  مة ه  لةــمف ااءة ذةا جة اى اي ه   ۛشــج ـمف يةــتحن ـاىـــيفـــدف

ات كـ الوف ي ظ ل مة في ﴾٣٩﴿ ة نفالحن ه  فةـ ع  يه  ح ـدة فحن يع  الحن ه ۜ وةـۛسابةــوة ۙ ۛسري ۛساب  الفح 
ات  ظ ل مة يح  ل جح  ر  ج   ـية بةحف وف يه  مة شن نفغف ق ـفة م  ج  ـــهي مةــوف نفوف ق ـفة م  ۜـوف اب  هي ۛسحة
ل  عة يةجف اـبة هة ض  قة عف اا الخف فةوف ذة ۜ اي ض  جة يةـبةعف ه  لةـرة كة مفـدة يــدف يةــيـة مةـرن اۜ وة لةمف نفـهة

ة  ال رةــتة مفــاللة ةنح ــۛسـ ي الحن ف ينف ــه  مةـح  لةـبح  ﴾٤٠﴿ اـن وراى فة ه ـ لةالحن  ۟ـن  نفــه  م ـلة مة ور 
ۜ ه  يحة بي تةسف وة ات  وة من ض السحة ةرف الف ةيف  وة الطح ۜ ر ـوة ل مة ۛص دفـقة ك لح  ۛصاافحةات  تةـعة ه ـلة

حن وة ةـلفــ م ل  ايـــمنــك  السح ۛ وة ض  ةرف الف ات  وة ىـلة وة ﴾٤١﴿ الحن  يم  وة لي ا عة  ب مة
ل ونة عة يةفف
ة ال رةـاللةمف تة ة نح جيـــ  ي الحن ابـــي ۛسـزف ة ي ــــاى ث ـحة نةه ـلح  ؤةــمح ف  بةيف ﴾٤٢﴿ ير  الحن  صي الفمة

نةـم  ة يةــث  ى الفـتةـاماى فةـكة ه  ر ـل ـعةـجفــمح قة يةـرة دف نف ر ج  ـخفـوة ل ـخ م  ي ـلة ۛ وة ل ــنةــهي زح 
ف  ر  يةصف ه ـوة ا مة ة ا ـبةال  فيـنف ج ـ م ء االسح د  فةـ بةنفـم يهة نف يةۛشااء ـيب  ب ـصيـي ـرة هي مة
﴾٤٣﴿ ۜ  يةـــنف يةــنف مةـــعة ق ــنةا بةــاد   ۛسـكةــۛشااء  هةــــهي  يةــــرف ةبفــب   ب ـــذف ار ۜـۛصــالف
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Nur /44 – Allah 
gece ile gündüzü 
birbirine çeviriyor, 
geceyi gündüze, 
gündüzü geceye 
dönüştürüyor, sürelerini
uzatıp kısaltıyor. 
Elbette bunda 
görebilenler için 
alınacak bir ders vardır.
[3,190] 

بزح

﴾٤﴿
Nur /45 – Allah her 
canlıyı sudan yarattı. 
Kimi karnı üstünde 
sürünür, kimi iki ayağı 
üstünde yürür, kimi 
dört ayağı üstünde 
yürür. 

Allah dilediğini yaratır. 
Çünkü Allah her şeye 
kadirdir. 

Nur /46 – Gerçekten 
Biz hükümlerimizi 
açıklayan âyetler 
indirdik. 
Allah dilediği kimseyi 
doğru yola hidâyet eder.

Nur /47 – Çünkü 
niceleri: “Biz Allah’a 
ve Resulüne inandık ve 
itaat ettik” derler de 
sonra onlardan bir 
kısmı, buna rağmen 
geri dönerler. İşte 
bunlar mümin 
değildirler. [4,150] 

Nur /48 – Aralarında 
hükmetmesi için 
Allah’ın ve Resulünün 
hükmüne dâvet 
edildiklerinde, bir de 
bakarsın onlardan bir 
kısmı yüz çeviriyor! 
[4,60-61; 105] 

Nur /49 – Ama hüküm 
kendilerinden yana 
gözükmeye görsün, tam
bir itaat içinde koşa 
koşa gelirler. 
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Nur /50 – Sahi,
kalplerinde bir inkâr

hastalığı mı var
bunların? 

Yoksa imanda şüpheye
mi düştüler yahut

Allah’ın ve Resulünün
kendilerine zulüm ve

haksızlık yapacağından
mı endişe ediyorlar?

Doğrusu, asıl zalimler
hem de kendi

kendilerine haksızlık
edenler, onların ta

kendileridir! 

Nur /51 – Haklarında
hüküm verilmek üzere

Allah’a ve Resulüne
dâvet edilen

müminlerin söyledikleri
tek söz: 

“Hay hay!
Başüstüne!” demek

olmuştur. İşte felaha
erenler onlar
olacaklardır. 

Gerçek müminin
başlıca özelliği, karşı

karşıya kaldığı her
durumda Allah’ın

rızasını gözetmek, 

Allah ve
Resulünün Kur’ân ve
hadislerde varid olan

hükümlerine gönül
rızası ile uymaktır. 

Aksine davranış
münafıkların vasfıdır. 

Nur /52 – Kim
Allah’a ve Resulüne

itaat eder, Allah’ı tazim
edip O’na karşı

gelmekten sakınırsa, 

işte ebedî başarı ve
mutluluğa erenler onlar

olacaklardır. 

Nur /53 – Senin
kendilerine emretmen
halinde  hicret etmeye

veya savaşa
çıkacaklarına dair

vargüçleriyle yemin
billah ettiler. 

“Yemine ne
hacet!” de, “Yemin

etmeyin, sizden istenen
makul bir itaattır. 

Elbette Allah
yaptığınız ve

yapacağınız her şeyi
bilir” 

ةبف ۛصار ـــالف لح ب   ةالحن ي قة الــيفــ الح ةــلة وة ة فيــنح نح ۜ اي ارة ل ـهة ل ـــبفــع ـــلة كةـي ذن ةى ل  ول يـرة
ةالحن  وة اابح ة دة لةقة ك لح اــة  م ـخة ۛ انف مة نف مفـه ـنفـم ـفةء  ي  مة شي ۛـن ـطفـبة لنىـعةيةمف هي ﴾٤٤﴿

بة ۜـالرف ع  م  ۛـمفـنف يةـمف مةـه ـنفـوة لةيفن  لنى ر جف ي عة م شي مف مةـنفـ وة اىيـشيـمفــية نفــه  لن  عة
دفـلة اا قة ـنة لف يةات  النفزة ان ﴾٤٥﴿ ل ق   االحن يةخف   مة

ة نح ۜ اي ة يةۛشااء  ء  ك لح  لنىـعة الحن ير  ۛشيف قةدي
ول ونة يةق  وة ﴾٤٦﴿ ۜ نةات  بةيح  يالحن وة م  دي نف  يةهف لنى يةۛشااء  مة اط  م  اي رة م ـيـقيــتةــسفـص 
ل  ۜـذن كة ةا  نح ول انمة س  ب الرحة نةا ب الحن  وة الطةعف ةـث  وة لحنىـتةـية مح يق ــفة وة مفـنفـم  ري نف ه  د ــعفـبة م 

ذةا اي ا د  وة لةىــع  س  وا اي رة مةكم ل يةحفهيـول ـالحن  وة ﴾٤٧﴿ ائ  لن اا ا ول مة م ـوة ؤف ينةـكة ب الفم  ني
نف ية اي اـقح  يةـحةـالف م ـه ـلة نفكمـوة واـأفت  ﴾٤٨﴿ نةه مف  ونةبةيف ض  ر  عف مف م  ه  نف يق  م  ذةا فةري اي

ي تةـمف مةـه ـوب ـل ـق  الفي اـرةض  الم  ارف نف ونة الـاف ـخةـوا المف يةـاب  ﴾٤٩﴿ ه  م  لةيف ع ـاي ۜـذف ينة ني
﴾٥٠﴿ س ـه ـلةيفـعةالحن  ۛف ـيـحيـية رة ائ لفــــه ۜ بةـــول ـمف وة ةال م  ــكة ه ــ ا وللن ۟ـم ــــالظح ونة

ك مةـيةـل  حف ة اي لةــانة قةـكـا ـمةــنح ذةاينة ـنيــم  ؤفــم ــالف وف ا د  اي لةـع  س  ىـوا اي رة هيــل  وـالحن  وة
نف مة ﴿٥١﴾وة مف نةه  ول واـ النف يةبةيف نةا ق  عف ۜ ۛسم  نةا الطةعف م  الفم وة ائ كة ه  لن ا ول ل ح ونةـففـ وة
﴾٥٢﴿ ـع ــي  ة ط  ولةه  الحن س  رة ۛش وة يةخف ة وة ية الحن ةــوة اــ فةه ــقفـتح اائ ـالفم  ــه  كة ـئ ـا وللن ز ونةـفة
ۛ وا م  س  ت قف وا  القفۛسم  دةب الحن وة هف يف  جة مفـال ان ه  مف ال ئ نفـلة مة تةه  رف ر ج ـلة مة ۜـيةخف ة لة لفـق  نح
﴾٥٣﴿ ة ـــر  و فةــــعفــ  مةة ــطةاعة ةة ۜ   اي نح ا تةـــــــر   ب ـــيــبيـــــ  خةالحن ل و نةـــمةـــــعفـــمة
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Nur /54 – De ki: 
“Allah’a itaat edin, 
Peygambere itaat edin. 

Eğer sırtınızı 
dönerseniz bilin ki 
Peygamber kendi 
görevinden, 

siz de kendi 
yükümlülüğünüzden 
sorumlu olursunuz. 

Ama ona itaat 
ederseniz, doğru yolu 
bulmuş olursunuz. 

Yoksa, 
peygamberin görevi, 
açıkça tebliğ etmekten 
başka bir şey değildir.” 
[13,40; 88,21-22] 

Nur /55 – Allah 
içinizden iman edip 
makbul ve güzel işler 
işleyenlere kesin olarak
vaad buyurur ki: 

Daha önce 
müminleri dünyada 
hakim kıldığı gibi 
kendilerini de hakim 
kılacak, kendileri için 
beğenip seçtiği İslâm 
dinini tatbik etme gücü 
verecek ve yaşadıkları 
korkulu dönemin 
arkasından, kendilerini 
tam bir güvene 
erdirecektir. 

Çünkü onlar, 
yalnız Bana ibadet edip 
hiçbir şeyi Bana şerik 
yapmazlar. 

Artık bundan 
sonra kim küfrana 
saparsa, işte onlar 
yoldan çıkıp Allah’a 
karşı gelmiş olurlar. 
[2,30; 38,26; 27,16; 
21,105; 14,14; 28,6; 
6,165; 7,69; 8,26; 
7,129] 

Nur /56 – Öyleyse
ey müminler, siz 
namazı hakkıyla ifa 
etmeye devam edin, 
zekâtı verin, 

Peygambere itaat 
edin ki merhamete 
mazhar olasınız. 
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Nur /57 – İnkâr
edenlerin dünyada

Allah’ın hükmünden
kaçıp kurtulacaklarını

sakın zannetme! 

Onların
varacakları yer ateştir.
Gerçekten ne kötü bir

sondur bu! 

Nur /58 – Ey iman
edenler! Ellerinizin

altında bulunan köle ve
hizmetçileriniz ile 

içinizden henüz
bülûğa ermemiş

çocuklarınız, 

odanıza girmek
için şu üç vakitte sizden

izin istesinler: 

Sabah namazından
önce, öğle vakti

istirahat için
elbiselerinizi

çıkardığınız zaman ve
bir de yatsı namazından

sonra. 

İşte bu üç vakit,
mahremiyet

vakitlerinizdir. 

Ama bunların
dışında izinsiz

girmelerinde ne sizin
için ne de onlar için bir

mahzur yoktur. 

Çünkü sizin
birbirinizin yanına girip
çıkmanız kaçınılmazdır.

İşte Allah size
âyetlerini böylece

açıklar. 

Gerçekten Allah,
alim ve hakîmdir (her

şeyi kemaliyle bilir, tam
hüküm ve hikmet

sahibidir). 

ه ـيفــلةــعة واــطي ال لفـــق  ةيع  الطي الحن وا ـيـــوة س ع  ۛ ــالرحة ة وةــــا نف تةـ فةولة ا  فةـــلح ة ا ـــوف اــنح مة
ا مة لةىــعة وة عة لة وة ا ح مح  اكميـفـلةـمة نف ت ـت ـلفـمح ـح  مف مة اي ۜ  وة وه   ـمف يع  تةـتةطي ۜ د ـهف وا

عة ةالحن دة ـــوة ينة انمةـ الح نـفـذي مفكمن وا م  ﴾٥٤﴿ س  الفــالرحة ة لح غ  الفـبةـــول  اي يـم ــلة ن ـبي
تة لةۛفـاسف خف عة اـم ـوة ة ات  لةـل  ل وا الصح تةـيةـحة مفـفةـل ـخفـسف ةه  ض   ف ي نح ةرف  الف

اكف مة
مفـه ـلة ينة لةـه ـل ــبفـنف قةــ م الحةذي يــنةــكح ـمةــي ــمف   وة مف دي ة لةه  ةـه ـنةـنح تةـم  الح ي ارف ىـذ  ضن
يـبي لة ةــدح  لةـبةـي ـوة د   نفــمف م ـه ـنح ف ـخةبةعف ناىۜ يةـه ـوف ونةـب ـعفـمف المف ي ــد  ي لة ونةـكمر ـشفـني

وا يم  القي وة ﴾٥٥﴿ نف  مة ـاىۜ وة رةكفۛشيف دةفة ل بةعف م  الفـكة فةـ ذن ائ كة ه  اس ـا وللن ق ونةـفة
ة لة ۛسبةنح تةحف ﴾٥٦﴿ لنوةة ة ت وا الصح ان وةة وة كن ة وا الزح يع  الطي  وة

ولة س  لحةك مف الرحة  لةعة
ونة م  حة ت رف

لة ۛسـئفـب ـوة ينة وا م كف الحةذي ر  يـج ــعفــفة مةـنة ف ــزي ۛ وة ض  ةرف يه ـي الف ۜـأف ون ةار  م  النح
ينة انمة ةذي ا الح اا اليح هة تةأفذ  نفـوا ل ـن ـية ةكمــيةسف يـم  الح تفكفـلةـنة مةـذي ﴾٥٧﴿ ۟ـمةـالف ير  صي

ل ـبفـقة انـ  ينة لةكماليفمة ةذي الح ۜ ـح ـل غ وا الفـبفـمف يةـمف وة ات  رحة ك مف ثةلنۛث مة نـف نفل مة م  م 
د ـعفـبة ينة تةۛضع ونة ث يةابـةۛصلنوة  حي ر  وة جف ةـال نةـمف م كم الففة نفــم ة   وة  رةـيـهيـظح

مف ه  لةيف عة ۛشااء   ثةۛصلنوة   ات  لةــث  عةـلنـالفع  رة ۜ كمـــوف لةكملةيـفـعة ۛسـيفــلة مف مف وة
ۜــعفــبة ض  ه ـعفـنةاح  بةـــج  ۜ طةـدة ة اف ــنح ة لنىـعة مف كمض ـــعفـمف  بةكميـفـلةـونة  عةـوح

﴾٥٨﴿ ل كة ي كف يةكمـــــــــــــــ لةالحن  بةيح ن ـذن ن ۜ  وةــم  الف م ــيـكيــم  حةـيـليـــ عةالحن ات 
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Nur /59 – 
Çocuklarınız büluğa 
erdiklerinde ise, 
kendilerinden büyük 
olanları nasıl izin 
istiyorlardı ise, 

odanıza girmek 
için her vakitte izin 
istesinler. 

İşte Allah size 
âyetlerini böylece 
açıklar. 

Çünkü Allah her 
şeyi kemaliyle bilir, her
hükmü yerinde açıklar. 

Nur /60 – 
Evlenme arzu ve ümidi 
kalmamış olan ihtiyar 
kadınların, zinet 
yerlerini teşhir 
etmeksizin, dış 
giysilerini çıkarmaları, 
günah değildir. 

Bununla beraber 
sakınmaları, kendileri 
yönünden daha iyidir. 

Allah her şeyi 
işitir, gizli âşikâr her 
şeyi mükemmelen bilir. 
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Nur /61 – Görme
özürlü, topal veya hasta

gibi özürlülerin 

sizin evlerinizden
yemek yemelerinde

mahzur olmadığı gibi, 

sizin de eşlerinize
yahut çocuklarınıza ait

evlerinizden, 

babalarınızın
evlerinden,

annelerinizin
evlerinden, 

erkek
kardeşlerinizin, kız

kardeşlerinizin
evlerinden, 

amcalarınızın
evlerinden,

halalarınızın
evlerinden,

dayılarınızın
evlerinden,

teyzelerinizin
evlerinden 

yahut anahtarları
size bırakılmış sahip

çıkmanız istenen
yerlerden 

veya
arkadaşlarınızın

evlerinden yemek
yemenizde mahzur

yoktur. 

İster toplu, ister
ayrı ayrı yemenizde de

sakınca yoktur. 

Evlerinize
girdiğiniz zaman Allah
katından kutlu, feyizli

ve bereketli bir iyi dilek
temennisi olarak

birbirinize selam verin. 

İşte Allah size
âyetlerini böylece

açıklıyor. 

Umulur ki
düşünüp hikmetini

anlarsınız. [58,8] {KM,
Matta 10,12} 

Sefere çıkanlar,
savaş gazilerine,

yaralılara ve özürlü
fakir kimselere evlerine

sahip çıkmaları için
evlerini teslim

ederlerdi. Bunlar da
çekindiklerinden

dolayı, o evlerden yiyip
içmezlerdi. Bunun
mübahlığı böylece

kesinleştirilmiş
olmaktadır. 

اكف مة ة طفــلةـــــذةا بة اي وة واــأف ذ  ن ــتةــسفــيةــلفـــمة فةـل ـح ــم  الفكمـنفـــال   م ـفةــــغة الف
الحن  ةــتةــــاسف ينة  م ــــأف ذة نة الح ۜ ــــــــه ـــل ـــبفـــنف قةـــــذي ن ــــيح ـــبةـــــــكة   ي ـذن ل ــــكف مف

ا ع ـقةــوة الف ء اۛساـــنح ـنة الـد  م ــوة ﴾٥٩﴿ يةكمــلة ۜ  ــات ــمف ان الحن هي ي وة لي يم ـعة كي م  حة
النف ي لة يةـــالحن ج ـــــتي ة  ج ـــــه ــيفـــلةـــــۛس  عةــــيفــلةـــاى  فةـاحـكةــونة  ن ـرف اح ـنةـــنح

نةـعفـتةـسفــية فف ف  ة غةــه ـيةا بةـنة ث ـعفـۛضـية يـــات   ب ـرح  جةــبةـتةـرة م ـيفـنح النفـــــنةـزي ۜ  وة ة 
لةى يفۛسـلة ةعف عة لةـالف ج  وة رة ى حة من ﴾٦٠﴿ ۜ ـــه ــر  لةـيفــــــخة ة الحن نح يع  وة يم  ۛسمي لي عة

النف لةى ج  عة رة ةعف ج  الف رة لة حة لةى وة يض  عة ري ج  الفمة رة لة حة اى وة لن مفكمنفف س  ال عة
مفكمــت  نف ب  ب كمت ي و ـتةأفك ل وا م  اا وت ـي ــمف الوف بة ب كمــئ  ان ة  ا وت ـي ــمف الوف اـــمح هة
مفـك ـم  ب  ا ـ ايخفوت ـي ـالوف ب كمــن وة اـ الخةي وت ـمف الوف ب كمت وة اــ العفوت ـي ـمف الوف مة
مفكمـت  ب ي وت  ا الوف ة مح ب كمـت  عة ا ـ الخفوت ـي ـمف الوف ب كمــل وة الةي وت  ـــمف الوف خة

مفكمــيفــلةــعة ا ت ــمف مةــت ــكذـلةـا مةـ مةالوف ا  الوف ۛصـــحةـــفة ۜ لةكمــق ــدي يــه  ۛســيفــمف
مفــت ـــلفــخة دة ا  ذةاـــــاىۜ  فةــتةاتــــــشف يعاى الوف الـميـــــوا  جةـل ــــكم أفــنةا ح   ال نف تةـــــج  

الحن  وا  عةـــلح ــۛســاى  فةـو تــي ــب  اى ال نفــم  ةـــح ـــمف  تةكمس ـف ــلن د ــــنفــنف ع ــةى  م ـــيح
الحن  ن ـــــيح ــــبةـــكة   ي ـــذن ل ــــــــــــــكفةىۜ    ــبةـــــــــيح ـــــــةى  طةـــــــــــكفا  رة ـبةــــــــــــــــم 
﴾٦١﴿ ن يةكمــــــــلة ةــــــعةـــــــــــــــات    لةـــــــــم   الف ۟ـل ـــــــق ــــــعفــــــــمف   تةكمــلح و نة
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Nur /62 – Gerçek 
müminler ancak öyle 
kimselerdir ki 
     Allah’a ve Resulüne 
bütün kalpleriyle iman 
etmiş olup, bütün 
toplumu ilgilendiren 
meseleleri görüşmek 
üzere onun yanında 
bulundukları vakit 
ondan izin almadıkça 
ayrılıp gitmezler. 
        Senden izin 
isteyenler hakikaten 
Allah’a ve Resulüne 
gerçekten iman 
edenlerdir. Öyle ise 
bazı işler için senden 
izin istedikleri zaman, 
sen de onlardan 
dilediğin kimselere izin
ver ve onlar için 
Allah’tan af dile. 
Muhakkak ki Allah 
gafurdur, rahîmdir. 
            İslâm toplumunu 
ilgilendiren önemli 
meselelerin görüşüldüğü 
yere gitmek ve oradaki 
yetkilinin izni olmadıkça 
ayrılmamak bir vecibedir. 
Hayatî bir mazeret 
olmadıkça izin taleb etmek 
caiz görülmediği gibi 
mazereti kabul edip 
etmemek de Hz. Paygamber
(a.s.) ile İslâm toplumunun 
yöneticilerinin 
takdirindedir. 
             Nur /63 – 
Resulullahın sizi 
çağırmasını, sizin 
birbirinizi dâvet 
etmenizle bir tutmayın. 
        Allah elbette 
sizden birbirini siper 
edinerek sıvışıp 
gidenleri bilir. 
         Öyleyse 
Peygamberin emrine 
aykırı hareket edenler 
başlarına dünyada bir 
bela gelmesinden yahut
âhirette gayet acı bir 
azap gelmesinden 
korkup çekinsinler. 
       Resulullahın çağrısına 
uymak farzdır. Onun 
duasına Allah Teâla icabet 
buyurur. Dolayısıyla 
ihtimamla itaat gerekir. 
Âyet aynı zamanda şunu da
ifade eder: Müminler, Hz. 
Peygambere hitab eder 
veya ondan bahsederken 
sadece ismini zikretmekle 
kalmayıp onun nübüvvet 
makamını ifade eden 
“Resulullah”, “Resul-i 
Ekrem”, “Peygamber 
Efendimiz” gibi bir vasfını 
söylemelidirler. Ayrıca ona 
salat-ü selam 
getirmelidirler. [35,56] 
Nur /64 – Dikkat edin! 
Göklerde ve yerde ne 
varsa Allah’ındır. O şu 
anda içinde 
bulunduğunuz durumu 
da pek iyi biliyor. 
İnsanların kendi 
huzuruna 
götürülecekleri büyük 
duruşma günü, yapmış 
oldukları şeyleri tek tek
kendilerine bildirip 
karşılığını verecektir. 
Allah her şeyi pek iyi 
bilir. [2,144; 26,218-
220; 10,61; 11,5; 18,49;
75,13] 
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25-FURKAN SÜRESİ

77 âyet olup
Mekke’de nâzil

olmuştur. Bir önceki
Nûr sûresinde işaret

edilen Kur’ân’ın
evrenselliği bu surenin

ilk âyetiyle bir serlevha
haline getirilir. Vahiy ve

nübüvvet konusunda
müşriklerin itirazları

çürütülür. Hak ile bâtılı
ayırdeden bu Furkanın,
bu dini benimseyenleri

fikren ve ruhen
yükselteceğine,

hayatlarında önemli
değişiklik yapacağına

işaret etmekte, iyiyi de
kötüyü de açıkça ortaya
koyup tercihi muhataba
bırakmaktadır. Sûrenin

son kısmı ise bu dini
benimseyen

“Rahman’ın kulları”
nın faziletli hayat

programlarını
vermektedir. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Furkan /1 – Hayır
ve bereketi ne

muazzamdır o Zatın ki
bütün ins ve cinni
uyarsın diye o has

kuluna doğruyu eğriden
ayıran Furkan’ı indirdi.
[18, 1-2; 4,136; 25,32;

17,1; 72,19; 41,42;
7,158] 

Furkan /2 –
Göklerin ve yerin

hâkimiyeti O’nundur. O
asla evlat edinmedi,
hâkimiyette hiç bir

ortağı olmadı. Her şeyi
yaratıp nizam veren ve
her şeyin varlığını bir

ölçüye göre belirleyen
O’dur. 

Âyetin aslında
“takdir” tabiri

kullanılmaktadır.
Bunun anlamı şudur:

Allah kâinattaki bütün
varlıkları yaratmakla
kalmaz, onlardan her

birine mahsus bir yapı,
biçim, boy, miktar, her

aşamadaki gelişme
sınırı, ömür müddeti
gibi bütün yönlerini

belirler. Tevhid inancını
olanca kapsamıyla

bildirdiği için bu âyet-i
kerime, Hz. Peygamber
tarafından, konuşmaya

başlayıp aklı eren
çocuklara, Kur’ân’dan
ilk öğretilmesi gereken

yerlerden olarak tavsiye
buyurulmuştur. 

اى لن ر  عة المف ة نح ا الفـاي ة ن ونةــؤف م ـم ـمة ينةــالح ول هي ب الحن  واـن ـــانمة ذي س  رة ذةا وة اي عة كةان وا وة ه مة
ينة الحةذي ع  ام   جة

ب واـلة هة تحنى مف يةذف  حة

ة نح ن وه ۜ اي تةأفذ  ينة يةسف ةذي  الح
ن ونةكة تةأفذ   يةسف

ائ كة ا وللن
نف ذة أفــفة ۛ  ونةـن ـؤف م ـــي  ول هي س  رة مفــه ـأفن ـۛش ض ـعفـبةــوكة ل ــن  ذة أفـتةـا ذةا اسفـفة ب الحن  وة

﴾٦٢﴿ نف ش  نفـل مة تةـئفۛت م  اسف مف وة ف ـه  م  ـغف لةه  ۜرف ة ة الحن نح ة   اي حيـف ــــغةالحن م ــيــــور  رة
ۜ ضاى بةعف تة ااءة ل واد ـــعةــجفــلة ول  عة س  ااء  بة د ــكفمف كمـــنةـيفـبة الرحة مفكمض ــعفـــعة
ينة الحةذي لةم  ـدف يةـــقة ينة  الحن  عف ةـۛسـتةـيةالحةذي اذاىۛ  فةـمف ل كمنـفـل و نة  م ــلح ر ـيةـلفـوة ذة حف
يم  اللي ال ــي  ا ــالمف نفـونة  عةــف ـخة هي مفـي  ة  الوفـنةـتفـمف ف ـه ـيبةـصيـت  النف ر  يبةه  ذةاب ـعة صي

ا ة  اللة نح حن اي ال  ۜ  ف ي  مة ض  ةرف الف ات  وة وة من ااـلةـعفــية دفـــقةالسحة نف م  مة ۜــمف عةـت ــال ه  لةيف ﴾٦٣﴿

﴾٦٤﴿ مة ي  يةوف ع ونةـوة جة ه  فة رف لةيف مفـي ـاي ئ ه  ا نةبح  ء  ك لح ــب  الحن ل واۜ وةـم ـعة ب مة يم  ۛشيف لي عة

قةان                  رف ة  الفف  ورة             س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

يـنة ۙـذي راى كةـتة ي بةارة لة ـنة الحةذي ة قةانة زح رف هي ل ـبفـلنى عةـعةالفف  الةـونة ل لفـك ـيةـــد  نةـيـميـعة
ي لفك ه  ـلة اللحةذي ض  م  ةرف الف ات  وة وة من لةالسحة لةمفـ وة لةداى وة ذف وة نفكميـة مف يةتحةخ  ﴾١﴿

﴾٢﴿ يك ـه  ۛشــلة لفك  يـف  ري خة الفم  ة ۛشــكمقة ـلةـ وة ء  فةـلح ه  تةــقةــيف رة ة يـــقفــدح راىـدي
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Furkan /3 – Böyle
iken müşrikler 
Allah’tan başka bir 
takım tanrılar edindiler 
ki, 

hiçbir şey 
yaratmaya güçleri 
yetmez, 

üstelik kendileri 
başkası tarafından 
yaratılırlar. 

Başlarına gelen 
zararı savamaz, 
kendileri için fayda 
celbedemezler, 

ne öldürmeye, ne 
diriltmeye ve ne de 
ölümden sonra tekrar 
diriltmeye güçleri 
yetmez. [53,23; 46,4; 
16,20; 31,28; 54,50; 
36,53; 37,19] 

Furkan /4 – 
Kâfirler: “Kur’ân onun 
uydurduğu bir yalan 
olup, bu hususta 
başkaları da kendisine 
yardımcı olmuşlardır” 
diye iddia ettiler. 

Onlar böylece, 
kesin bir yalan söyleyip
zulmettiler. 

Furkan /5 – 
Ayrıca: “Onun 
söyledikleri, kendisi 
için yazdırtmış olduğu 
ve sabah akşam 
kendisine dikte ettirilen
önceki nesillerin 
efsanelerinden başka 
bir şey değildir” 
dediler. 

Müşrikler Hz. 
Peygamber (a.s.) dan 
40 yaşından sonra her 
yönü ile mükemmel bir 
eser görüp onu Allah’ın
kelamı kabul etmeyince
kaynak aramaya 
mecbur kaldılar. Az çok
yazı çiziştiren bir iki 
azatlı köleden başkasını
bulamadılar: Addas, 
Yesar ve Cebr. Halbuki 
bunlar gibi yüzlercesi 
bir araya gelse bile 
Kur’ân’a benzeyen bir 
eser ortaya 
koyamazlardı. Diğer 
taraftan, eski 
efendilerine rağmen 
onların Hz. 
Peygamberin safına 
katılmaları 
düşünülemezdi. Onun 
yanında yer almaları, 
canlarından daha 
değerli gördükleri bir 
hakikat bulduklarını 
gösterir. Hem öğretmiş 
olsalar, çıraklarına 
bağlanıp teslim 
olabilirler miydi? İşte 
daha bunun gibi 
gerekçeler sebebiyledir 
ki Kur’ân onların bu 
iddialarını “kesin bir 
yalan söyleyip 
zulmediyorlar” diyerek 
kestirip atmıştır. 
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Furkan /6 – De
ki: “Onu, göklerdeki ve

yerdeki bütün sırları
bilen Yüce Allah

indirdi. O, gerçekten
gafurdur, rahîmdir (çok

affedicidir, merhamet
ve ihsanı boldur.)” 

Furkan /7 – Yine:
“Ne oluyor bu

Peygambere, böyle
Peygamber mi olur: 

Yemek yiyor, çarşı
pazarda dolaşıyor! 

Bari yanında
heybetli bir melek

olsaydı da etrafındaki
insanları korkutup

uyarıda bulunsaydı!”
[21,8; 23,24; 6,9; 17,9] 

Müşriklerin
zihniyetine göre,

insanlar üzerinde etkili
olmak için beşer değil
de üstün bir varlık, hiç
değilse güçlü bir lider

olmalı, yanında istediği
her şeyi yaptıracağı

heybetli bir melek
bulunmalıydı. 

Furkan /8 –
“Yahut kendine bir

hazine verilse, yahut
kendisinin içinden

yiyeceği bir bahçesi
olsaydı!” 

Hasılı o zalimler:
“Doğrusu siz, sadece

büyülenmiş bir adamın
peşine düşmüşsünüz”

dediler. 

Furkan /9 – İşte
bak senin hakkında

nasıl tutarsız misaller
getiriyorlar. 

Doğrusu onlar
saptılar, artık asla yol

bulamazlar!. 

Furkan /10 –
Hayır ve bereketi ne

muazzamdır o Zatın ki 

dilediği takdirde
senin için bundan daha

iyisini, içinden ırmaklar
akan cennetleri verir.

Senin için orada
saraylar yaptırır.

[17,93] 

Furkan /11 –
Aksine onlar kıyamet

saatini yalan saydılar, 

Her kim o saati
yalan sayarsa, bilsin ki

Biz ona harlı bir ateş
hazırlardık. 

لةق ونةــخفــي  ة اتح ل ـــنف د ون ـذ وا م ــخةــوة ا ان يةــهةــهي ه ــيفــق ونة ۛشــل ـــخفـــةى  لة مفــــاى وة
ية لة ونةكمـل ـــمفـــوة لة ية ةنفكمـــــل ــمفـــــوة لة نةـه ــــس ـف ــــونة  ل  ى  وة اعاــففــــــمف ۛضراح

قةالة ةوة ينة  ـــــــــ  الح اواكفذي ر  فة ﴾٣﴿ تــــمة لة حةـوف لة ن ــينـــــاى وة وراىــــــــوةى  وة ش 
ۛ ــــانخة ونة ر  ا اي ففــــــاينف هن ة لح اا  اي يــتةــــــك   اففــذة انةـرن العة م ــــــه   قةــيفــلةــه   عةـــــه   وة وف

اوا قةال  ة ليــــيـۛسا طي  الوة ةوح نةـيـــر  الف ﴾٤﴿ اــــقةـــفة ۛ ــــلفـــاؤ ن   ظ ــدف   جة ز و راى ماى   وة
لفــق  ﴾٥﴿ ا  فةـــبةـــتةــتةـــكذا الصيكذه   بـ ــيفــلةـــلنى  عةـــمفــية  ت ـه ــــهة ةى  وة لىــيــرة
انةــكف لةــالنف يه  ـــزة ةـــم  السح ـلةـــعفـ يةالحةذي ة ف ي السح ات  ـــمنـــرح ة وة نح ۜ اي ض  ةرف الف ه ــــوة

قة ا الـــال  هنـوا مةـل  اـوة س ـذة ة ل ـكم أفــية ول ـــرحة امةـــالطح عة ﴾٦﴿ حيـف ــغة ماىـيـو راى رة
ه ــعةـمة ية يــمفــوة ةسف يـف  شي ۜ لةــالف اق  ا ا ــوة لة لة ايـــنف وف ونةـكمــيةـــك  فةـلةـــه  مةــيفــلة ز 

اىـــلفـــي  الوف ةــــ جةه ـــون  لةكمز   الوف تـةــــنفــكفه  ـيفــــلة اي قن ل ــكم أفــيةة  ـــنح ﴾٧﴿ ۙــنة يراى ذي
ظ رفـنف ا  ﴾٨﴿ ۜ ا هة نف قةالة الم  ةال ـ وة نف تةــظح ونة اي ةــم  ج ـــب ـتح ة رة لح وراىـلى مةـع ونة اي ح  سف

﴾٩﴿ ب ـــيفـكة ةمف والةكةـــۛف ۛضرة يةـلح وا فةــۛضـثةالة فةــالف تةـلة يـسف ۟ـع ونة ۛسـطي يلى بي
يـتة ري جف كة ـــتة يبةارة لة اينف ۛشااءة الةــذي عة ل كة  نفـــم  راىــيفـ خةلةكة جة نحةات ــجةذن

ب ــــكفلف ــبة ة واـــذح ﴾١٠﴿ نف ةنفـــت ـحفــ تةم  ا الف ۙ وة ـهة ار  لفهة عة وراىــــــــــــ  ق لةكة يةجف ص 
﴾١١﴿ ا عةـب  ة نةــــــتةــــة  وة العفـــــالسح ةۛب ب ــــكف نفــمةــــا ل ـدف اعةــالـذح ة يـة  ۛســـسح ۛــعي راى
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Furkan /12 – Bu 
ateş onları, daha 
uzaktan görünce, onun 
öfkesinden gürlediğini 
ve korkunç 
homurtusunu işitirler. 

Furkan /13 – 
Elleri boyunlarına 
kelepçelenmiş, ayakları
bukağılı olarak 
cehennemin daracık bir 
yerine tıkılınca, orada 
yok olmak için can 
atarlar. 

Furkan /14 – 
Kendilerine “Bugün bir
kere değil, defalarca 
dövünüp durun, ölümü 
isteyin” denilecek. 
[52,16; 14,21] 

Furkan /15 – De 
ki: “Bu mu iyi, yoksa 
takvâ ehline vaad 
olunan ebedî cennet 
mi?” 

Orası onlar için bir
mükâfat ve pek güzel 
bir âkıbettir. [15,48; 
38,53; 41,28] 

Furkan /16 – 
Orada arzu ettikleri her 
şey bulunacak, hem 
ebedî olarak 
kalacaklardır. 

Bu, Rabbinin 
üzerine aldığı ve 
müminlerce hep istenen
bir vaadidir. 

Müminlerin 
dualarında bu ebedî 
cennetin kendilerine 
verilmesini 
istediklerine ve 
cennetin gerçekten 
istenmeye lâyık bir yer 
olduğuna işarettir. 
Ayrıca müminlere 
cennetin verilmesine 
dair melaike tarafından 
yapılan: “Ya Rabbenâ, 
onları kendilerine vaad 
ettiğin Adn cennetlerine
yerleştir” duasına da 
işaret vardır. 

Furkan /17 – Gün
gelir, Allah müşriklerle,
onların Allah’tan başka 
ibadet ettikleri putları 
diriltip bir araya toplar 
ve: 

“Siz mi, der, 
saptırdınız bu kullarımı,
yoksa kendileri mi 
yoldan çıktılar?” 

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

25-Furkan Süresi       /      Yaprak 10B Cüz 18 Süre 25 Sayfa 360

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٣﴿ َن  رى ِل ِعمع وَرةو اى سو ﴾٣﴿ 58

Furkan /18 –
“Sübhansın! Yüceler

Yücesisin!” derler,
“Senden başka dost
edinmeyi düşünmek

bize yaraşan şey
değildir. 

Ne var ki Sen
onları ve babalarını,
nimetlerine mazhar
edip ömür vererek

yaşatınca onlar Sen’i
anmayı unuttular 

ve helâke
müstahak bir güruh

haline geldiler.” [34,40-
41; 46,5-6] 

Furkan /19 – “İşte
gördünüz a!” denir o

müşriklere, “taptığınız
nesneler

söylediklerinizde sizi
yalancı çıkardılar. 

Artık ne azabı
savmaya, ne yardım

temin etmeye çare
bulamazsınız.” 

(İşte ey bütün
insanlar! Bilin ki:)

İçinizden kim bu şirk
koşma zulmünü işlerse, 

ona büyük bir azap
tattıracağız. 

Bu hitap
değişikliğine Nesefî

dikkat çekmiştir. Aksi
halde, müşrik olarak

ölüp haşredilmiş
kimselerin âkıbetleri

zaten kesinleştiğinden,
onların muhatap

sayılmalarının mânası
yoktur. 

Furkan /20 –
Senden önce

gönderdiğimiz
peygamberler de yemek

yer, çarşılarda
ihtiyaçlarını temin

ederlerdi. 

Böylece sizi
birbirinizle imtihan

ediyoruz: bakalım buna
sabredecek misiniz,

sabredemeyecek
misiniz? 

Rabbin zaten her
şeyi görmektedir. [46,9;

18,110; 21-8; 12,109] 

في زة راىـيـوة ال ذةا رة اـــــع وا لةــم ـد  ۛســيـعيــــان  بةـكةـــنف مةـمف م ـه ـــتف اي ظاىــــيح ــغةــتة هة
اا ا  ذة اي وا م ــــــلف وة ا مةـــنفــــق  نيـــــقةـــقاى  م ــــــي حــــاناى ۛضـكةـــــهة ة اــــ دةعةنة ـيــــرح وف ﴾١٢﴿

تة مة  ث ـــيةـــوا الفــدف ع ـــــلة اح ـب ــوف ع داى وةــــوراى وة واـــــادف ﴾١٣﴿ ۜــنةال كة ث ــه  ب وراى
ل ــــق  ةــر   ال مف  جةــيفـــــكة  خةـلف الذن ةــــخ ــة   الفـــنح يــلفد   الح تي ﴾١٤﴿ يراىكفب وراى ــث  ثي

مفـه ـلة ﴾١٥﴿ ع  ةـم ـــدة الفــــو  ۜ  ـق ـــــتح ااءى وة مةــــمف  جةـــه ـــتف لةــــانةـكـونة راىــــيـصيـزة
ؤ نلىـسفـــمة اـيــــفي ا  مة يــــال ـاؤ ننة  خةـــۛشاـــية هة ۜ  كةـدي بح لنى ــانة  عةــنة عفكة ـرة داىـــوة

مة ية يةوف ه ـحفـوة ر  ا يةـش  مة ونة م ـب ـعفــمف وة النفـق ـيةــــ فةالحن نف د ون  ــد  مفــت ــول  ءة ﴾١٦﴿
واـقةال  ﴾١٧﴿ اــــمف ع ــت ـــلفــلةــالضف ي  هن ء   المفـــــبةادي ا ةـلح وا الـــۛض مفـــ ه ؤ ل لة ۜـبيـسح يلة
نفـــم  ا نةــبفـس  ا كةـحة ي لةـــبةــنفــانة يةـكة مة اا النف نةــغي ةــــــنة كةـــنف  د ون ــذة م ـخ ــــتح
ۛـــكذ رة ل  لنــالوف ااءة  وة ةـنف  مةــك ــية اـه ـتةــعفـتح بة ان وا الـــتحنى  نةــــ حةمف ـــــه اءة ــمف  وة ذح ـــس 

ةــــكفدف  ــقةـــفة اــــمف  ب ــــكـو ـــب  ذح و ل ــ تةمة ۙـق  ونة  ﴾١٨﴿ ماى ب ــــــــــــوا  قةـان ـكـوة وراىـوف
ه ـقف ذ ـن  ا تة يع ـسفـــفةمة فـونة ۛصـتةطي لةـرف مةـنة اى وة راىۛ  وة مفكمنـفــم  مفــل ـظفـية نفــصف

ا مة ۛسـوة ۛسـم ــالف نةـلةكة م ـبفــنةاقةـــلفـــاالرف يـرف ةـلي نح ا اي ة لح مفــه ـنة اي ﴾١٩﴿ ابــعة يراىـكف اىـذة بي
مفكمۛضــعفـــبة ةـكميةأفــلة يةـل ونة الطح امة وة ونة ف ـمفـعة ةسف يـش  جةـالف ۜ وة ا ق  نةاــلفـعةـوة

﴾٢٠﴿ ۛ   وةــب ــصفـــــتة ةىۜ  الـــنةــتفـــض   ف ــــعفــبةــل   ر  و نة
بح انة  ــكف يـــبةكة  ـــرة ۟ـــصي راى
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الجزء

﴾١٩﴿
Furkan /21 – 

Âhirette huzurumuza 
gelip Bizimle 
karşılaşacaklarını 
düşünmeyenler: 

“Bize elçi olarak 
melekler gönderilmeli 
yahut Rabbimizi 
görmeli değil miydik?” 
dediler. 

Gerçekten onlar 
kendilerini büyük görüp
azgınlıkta iyice haddi 
aştılar. [6,124; 17,92] 

Furkan /22 – Gün
gelecek, melekleri 
görecekler; 

fakat o gün o 
suçluları sevindirecek 
hiçbir haber olmayacak 

Furkan /ve 
melekler onlara: 
“Sevinmek size haram! 
haram!” diyecekler. 
[15,8; 8,50; 6,93; 
41,30-32] 

23 – Onların 
yaptıkları her işin 
üzerine varıp, hepsini 
toz duman edeceğiz. 
[14,18; 2,264; 24,39] 

Furkan /24 – Ama
o gün, cennetlikler, 
kalınacak yerlerin en 
iyisinde, dinlenme 
yerlerinin en güzelinde 
bulunacaklardır. [59,20;
25,76] 

Cennette uyku 
olmadığından, makîl, 
“dinlenme yeri” 
anlamını ifade eder. 

Furkan /25 – Gün
gelecek gök, beyaz 
bulutlar şeklinde yarılıp
dağılacak, melekler 
bölük bölük indirilecek.
[69,15-17] 
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Furkan /26 – İşte
o gün tam hâkimiyetin

Rahman’a ait olduğu
iyice açığa çıkacaktır. 

Kâfirler için o gün,
çok çetin bir gün

olacaktır. [69,17; 2,210;
40,16; 74,9-10; 21,103]

Furkan /27-
Furkan /29 – O gün
zalim, parmaklarını

ısırır “Eyvah! der,
keşke o Peygamberle

birlikte bir yol
tutaydım. 

Eyvah! Keşke
falanı dost

edinmeyeydim! Vallahi
bana gelen öğütten
(Kur’ândan) beni o

uzaklaştırdı. 

Zaten şeytan,
insanı işte böyle

uçuruma sürükleyip
sonra da yüzüstü, yalnız
bırakır.” [59,16; 14,22;

33,66-68] 

Furkan /30 – O
gün Peygamber: “Ya

Rabbî, halkım bu
Kur’ân’ı terkedip

ondan uzaklaştılar!”
der. 

Bir hadis meali:
“Her kim Kur’ân’ı

öğrenir de (Mushafı
asar), ilgilenmez ve
bakmazsa, kıyamet
günü gelir yakasına

sarılır: “Ya Rabbî! Bu
kulun beni mehcur etti,

beni terk edip uzak
kaldı, benimle amel

etmedi, benimle onun
arasında Sen hüküm

ver” der (Âlûsî). 

Furkan /31 – İşte
böylece Biz her
Peygamber için

suçlulardan bir düşman
ortaya çıkardık. 

Ama tasalanma!
Senin Rabbin yol

gösterici ve yardımcı
olarak yeter mi yeter!

[6,112-113] 

Furkan /32 – Bir
de o kâfirler dediler ki:
“Bu Kur’ân ona toptan,

bir defada indirilmeli
değil miydi?” 

Halbuki Biz
vahiyle senin kalbini

pekiştirmek için böyle
ara ara indirdik ve onu

parça parça okuduk.
[17,106] 

اـمةـالف ة ـكةـــئ ــلن قةالة ينة  وة ةذي ج ــ لة يةالح نةا  لةـونة ل ـرف ااءة ا ا ــقة لة نةاـــيفــــلةــــلة عةز ــــنف وف
يراىــبيـكف ى  نةاۜالوف نةرن ـة بح تـة رة اسف د  يكذلةقة وا  فاي ه ـف ـــنف ال بةر  عةـس  ىـــت ــوف ع ــتةـمف وة واح

نة وف مة يةرة اـالفمة يةوف ب كفـئ ـلن ى ـشفـةة لة مةــيةرن ميـم ـل لف ذ ـئ ـوف ر  ونةـول ـق ــيةنة وةـيـجف ﴾٢١﴿

قة لنىـمف د ـوة اااي ا عة نة لفنةاه ـمةـنف عةـل وا م ـم ـمة عة ل  فةجة ﴾٢٢﴿ وراىـحفـراى مةـجفــح  ج 
اب  الفـالصف ةـجةــحة مةـيةة   ــنح ىــتةـسفــر    م ـيفــ خةذ   ـــئ ـوف راح قة ﴾٢٣﴿ اـهة وراىـث ـنفـاءى مةـبة

ية مةـوة ق ـۛشـ تةوف لة قحة ن زح  ام  وة مة ااء  ب الفغة مة ة ة  السح ائ كة لن الفمة ﴾٢٤﴿ الحف يـۛسن  مةـوة لىـقي
لفك   ـاللف ئ ذ   ـيةم  مة ۜ قح  ـحةـــالفوف ن  من حف كة ل لرحة مــــانة يةــــوة لةىـــاى عةـوف ﴾٢٥﴿ يلىـنفـتة زي

ية مةـــوة ةال م   عة ضح ــعةــية وف يفـــلنى يةــالظح ق ول ـ يةه ـــــدة ﴾٢٦﴿ ينة عةـالفكة ري يراىـاف  سي
يــتةـيفــتنى  لةــلةــيةا وة يف ني ﴾٢٧﴿ ةــتةـيفـلة اـية ت   مةـخةـن ي اتح س ـال عةــذف يلىـبيـول  ۛسـرحة

ةــدف الۛضـقةـلة ي  عةـلح دةــعفـر  بةــكذذح  ـن  الـني ﴾٢٨﴿ ة ال مفــلة ذف  ف ــتح ناى خةـــخ  يـــلة لىــلي
قة الةـوة ﴾٢٩﴿ ا ذف جة ةــكـۜي  وةـاءة نيـاي ذ ولىـــــان   خةـۛســلف  نفـان   ل ـــطةـــــيفــانة الشح
ل كةكـوة ذن ﴾٣٠﴿ ول  س  بح  اـية الرحة ة قة رة نح يـــاي م   وف

ة اــاتح ذة ذ وا هن اننة  خة رف وراى الفق  ج  هف مة
﴾٣١﴿ لفنةا عة  نةب يح  ل ك لح  جة

ى واح د  نة عة ۜ م  ينة مي ر  جف ى الفم  كةفن  وة
بح كة  ب رة

ياى اد  نة هة يراىـوة صي
ۛ ةى دة اح  وة قةالة ينة وة ةذي  الح

وا لةكف ر  ن ــفة لة انن ه  ـــــيفــلةــلة عة زح ــــوف رف ةىـــلةــمفـــــ ج الفق 
﴾٣٢﴿ ةــــهي   ف ـــۛت  ب ـبح ـــثةــن ـــذن ل كة  ل ـــكف تح ادة كة    وة رة ل تيـــــنةا ه    تةــــلفـــــؤن لىــيــرف
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Furkan /33 – 
Onların sana itiraz için 
getirdikleri hiç bir 
temsil, hiç bir soru 
olmaz ki, ona karşı Biz 
sana gerçek durumu 
bildirmeyelim ve en 
güzel açıklamayı 
yapmayalım. 

Furkan /34 – O 
halde sen o kâfirlere de 
ki: 

“Yüzleri üstünde 
sürünen sürüler halinde 
cehenneme tıkılacak 
olanlar yok mu, 

işte onlar yerce en 
fena, yolca da en 
sapıktırlar.” [17,98; 
54,48] 

Furkan /35 – 
Gerçekten Biz, 
Mûsâ’ya kitabı verdik 
ve kardeşi Harun’u da 
ona yardımcı verdik. 

Furkan /36 – 
“Haydi âyetlerimizi 
yalan sayan o halka 
gidiniz!” dedik. 
Sonunda o toplumu 
yerle bir ettik. 

Furkan /37 – 
Nûh’un halkına gelince,
onlar Peygamberlerini 
yalancılıkla 
suçladıklarında onları 
suda boğduk 

ve kendilerini 
insanlar için bir ibret 
vesilesi yaptık. 

Zalimlere gayet 
acı bir azap hazırladık. 
[69,11-12] 

Furkan /38 – 
Âd’ı, Semûd’u, Ress 
halkını, bu arada daha 
birçok nesilleri de 
inkârda ısrarları 
sebebiyle helâk ettik. 
[17,17; 23,31] 

Furkan /39 – 
Onların her birine 
uymaları için misaller 
getirdik. 

Ama öğütleri 
tutmadıkları için 
hepsini kırıp geçirdik. 
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Furkan /40 – Şu
Kureyş müşrikleri, belâ

yağmuruna tutulan, 

üstüne taş
yağdırılan şehre de

vardılar. 

Peki, orada olup
biteni farketmediler mi?

Doğrusu onlar
öldükten sonra

diriltileceklerini hiç
düşünmezler. [26,174;

37,137-138; 15,76-79] 

Furkan /41 – Seni
gördüklerinde mutlaka

seni alaya alır ve: 

“Allah’ın, elçi
olarak gönderdiği bu

şahıs mı imiş! 

Bula bula bunu mu
bulmuş?” derler.

[21,36; 13,32] 

Furkan /42 –
“Eğer biz sebat

etmeseydik, nerdeyse
bizi tanrılarımızdan

vazgeçirecekti.” 

Ama kendilerini
bekleyen azabı

gördükleri vakit, 

asıl sapanın kim
olduğunu işte o zaman

anlayacaklardır. 

Furkan /43 –
Baksana şu kendi heva

ve heveslerini tanrı
edinen kimseye! 

Artık sen mi vekil
olacaksın ona, işlerini
sen mi yürüteceksin?
[35,8; 28,56; 45,23] 

“Gök kubbesi
altında Allah’tan başka

tapılan şeyler içinde
hevadan daha müthişi

yoktur.” (Hadis-i Şerif,
Taberani’den, Âlûsi) 

﴾٣٣﴿ ية لة ج ـأفت ونةكة  ب ـوة ثةل   ايلحة الحفـــالفحةـب  نةاكة ــئفــمة ۜـسيـففــنة تةـۛســقح   وة يراى
ا ئ كةــا وللن ة يــاللح لنـــه ــوه ـــلنى  و ج ــــر  ونة عةـــۛشــحفــ ي نة ـذي ةـهةـــى جةـمف   اي ۙــنح مة

تةا ۛبــــك ـــالف نةا م وۛسىـــيفـــــتة دف  انـقةـــوة لة ﴾٣٤﴿ الۛضـرح  مةـۛش اناى وة ۟ـكة يلى لح  ۛسبي
هةـــلفـق ــــفة اـنةا اذف لةـبة م ــالف ىـااي وف قة ﴾٣٥﴿ جة ا الخةـعةـنةا مةــلفـعةـوة يـاه  هنـه  زي ۛـر ونة  وة راى

قة مةـــــوة وف ﴾٣٦﴿ ة يـــــالح ب ـــكف نةـذي ة يةــوا ب ــذح ة دةــنةاۜ  فةــــات ـان نةــــمح ميــ تةمف ـه ا ـرف ۜـــيــدف راى
نحةاس ــل ل ا ـــوح  لةـــــن  ة ب ــكفمح ة لة الغفـوا الــذح قفــــرح س  جةمفـه نةا ـــرة مفــنةا ه ـــلفـعةـ وة

عة ثةـوة ودة الـــــاداى  وة م  ﴾٣٧﴿ ية العفـــان نةا ل لــتةـةىۜ  وة ةاــدف يـل  ظح ا بـــنة عةـمي ۛـــيــاى الليــذة ماى
ىـــوة ك  لح ﴾٣٨﴿ ال اـــصف وة ق ــۛب  ال حة يراىـثيـــــكفكة ـل  ذن نة ــــيفـــاى بةـر  ونـــــرحةسح  وة

لة اـــدف ال تةـقةــوة وف ﴾٣٩﴿ بفــۛض ةمفــنةا لةــرة ى تةـــثةا لة   وة ك ـــه  الف ةــــلح نةــبح راىــيـبيـــتفـــا تةـرف
واــن  رف ية لةىــعة ةـــالفقة اي ا ـــة  الح تف  مةـط ـــمف تي ۜ  الـرة الــطةــرة ء  وف ة وكممف يـةــلةــــفة سح

كة ال ذةا   رة وة اي وف ﴾٤٠﴿ نةـــــــية وف اۛ  بةـــــرة يةــان ــكـلف ــهة ج ــــــــوا  لة و راىــــونة  ن ـرف ش 
و لى س  الحن  رة ةــــ يةاينف ة  ه ـنةذ و ــــخ ــتح لح واىۜ  الهنــــكة اي ةـــــز  ا الح ي  بةـــذة ۛثــعةـــذي

نفـض ـي ــادة لةــكـاينف  ل  لح نةا عة اــنةا لةـت ـهةـان لة نةا عةـالنف ۛص وف ۛسـيفـلةـــبةرف اۜ  وة ۛفــهة وف ﴾٤١﴿

ۛتـــيف ال الرة  ﴾٤٢﴿ ونة حيـــلةـعفــية نة الفـينة يةـم  وف يـلح  ۛسـنف الۛضـذةاۛب  مةـعةـرة لىـبي
﴾٤٣﴿ ذةن  ـــمة لناتحةخة يه ۜ  الفةـــه   هةــهةــ اي ۙـــيــكي ه   وةـــيفـــلةــون   عةكمۛت  تـةـــنف اةـون لى
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Furkan /44 – 
Yoksa sen onlardan 
çoğunun söz 
dinlediğini, yahut aklını
çalıştırdığını mı 
sanıyorsun? 

Doğrusu onlar 
davarlar gibidirler, hatta
onlar yolca daha da 
şaşkındırlar. [67,10] 

Furkan /45-  
Furkan /46 – Bakmaz 
mısın Rabbin gölgeyi 
nasıl uzatır? 

Dileseydi onu 
hareketsiz kılardı. 
Sonra nasıl güneşi ona 
delil kılarız? 

Sonra da nasıl 
tutup onu azar azar 
kendimize doğru 
dilediğimiz yere alırız. 

Âyet-i kerîme 
ışığa bağlı olarak 
gölgenin görünmesine, 
güneşin yükselmesiyle 
gittikçe gölgenin 
kısalmasına dikkat 
çekiyor. Allah’ın 
kâinata koyduğu 
kanunlara ve o nizamın 
kurucusuna işaret 
ediyor. 

Furkan /47 – Size
geceyi örtü, uykuyu bir 
istirahat, gündüzü de 
dağılıp çalışma vakti 
kılan O’dur. [91,4; 
78,10; 28,73] 

Furkan /48- 
Furkan /49 – 
Rüzgârları rahmetinin 
önünden müjdeci olarak
gönderen de O’dur. 

Ölü diyarlara 
hayat vermek ve 
yarattığımız nice 
hayvanlara ve insanlara
su vermek için gökten 
tertemiz suyu da Biz 
indirmekteyiz. [22, 5; 
42,28; 30,50] 

Furkan /50 – Bu 
gerçeği, insanların iyice
düşünmeleri için Biz, 
farklı üsluplarla 
anlatsak da insanların 
çoğu nankörlükten 
başka bir şey 
yapmıyorlar. 

Âyet-i kerime şu 
mânaya da gelebilir: 
“Biz yağmuru insanlar 
yani ülkeler arasında 
taksim ettik ki insanlar 
düşünüp ibret alsınlar.” 
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Furkan /51 – Eğer

isteseydik her şehre bir
uyarıcı peygamber

gönderirdik. [6,19-92;
11,17; 7,158] 

Furkan /52 –
(Fakat evrensel uyarma
görevini sana verdik) O
halde sen asla kâfirlere

itaat etme 

ve Kur’ân’a
dayanarak onlarla

büyük bir mücahede
gerçekleştir. [9,73] 

Furkan /53 – Biri
tatlı, susuzluğu giderici,

öbürü tuzlu ve acı iki
denizi salıveren, 

birbirine
karışmadan akıtan;
fakat aralarına bir

engel, aşılmaz bir sınır
koyan O’dur. [27,61;

55,19-21] 

Furkan /54 –
İnsanı bir parça sudan

yaratıp da 

soy ve evlilik
bağından oluşan bir

sülale haline getiren de
O’dur. 

Senin Rabbin her
şeye kadirdir. 

Furkan /55 –
Buna rağmen bir kısım

insanlar, kendilerine,
tapmaları halinde fayda,

tapmamaları halinde
zarar veremeyen
birtakım şeyleri

tanrılaştırıp, Allah’tan
başka onlara ibadet

ettiler. 

Zaten kâfir,
Rabbine karşı hep batıla

arka çıkar. [36,74-75] 

نف اي ة ال ب  الـــۛســحفـــالمف تة ه ــــثةــكذ نح ۜـــــق ــــعفــــوف ية ونة  الـع ـــمةـــسفــــمف  يةـــرة ل ونة
لنىـــــلة ال مف تةرة اي ﴾٤٤﴿ ة ـــــه  لح ة نفـكفمف اي ام  بةـــالف ۟ــيـــبيـــلح  ۛســـمف الۛضـــلف ه ـــعة لى

لفنةا عة جة بح كة ة الــۛف مةـيفـكف رة لةــظح ـدح ۛ  وة ة ةـــناىۛ  ث ــكناـ  ۛسه ــلةـعةــجةــلةاءة ـوف ۛشاــلح مح
﴾٤٦﴿ ة  قةـث  يراىــمح نةا قةبفضاى يةسي لةيف نةاه  اي بةضف ﴾٤٥﴿ ةــال ۙـيــه  دةليــيفــلةــۛس عةــمفـشح لى
لة عة جة وة ه  ةـــوة الح ي ــوة لة لةـــجةذي ةكمــعة ا لـبةــل  يفلةـــم  الح ةـــاساى  وة مة س ــنح اىـبةاتــــوف

ة ـوة الح ه  ۛسي ذييوة يةـال لةـالرف يفــنة يةـيفـراى بةــشفــاحة ب ـرح  دة ﴾٤٧﴿ ة ن ـهةــــالنح وراىـش ـــارة
تاىـل ن  يف ةى مة ي ية ب هي بةلفدة حف ﴾٤٨﴿ حف الـمةـرة ۛ وة لفـنف ت هي نةـــزة ااء  ـال نةا م  مة ة ااءى سح ۙمة طةه وراى

لة ة ففــدف  ۛصـقةـوة نةاه ــرح ﴾٤٩﴿ ن  اـه  م ـيةـق ـسفـوة ة اامح نة لةقف النةاس ـ النفخة اماى وة ةـعة يراىـكة يح ثي
لة نةاــئفـوف ش ـوة ﴾٥٠﴿ ةــيةـمف ل ـه ـنةـيفـبة ة كح وا  فةــذح اىــر  الـثةـكف ال اةبن ة ــر  لح وراىـف ــكمنحةاس  اي

ع  اف  فةلة ت ط  يـالفكة ه ـري دف اه  جة مف ب هيـنة وة ﴾٥١﴿ ي ك  نةا في ثف يةـلح  قةـلةبةعة يـة  نةـرف راى ـذي
ي الحةذي وة ه  جة الفبةـ مةوة يفـرة رة ب  ف ــذةا عةـن  هنـحف ات ـذف رة ﴾٥٢﴿ هة راىـيـبيــكفاداى ـج 

﴾٥٣﴿ هن ا م ــوة جةـلفـذة ۛ  وة اج  ا بةـيفـلة بةـعةـح  ا جة خاىـنةه مة زة راى مة رف جف ح  وراىـوة ج  حف
انةـكف وة ه  لةقةــوة ي خة الحةذي اــالف نةـــ م وة ص ـۛسـنةه  ــلةـعةـجةـ فةراىـۛشـبةء امة ۜـهفــباى وة راى

الةالحن  ون   نف  د ــــــونة م  د ـــــب ـــــعفــــــوة ية ع ـيةنف  مة مفـفة ه  ﴾٥٤﴿ بح كة يـــ قةرة راىـدي
﴾٥٥﴿ لة ية ۜ   وة ـــرح  ه ــــض ـــــوة بح هي لنى  ــــــر   عةـــاف ـــكةـــــــانة  الفــكـمف يـــ ظةرة راىـهي
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Furkan /56 – Biz 
seni sadece müjdeleyici
ve uyarıcı olarak 
gönderdik. 

Furkan /57 – De 
ki: “Benim bu hizmet 
için sizden istediğim 
hiç bir ücret yoktur. 

Tek isteğim, 
Rabbine doğru bir yol 
tutmak isteyen 
insanlardır.” [38,86; 
26,89] 

Furkan /58 – 
Öyleyse sen ölmeyen, o
mutlak hayat sahibi 
Allah’a dayan ve O’nu 
hamd ile tesbih et. 

Onun kendi 
kullarının 
günahlarından haberdar
olması yeter. [57,3; 
73,9; 67,29] 

Furkan /59 – 
Gökleri, yeri ve ikisinin
arasında olan şeyleri 
altı günde yaratan, 

sonra da Arşı 
üzerine hükümran olan 
O’dur. 

O rahmandır, sen 
O’nu, o her şeyi bilen’e
sor. [4,59; 42,10; 6,115]

Furkan /60 – O 
müşriklere “Rahman’a 
secde edin!” 
denildiğinde: 

“Rahman da ne 
imiş! Bize 
emrediyorsun diye 
secde mi edeceğiz?” 
dediler 

ve bu dâvet onları 
imandan büsbütün 
uzaklaştırdı. [26,23] 
{KM, Vahiy 3,12; 
Resullerin işleri 17,23} 

Kâfirler, kasden 
bilmezlikten gelip alay 
etmek için böyle 
sordular, yoksa Rahman
kelimesini 
bilmediklerinden değil. 
Aksi halde “Rahman 
kim?” diye sorarlardı. 
Onlar, düşman 
oldukları İslâm’a 
tepkilerini böylece 
belirtmek istiyorlardı. 
Zira İslâmın bir özeti ve
sembolü olan 
Bismillâhirrahmânirrahî
m’de yer alması ve 
Kur’ân’da Allah lafza-i 
celalinden sonra 
uluhiyyetin ikinci özel 
ismi olarak elliden fazla
âyette zikredilmesi 
onları rahatsız 
ediyordu. 

Furkan /61 – 
Gökte burçlar yaratan, 
onların içinde bir kandil
(güneş) ve nurlu bir ay 
yerleştiren Allah, 
yüceler yücesidir, hayır 
ve ihsanı sınırsızdır. 
[15,17; 71,16; 67,5; 
10,5] 
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Furkan /62 –
Tefekkür ederek ders

almak veya şükretmek
isteyenler için gece ile

gündüzü peşpeşe
getiren O’dur. [14,33;

7,57; 36,40; 3,190] 
Furkan /63 –

Rahman’ın has kulları o
kimselerdir ki onlar

yerde tevazu ile
yürürler. 

Cahiller kendilerine laf
atarsa “Selametle!”

derler. [17,37] 

Zorba, mağrur,
saygısız, kaba ve haşin
değil, sükûnet ve vakar

ile alçak gönüllü bir
şekilde, terbiyeli ve

nazik yürürler. Etrafa
sıkıntı vermezler.
Cahillik edenlere
çatmaya tenezzül

etmezler. 

Furkan /64 –
Geceyi Rab’lerine

secde ve kıyam ile,
ibadetle geçirirler.

[15,17-18; 32,16; 39,9] 

Yatışları, kalkışları
hep Allah için olur. 

سجد ه 

﴾٠٠٠٠﴿
Furkan /65-

Furkan /66 – “Ey Ulu
Rabbimiz, derler,

cehennem azabını
bizden uzaklaştır. 

Zira onun azabı
tahammülü zor, ömür

tüketen bir derttir. 

Ne kötü bir varış
yeri, ne fena bir

yerleşim yeridir orası!” 

Furkan /67 –
Rahman’ın o has

kulları, harcamalarında
ne israf eder, ne de eli

sıkı davranırlar; bu
ikisinin arasında bir

denge tuttururlar. 

Masraf, mutlaka
gerekli bir durum veya

ihtiyaç yahut
tamamlayıcı güzellik

için olur. Bu sınırın
ötesi israftır. 

اق لف ه كمل ـــةـا السفـ مة لةيف مف عة ﴾٥٦﴿ ا مة م ــلفـــا الرف ۛسـوة ة لح نةـشح ـبةـنةا كة اي يــراى وة راىــذي
تة ةــوة لفـوة كح ﴾٥٧﴿ ة مةــالجف نفــم  لح اي ةـاءة النف يةـنف ۛشاــر  لنى ــخ ـــتح بح ذة اي يــ ۛسهيـــرة لىـبي
وب ـذ ن ـب  يح ـالف لةىــعة ية حة ي لة ۛسـالحةذي وت  وة ۜ  وةــمفـحةــحف ب ــبح ـم  هي  د 

ى ب ـكف هيــفن
ة ال ي  خةـــــــلح ةــــــــــلةـــــــذي ۛضـــمنــقة السح ةرف الف ات   وة وة ﴾٥٨﴿ هي خةــبةـع  ۛ ـيـبيـــاد  راى

ۛ ــعةـالف ش  رف مة ا  فيـــه ـــنةـــيفـــــا بةــوة ةــي  س ـمة ة ة  الـــتح ة اسفـــ ث  ام ــيح ى عةـــتةــمح لةىــــون
ذةا  اي واـــــــج ـــم  اسفـــه ــــــ لةلةـيــقيوة د  ﴾٥٩﴿ ن  من حف بيـــلف ب ــةـسفـ فةاللرحة راىـيـهي  خة

مفــه  ن   من حف مةــال ـقةل لرحة حفـالا ــوا وة ۗـمنـرحة ا تةـد   ل ـج ـسفـنة   الن  نةــم  أفـمة ادةـر  زة ا  وة
كة ـتة ةبةارة يـالح ة لة ف يــعةـــ جة ذي اء  ب ــالسح ا جةــــمة لةــعةــر وجاى  وة ﴾٦٠﴿ ۟ــف ـــن  وراى

ه  ي جةــــوة الحةذي ة لةـعةــوة الــيفـالح ةـلة وة ارةـــنح هة ﴾٦١﴿ ا س ـيـفي قةـهة اجاى وة يراى راىـمةـرة ني م 
بةاد ـــــوة ع  ﴾٦٢﴿ ادة النف يةـــمةــةى ل ــــفةــلفـــخ  ةـــــنف الرة ة كح ادة ش  رة الوفــــــذح وراىــكمـــالرة

ل ونة ه  ن  من حف ينةالرحة ونةـمفـية  الحةذي لةى ش  ض  عة ةرف ذةا الف اي ناى وة وف م  هة اطةبةه  ا خة الفجة
﴾٦٤﴿ ينةوة ةذي بح ـل ت ونة ـــيـبيـ يةالح ةـ  س مفـه ـرة ق ـجح يةاماىـــداى  وة ﴾٦٣﴿ ماىــال وا  ۛســقة لة
اـبة هة ة الح ينة يةــوة نةاونة ـول ــق ـــذي ـة بح ففـ اصفرة ةا عةــعة ر  ةـهةــجة ذةاۛبــنح ة عةــنح نح ۗ اي اــمة ذة
ة الح ينةــوة ذي ﴾٦٦﴿ ة نح تف  م ــاي ا ۛسااءة م ــقةــــتةــسفـــهة ى  وة امــراح اىـقة ﴾٦٥﴿ اماىۗـانة غةــكة رة

﴾٦٧﴿ اا ال ذة وا لةـفةـنف اي ف ـسفـمف ي ـق  لةـر  كةـت ـقفـمف يةــوا وة وا وة ل ـيفـانة بةـر  اماىـكة قةـنة ذن وة
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Furkan /68 – 
Onlar, Allah’la beraber 
başka bir tanrıya 
yalvarmazlar. 

Allah’ın muhterem
kıldığı bir canı haksız 
yere öldürmezler. 

Zina etmezler. 

Kim de bunları 
yaparsa günahının 
cezasını bulur. 

Furkan /69 – 
Kıyamette, o büyük 
duruşma gününde onun 
cezası katmerli olur ve 
azapta, zillet içinde 
ebedî kalır. 

Furkan /70 – 
Ancak şu var ki dönüş 
yapıp iman edenler 
güzel ve makbul işler 
işleyenler bundan 
müstesnadır. 

Allah onların 
kötülüklerini iyiliklere, 
günahlarını sevaplara 
çevirir. 

Çünkü Allah 
gafurdur, rahîmdir (çok 
affedicidir, merhamet 
ve ihsanı boldur). [4,48;
93] 

Furkan /71 – Kim
tövbe edip, güzel ve 
makbul işler yaparsa, 
gereğince tövbe eden 
işte odur. [4, 110; 
9,104; 39,53] 

Furkan /72 – O 
kullar, yalan şahitlik 
etmezler. 

Boş söz ve işlere 
rastladıklarında vakarla 
oradan geçip giderler. 

Furkan /73 – 
Kendilerine Rab’lerinin
âyetleri hatırlatıldığında
onlara karşı sağırlar ve 
körler gibi 
davranmazlar. 
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Furkan /74 – Ve
şöyle niyaz ederler: “Ey

keremi bol Rabbimiz! 

Bize gözümüzün,
gönlümüzün süruru
olan temiz eşler ve
nesiller ihsan eyle, 

bizi müttakilere
önder eyle!” 

Yalnız müttaki
olmakla yetinmeyip,

müttakilerin önderi
olmak arzusu, ne ulvî

bir düşüncedir! Bundan
yüksek bir fikri ilerleme

ve ideal düşünülemez. 

Furkan /75-
Furkan /76 – İşte

onlara, hak yolda sabır
ve sebat göstermelerine

karşılık, kendilerine
cennetin üstün sarayları

verilecek. 

Oraya selamla,
hürmetle buyur
edileceklerdir. 

Hem de devamlı
kalmak üzere oraya

gireceklerdir. 

Orası ne güzel
varış yeri, ne güzel bir

yerleşim yeridir!
[11,108, 19,58; 39,20]
{KM, Yuhanna 14,2} 

Furkan /77 – De
ki: “Duanız olmazsa
Rabbim size ne diye

değer versin ki? 

Ama siz, ey
inkârcılar! Size

bildirdiklerimi yalan
saydınız, artık bu

günahtan yakanızı
kurtaramayacaksınız.” 

مةـحة ة رح ة الح يـوة يةـذي ع ـنة لة يةالحن  عةـونة مةـدف لة رة وة لنهاى انخة ة ل ونةـت ـقفـ اي ۛسـالنح  فف
ة يـالح تي

ة ال ۙـث اماى ب الحن  ة لح لة يةـــــــحةــالفـ اي مةـن  زفـــــقح   وة ۛ  وة ل ــعةـــففــــنف يةــــونة قةــلفـــكة يةـلف ذن
مة الفــذةاب    يةــعةـالف ه ـــفف لةــۛضاعةــي  يةـمةــينـق ـــوف ن م ـيـدف فيــل ـخفــة   وة اناىۗـهي هة ﴾٦٨﴿

مة ة لح انمةـنف تةــاي عةــاۛب وة ائ كة حاىــلى  ۛصال ــمةـعة لةـــم ــنة وة لن ل ــبةــ ي  فةا ول دح  ﴾٦٩﴿

﴾٧٠﴿ ات ــــيح ـــــــ ۛسالحن  ۜ وةـــــــۛســـمف حةــه ـــة  نةات 
حيـف ــ غةالحن انة ــكف ماىـيـو راى رة

الحة نةــي ذيــــوة ﴾٧١﴿ نف مة ةه  ية وة نح لة ۛصال حاى فةا  م  عة لةىــتةاۛب وة تةاباىـــ مةالحن  ت وب  اي
ةذي الح نةــي وة ﴾٧٢﴿ ية ونة الــهةـشفـلة ذةاـد  اي ۙ وة ةـالـرح وا ب ــمة زح ورة اماىـــكن رح واــو  مةـغفـلح رة
ع  يةـاناىـمفـــوة ذةا ذ  وا ب ـــــكح  اي يةــــر  مفات  ـــان ب حه  ىــرح وا عةــخ ــمف يةــ لةرة ـماح ا  ص  ـهة يف لـة

ة الح ينة يةـوة ول ــذي نةاونة ــق  ـة بح اج ـا   م ـنةـبف لةــــ هة رة وة ذ ـــنف الزف ة رح  نةا  وة نةاـــا ت ــيح ﴾٧٣﴿

ائ كة  لن زة وف نةــجفـــ ي ا ول ﴾٧٤﴿ ةة الـــق  ة اجفــي ـعف رح ةــم ــلفـنةا ل ــلفــعةـــن  وة اماىــتح مة ينة اي قي
ا نةـي ديـل  خة ﴾٧٥﴿ فةـغ ـالف اــةة ب ــرف وا وة ي ـبةـۛص مة ةـلةـر  نة فيـقح ا تةـوف ۙـح ـيهة ماى ۛسلة ةةى وة يح

ا ب ـبةــعفــية اـلف مةـق  مفكمــؤ ل ﴾٧٦﴿ اۜ حةـيـــفي ى  وة م ـــتةــسفـتف  م ــنةـس ـهة راح اىـامـقةــقة
﴾٧٧﴿ بحيي اــ لةرة د عة لة ۛ  فةكماؤ ل ـوف بفـكف دفــقةـمف ة ۛف يـةــۛســت مف فةـذح اماىــون  ل كموف زة

اء             رة عة ة  الشح  ورة              س   
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26-   ŞUARA SÜRESİ 

227 âyettir. Mekkî olup son 
dört âyeti Medine’de 
inmiştir. 224. âyette 
şairlerden bahsolunup 
Kur’ân’ın bir şair eseri 
olduğunu iddia eden 
muhalifler reddolunup, 
bununla beraber şairlerin 
makbul kısmının da 
bulunduğu kabul edilir. Bu 
yön üzerinde durularak 
sûreye Şuâra adı verilmiştir. 
Hz. Peygamberi takviye için 
Hz. Mûsa, Hz. İbrahim, Hz. 
Nûh, Hz. Hûd, Hz. Salih, 
Hz. Lût, Hz. Şuayb 
(aleyhimü’s-selam) gibi 
peygamberlerin tebliğleri 
nakledilir. Bunlar A’raf 
sûresinde daha tafsilatlı 
geçen kıssalardır. Yalnız 
orada tarihî sıraya göre 
anılırlarken burada hikmet 
ve ibret icabı sıra değiştirilir.
Böylece Kur’ân’ın, bazan 
kasden tarihî gaye değil, dinî
gaye gözettiğine dikkat 
çekilmiş olur. 
Bismillâhirrahmânirrahîm
Şuara /1 – Tâ Sîn Mîm 
Şuara /2 – Şunlar 
gerçekleri açıklayan 
kitabın âyetleridir. 
Mübin: Açık, gerçekleri 
açıklayan, Allah’tan geldiği
âşikâr ve kesin, hak ile 
batılı kesin olarak 
birbirinden ayıran anlamına
gelir. 
Şuara /3 – Onlar iman 
etmiyor diye üzüntüden 
nerdeyse kendini yiyip 
tüketeceksin. [35,8; 18,6]
Şuara /4 – Eğer 
dileseydik onlara gökten 
öyle bir mûcize indirirdik
ki, onun karşısında ister 
istemez boyun 
bükerlerdi. 
Allah dileseydi İnkâr 
edenlerin, imana girmelerini 
gerektirecek mûcizeler 
gösterirdi. Fakat Onun 
hikmeti, insana verdiği akıl, 
irade gibi kabiliyetlere göre 
insanlık şahsiyetine yaraşan 
bir hürriyet vermeyi 
dilemiştir. Allah insanın, 
gerek tekvinî kainat kitabına, 
gerek tenzilî kitabına 
yerleştirdiği âyetleri 
inceleyerek hidâyeti kabul 
etmesini beklemektedir. İnsan
bu imtihan dünyasında 
gerçeğe yönelmekle gelişme 
ve yükselme imkânı 
bulmaktadır. 
Şuara /5 – (Fakat Biz bunu 
istemedik.) O sebeple, ne 
zaman onlara Rahman’dan 
yeni bir mesaj gelse, 
mutlaka ona arkalarını 
dönüp uzaklaşırlar. [12,103;
36,30; 23,44] 
Şuara /6 – Nitekim işte bu 
mesajı da yalan saydılar, 
ama alay edip durdukları 
Kur’ân’ın bildirdiği olaylar,
yakında başlarına gelince, 
alay etmenin ne demek 
olduğunu anlayacaklardır. 
Şuara /7 – Peki bunlar 
yeryüzüne, orada her güzel 
çiftten nice nebatlar 
yetiştirdiğimize hiç 
bakmıyorlar mı? 
Aynı su ile sulanan, aynı 
toprakta binlerce çeşit 
ürünün yetişmesine dikkat 
edip, tesadüfe en ufak bir 
yer olmadığını bilmek 
gerekir. 
Şuara /8 – Elbette bunda 
alınacak ibret vardır; fakat 
onların ekserisi ibret alıp da
iman etmezler. 
Şuara /9 – Ama senin 
Rabbin azîz ve rahîmdir 
(mutlak galiptir, geniş 
merhamet sahibidir). 
[10,74] 
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Şuara /10,
Şuara /11 – Bir vakit de

Rabbin Mûsâ’ya:
“Haydi! o zulme batmış

olan topluma, yani
Firavunun halkına git.

Onlar küfür ve isyandan
hâla mı

sakınmayacaklar?” diye
nida etti. [20,47] 

Hz. Mûsâ (a.s.)’ın durumu
Hz. Muhammed (a.s.)’ın

durumundan daha çetin idi.
Zira o Firavunun

köleleştirdiği bir millete
mensup idi. Hz. Mûsâ

Firavunun sarayında
büyütülmüştü. Dünyanın en

güçlü bir hükümdarını hakka
dâvet etmekle görevli idi. Hz.
Peygamber ise muhataplarına

göre eşit konumda olup,
Kureyş’in dünyevi güçleri,
Firavun sultanlığı ile kıyas

bile edilemezdi. İşte bu kıssa
ile Kur’ân Kureyş’e ve

herkese şu dersi vermek
istiyor: “O zor şartlarda bile
hak din galip geldi. Mekke

kâfirlerinin bu dâveti
engellemesi mümkün

değildir.” 

بزح

﴾٢﴿
Şuara /12- Şuara /

13– “Ya Rabbi” dedi,
“korkarım ki beni yalancı

sayarlar, benim de
göğsüm daralır, dilim

tutulur. Onun için
Harun’a da risalet ver.”

[28,34; 20,29] {KM, Çıkış 4,10-
14} 

Şuara /14 – “Hem sonra
onların benim üstümde

bir hakları da var.
Bundan ötürü beni

öldürmelerinden endişe
ediyorum.” [28,15] {KM,

Çıkış 2,11-15} 

Şuara /15 – “Hayır!”
buyurdu, “Benim

âyetlerimle gidin, Biz de
sizinle beraberiz, olup

bitenleri işitiriz.” [28,35;
20,46] 

Şuara /16- Şuara /17 –
Gidin o Firavun’a: “Biz

Rabbülâlemin tarafından
sana gönderilen elçiyiz,

O’ndan sana mesaj
getirdik: İsrailoğullarını

serbest bırakacaksın,
bizimle gelecekler!”

deyin. [20,46] 
Hz. Mûsâ ile Harun’un

başlıca iki görevleri vardı.
1.Firavun’u ve halkını bir
Allah’a kulluğa çağırmak.

2.İsrailoğullarını, Firavun’un
esaretinden kurtarmak.

Kur’ân bazan her ikisinden
(Naziat sûresinde), bazen

birinden bahseder. 
Şuara /18 – “A!” dedi,
“Sen şu bebekken alıp

yanımızda büyüttüğümüz
çocuk değil misin? Sonra

da bizim sarayımızda
senelerce kalmış,

ömrünün bir kısmını
bizimle geçirmiştin?” 

Şuara /19 – “Sonunda da
bildiğin o işi yapmıştın.
Sen doğrusu nankörün

tekisin!” {KM, Sayılar 12,1} 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
ة ۛسكة اللح ع  نةفف لحةكة بةاخ  ﴿٢﴾لةعة ين انيةات لفكة ـت  بي تةاب  الفم  ﴿١﴾ الفك  ۜ ما طنسا

لف نةۛشأف اينف مف  ن نةزح  ه  لةيف نةعة ة م  اـالسح ية ء امة ةــظةـــةى فةـــان تفـلح ﴾٣﴿ ينة واـك ون ـية ني م  ؤف م 
ا مة مف وة يه  ر  يةأفتي كف نف ذ  نة م  ن  م  من حف ث  الرحة دة  م حف

ة لح اي ﴾٤﴿ مف نةاق ه  ا العف ينة لةهة عي اض  خة
دف  فةقة

اكف ا مة اؤ ل مف النفبن يه  ب وا فةۛسيةأفتي ة  ذح
هيـب  ان واـكف ﴾٥﴿ ان  ضيـعفـه  م ــنفـعةواـكة نةـيـر 

لة لةىــية مفـالوة ا اي وف ض  رة ةرف نفكف الف ا م ــفي نةاـتفـبةــمف ال لح ـكم نفـيهة ﴾٦﴿ نةـتةـسفـية ؤ ن ز  هف
ة في نح نية ي ذنـاي اـــل كة لة مة  ةىۜ وة

 انة الـكف
ه ـثةــكذ يـم  ؤفـــمف م ــر  نةــني ﴾٧﴿ ج  كة وف يــزة م ـري

ذف اي ى  وة بح نةادن ىـــ م كةــرة ا الن  وسن ﴾٩﴿ ة  نح اي بحةكةوة ي وةـه ـ لةرة زي حي ز ـالفعة ۟ـيـالرحة م  ﴾٨﴿
ح قةالة ب  ايي رة ح ن اف  اي الخة ﴾١١﴿ مة ۜ قةوف نة وف عة رف  ف 

 اللة
ونة ةق  يةتح ﴾١٠﴿ مة ائفت  وف ۙ الفقة ينة ةال مي الظح

ية يةـــيق  ۛصـضيــوة لة ي وة ري لفــۛسانيي فةـق  ل ـل ـطةــنفـــدف س  اةرف ﴾١٢﴿ ۜـكةذح  ب ــالنف ي  ون 
الةــقة ﴾١٤﴿ لة ة ذةنفــلةـمف عةــه ـوة ۛـــب  فةــيح ت ل ون  اف  النف يةقف اةخة ﴾١٣﴿ لن ر ونةــهن ىــاي

نة ـأفت ـفة وف عة رف اـفةيةا ف  ق ولة ﴾١٥﴿ بةا  هة ۛ فةاذف ة ااكةلح ةاب انيةات نة نح عة  اي ع كممة تةم  ونةـمف م سف
قةالة ﴾١٧﴿ لف س  نةا النف الرف عة ۜــبة مة لة اايـي رة ي ايسف ناي ﴾١٦﴿ ول   س  ةا رة نح بح اي ۙرة ينة الةمي  الفعة
﴾١٨﴿ لةـينةا وة ليـكة  فيـرة بح ــمف ن ـــاللة كة س ـــع  نفـــم نةا ـيـــۛت فيــثفـب ـيداى وة ر  ينةـنيـم 
﴾١٩﴿ ةـتةـــلةـــعفـۛت  فةــلفـعةـــوة فة النفــلفـعةـي  فةـتيـكة الح يـاف ـكةـنة الفـۛت م ـۛت  وة نةـري
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Şuara /20 – “Ben” 
dedi, “yanlışlıkla, 
sonunda ne olacağını 
bilmeksizin, şaşkın bir 
vaziyette o işi 
yapmıştım.” 

Şuara /21 – “Sizden 
korktuğum için de 
kaçmıştım. Ama 
Rabbim bana hüküm ve
hikmet verdi ve beni 
peygamberler arasına 
dahil etti.” [28,21; 6,89;
45,16] 

Şuara /22 – “O başıma 
kaktığın iyilik ise, 
İsrailoğullarını 
köleleştirmenin bir 
sonucu değil miydi?” 

Şuara /23 – Firavun: 
“Sahi, şu bahsettiğin 
Rabbulâlemin de ne?” 
dedi. [28,38; 43,51-52] 

Firavun, Rabbülâlemin’in 
mahiyetini soruyor. Bir 
şeyin mahiyeti ise, 
benzerleri ile ortak olduğu 
genel gerçektir. “Onun türü 
veya cinsi nedir?” diye 
sormuş oluyor. Allah 
Teâlanın benzeri 
olmadığından Hz. Mûsâ 
(a.s.) cevabında üslub-i 
hakîm tarzını seçip, yalnız, 
Rabbülâlemin’in ismini 
kavram mânasıyla 
düşündürmek üzere, 
alemini tefsir ederek 
“göklerin ve yerin Rabbi” 
diyor. 
Şuara /24 – “Eğer işin 
gerçeğini bilmek 
isterseniz söyleyeyim: 
O, göklerin, yerin ve 
ikisi arasında olan her 
şeyin Rabbidir.” 

Şuara /25 – Firavun 
alaycı bir şekilde 
çevresindekilere: “Bu 
adamın dediklerini 
işittiniz değil mi? 
(Aklısıra cevap 
veriyor). 

Şuara /26 – Mûsâ onu 
hiç duymamış gibi 
sözüne devam ederek: 
“O sizin de, sizden 
önceki babalarınızın da 
Rabbidir.” 

Şuara /27 – Firavun: 
“Dikkat edin! Size 
gönderilen bu elçi 
kesinlikle bir deli!” 

Şuara /28 – Mûsâ: “O 
doğunun da, batının da, 
doğu ile batı arasındaki 
her şeyin de Rabbidir. 
Aklınız varsa bunu 
anlarsınız.” [2,258] 

Şuara /29 – Firavun, 
Mûsâ’ya cevaben: 
“Eğer benden başka 
tanrı kabul edersen 
mutlaka seni zindanlık 
ederim!” dedi. [7,127; 
79,24; 28,38] 
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Şuara /30 – “Ya”
dedi, “sana

doğruluğumu ispatlayan
âşikâr bir delil getirmiş

olsam da mı?” 

Şuara /31 –
“Haydi, dedi, doğru

söylüyorsan, göster o
belgeni de görelim!” 

Şuara /32 –
Bunun üzerine Mûsa

asâsını yere attı. Bir de
ne görsünler: Değnek

her haliyle tam bir
ejderha oluvermiş!

[27,12; 28,32] 

Şuara /33 – Bir de
elini koynundan çıkardı
ki bakanların gözlerini

kamaştıracak kadar
parlak mı parlak!

[27,12; 28,32] 

Şuara /34 – Firavun
etrafındakilere: “Bu

adam, dedi, galiba usta
bir sihirbaz!” 

Şuara /35 – “Büyü
gücü ile sizi yerinizden
yurdunuzdan çıkarmak

istiyor, ne
buyurursunuz,

görüşünüzü bildirin!”
[7,110] 

Şuara /36-
Şuara /37 – “Bunu ve
kardeşini biraz burada
beklet, bütün şehirlere
haber gönder, sonra ne

kadar mahir sihirbaz
varsa alıp gelsinler!”

dediler. 

Şuara /38 –
Böylece belirlenen

günde bütün usta
sihirbazlar toplandı. 

Şuara /39-
Şuara /40 – Halka da:

“Haydi ne
duruyorsunuz, siz de

toplansanıza!” 

“Umarız
büyücüler galip gelirler

de biz de onların
dinlerine tâbi oluruz!”

denildi. 

Bu büyücüler,
büyünün önemli bir rol

oynadığı Amon kültürünün
resmî rahipleriydiler.

Dolayısıyla, onların Hz.
Mûsâ’ya galebe çalmaları

devlet dininin halkın
gözünde önemini

pekiştirecekti. Onların ana
gayeleri Mûsâ’ya tâbi

olmama idi. Yoksa gerçekte
sihirbazların dinlerine de
tâbi olma gayeleri yoktu.

Büyücülere moral vermek
için ve onları tam gayrete

getirmek için: “Haydi
görelim sizi! Galip gelin de

biz de sizin dininize
girelim” diye teşcî

ediyorlardı. Bu sözü kinaye
kabilinden söylemişlerdi.

رفــفة رة نـف فة اكمت  م  ة مف لةمح ﴾٢٠﴿ ااـت ـــلفـعةــقةالة فة ذاىـهة النةاي اـال نةــال م ـ  وة ة ۜــيـلحي اـضح نة
ت لفكة ﴿٢١﴾وة تـ  فف ۛب مفكمخ  هة بحيي ليي فةوة ماى رة ي ح كف لةني عة جة نة وة ينة م  ۛسلي رف الفم 

اـف  قةالة مة ن  وة وف عة بح  رف رة ﴾٢٢﴿ ة  تة مة اـن عف نح هة ة م  لةيح ۛت بة عة ةدف بح ۜـالنف عة لة اايـي رة ي ايسف ناي
منرةبح   قةالة ض ـالسحة ةرف الف ات  وة اوة مة نةه ــبة  وة نفـيف اۜ اي  مة

ت مفـكم نف ﴾٢٣﴿ ينةـالفعة الةمي
بح قةالة  بح ـــرة رة ك مف وة ﴾٢٥﴿ نف حةـ ل قةالة ع ونةـمة تةم  ا اللة تةسف ه  لـة وف ﴾٢٤﴿ ينةـنيـوق ـم 

س قةالة ة رة نح ةكمـــولةـ اي ـذييم   الح س  لةــي ا رف ـــلة اي مفكميف ﴾٢٦﴿ اائ  بة ة ك م ــان لي الف ة ينةـوح
شفــ الفرةبح  قةالة الفـمة ق  وة ب  ـر  ر  غف امة مة نفـيفـبة وة اۜ اي  نةه مة

ت مفكم نف ﴾٢٧﴿ ن ون ـلة جف مة
ۛت لةئ ن  قةالة ذف  اتحةخة

لنهاى ي اي يفري  غة
لةنحةكة عة ةجف نة لة ينة م  وني ج  سف الفمة ﴾٢٨﴿ ل ونةـتة ق  عف
ا ــأفت  ب ـقةالة فة نفهي  اي

ۛتـكم نف ﴾٣٠﴿ لةوف ء  م ـۛشـكة ب ـت ــئفــج  قةالة الوة ن ــيـبيــيف ﴾٢٩﴿

﴾٣٢﴿ ىـــلف اةــفة ۛـيـبيــان  م ـبةــعفـــية ث ـا ذةا ه ــاه  فةـۛصـعة قن ن  ﴾٣١﴿ قي نةـم  اد  ة ينةـالصح
ةقةالة  نح ا اي ه  لـة وف لةل  حة ل لفمة ﴾٣٣﴿ نة عة يةــوة ذةاـــفةه    دةــــزة ةاـية بةـه  ا  اء  ل لنح ۛضا ي يف ري ۟ـظ  نة

جة ر  يد  النف ي خف ك مفكمي ري ض  نف الرف ۗمف م  هي ر  حف ﴿٣٤﴾ ب س  ۙ يم  لي ر  عة ا لةۛساح  ذة هن
اـقة ج واـال  الخةـــ الرف ابفـهف  وة اائ ـمةـــالف ثف ف يـعةـــاه   وة ن ــدة ﴾٣٥﴿ ر ونةـاذةا تةـمةـفة أفم 

عةـج ــفة ة م  ة ـالسح رة حة ﴾٣٧﴿ ار  عةـلح  ۛســك ــوكة ب ــأفت ـية ة يم ـحح لي ﴾٣٦﴿ اش  يـحة ۙـري نة
﴾٣٩﴿ قي ۙـت مف م ـنف ال لفـنحةاس  هةـلة ل لـيــوة ونة ع  تةم  جف ﴾٣٨﴿ م  مةـل  ات  يةوف يقة ۙـمي ل وم  عف
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Şuara /41 – 
Büyücüler Firavunun 
huzuruna varınca ona: 

“Biz galip 
gelirsek, elbet bize 
büyük bir ödül verilir 
herhalde!” dediler. 

Şuara /42 – “Evet,
evet! dedi, Üstelik, sizi 
yakın çevreme 
alacağım, benim 
gözdelerimden 
olacaksınız.” 

Şuara /43 – 
Yarışma başlayınca 
Mûsa: “Önce siz 
marifetinizi ortaya 
koyun, ne atacaksanız 
atın!” dedi. 

Şuara /44 – 
İplerini ve değneklerini 
yere attılar ve: 

“Firavun’un 
izzetine yemin ederiz ki
galip gelen biz 
olacağız” dediler. 

Şuara /45 – 
Derken Mûsâ da 
değneğini yere attı; 

bir de ne 
görsünler: 

O, büyücülerin 
göz boyayarak uydurup
ortaya koydukları 
şeyleri yutuveriyor! 

Şuara /46 – Bunu 
gören sihirbazlar derhal
secdeye kapandılar. 

Şuara /47- 
Şuara /48 – 
“Rabbülâlemine, Mûsâ 
ile Harun’un Rabbine 
biz de iman ettik” 
dediler. [17,81; 21, 18; 
20,65-66; 7,116-122] 

Şuara /49 – 
Firavun: “Demek ben 
size izin vermeden ona 
inandınız ha! 

Anlaşıldı: Size 
büyüyü öğretmiş olan 
ustanız oymuş! 

Size yapacağımı 
da yakında 
öğreneceksiniz. 

Farklı yönlerden 
olmak üzere el ve 
ayaklarınızı kesecek ve 
hepinizi asacağım!” 
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Şuara /50 – “Hiç
önemi yok” dediler,

“biz zaten Rabbimize
döneceğiz!” 

Şuara /51 – “İman
edenlerin öncüleri

olduğumuzdan ötürü
umarız ki Rabbimiz

günahlarımızı affeder.” 

Şuara /52 –
Mûsâ’ya da: “Mümin

kullarımı geceden yola
çıkar; zira siz mutlaka

takip edileceksiniz!”
diye vahyettik. 

Şuara /53 –
Firavun ise onları takip
etmek gayesiyle, bütün

şehirlere asker
toplamak üzere

görevliler çıkardı. 

Şuara /54 –
“Esasen bunlar çok

küçük, sefil bir
gruptur.” 

Şuara /55 –
“Fakat bize karşı kızgın

olup diş
bilemektedirler. 

Şuara /56 – “Biz
de elbette uyanık,

tedbirli bir topluluğuz”
diyordu. 

Şuara /57-
Şuara /58 – Ama

neticede Biz onları
bahçelerinden ve

pınarlarından, 

hazinelerinden,
servetlerinden 

ve kendilerince
çok değerli makam ve

mevkilerinden çıkardık.

Şuara /59 – Bu
olay böylece
tamamlandı. 

Bahsedilen bütün
o nimetlere

İsrailoğullarını mirasçı
yaptık. [7,137; 28,5] 

Bu ara cümle
[7,137] de atıfta

bulunulan,
İsrailoğullarının

Mısır’daki sefalet
günlerinden sonra

Filistin’de
kavuşacakları bolluk ve

ikbal günlerine işaret
etmektedir. 

Şuara /60 –
(Takip kıssasına

dönelim) Güneş doğup
ortalığı aydınlatırken

Firavun’un ordusu
onları takibe koyuldu.

[44,24] 

ااءة الـلةـفة اجة ة ة ـمح رة حة سحة ﴾٤٠﴿ ةنةا لح ةب ع ـنة لةعة حة تح ان ـالسحة ةة اينف كة ينةـالف م ـوا ه ـرة ال بي غة
مفـعةـقةالة نة ﴾٤١﴿ عةـف ـقةال وا ل  نة الئ ـرف نفـوف راى اي ةجف ة لةنةا لة  نح

ةاكم ن ـنة نح ينةـالف حف ال بي غة
مف  قةالة ىلةه  ا ونة م وسن لفق  اا النفت مف م  وا مة اللفق  ﴾٤٢﴿ نة ذاى لةم  ك مف اي نـحة اي ينة وة بي ة رح قة الفم 

ا وف بةفةاةلفقة ع ــالةـ ح  مف  وة ةـص ــه  مف  وةـيح ة   ف ـع ـ ب قةال واه  ة عةـزح ةا لةـرف نح نة اي ن ـنةـوف حف ﴾٤٣﴿

ىـلف اةـفة ىـم  قن ۛصاه  فة وسن اـقةـلفــية تةـه  ا ذةاـعة ۛــأفف ـية ف  مة ك ونة ﴾٤٤﴿ ب ونةــال ـغةـالف
﴾٤٧﴿ اوا ةا قةال  نح بح  انمة ۙ ب رة ينة الةمي الفعة ﴾٤٦﴿ يةــفة ة  ۛساج  ا لفق  رة حة ۙــالسحة ينة دي ﴾٤٥﴿

ةكمــلة النف انذةنة لةـبفــه  قةــمف لةـت ـنفــقةالة انمة نح ۛ اي ه ـــمف ﴾٤٨﴿ بح  ىرة هن  م وسن ر ونةــوة
ك مف يـة اليفد  ك م  لحةمة ي عة ك م  الحةذي ير  بي ۛف لةكة ۛ فةلةۛسوف رة حف  السح 

ة نح عة ۜ لة قةطح  ونة لةم  تةعف
 قةال وا
اا لة ة نح رة  اي لنى ۛضيف اي ﴾٤٩﴿ لةك مف ج  الرف نف وة ف  م  لة ك مف خ  لة ۛصلح بةنـحة ينة وة عي مة الجف

ةا نة نح بح نةا ــلة رةــف ـغفــــع  النف يةـمةــطفـــاي اـــ خةنةاــرة ا النفـطةايةا نة ﴾٥٠﴿ بح نةا نفرة ۛـل ب ـقةـ م  ونة
لنى  اا اي نة يف حة الوف ىوة ا ر  م وسن  النف السف

ة نح ي اي بةاداي مفــك ــب ع  ﴾٥١﴿ ۟ ۜ ينة ني م  ؤف لة الفم  ة اا الوح ة ك نح
ء  ا اؤ للة ة هن نح ﴿٥٣﴾اي ن  ف ي وف عة رف ۛسلة ف  ۛـالف فةاةرف ينة ري اش  اائ ن  حة دة مة ﴾٥٢﴿ ونة ةبةع  تح م 

ة نح اي يع ـلة اـوة مي ۜ جة ر ونة اذ  حة ﴾٥٥﴿ مف ةه  نح اي اائ  نةاـلة وة غة ۙـلـة ظ ونة ﴾٥٤﴿ ۙ يل ونة ة  قةلي مة ذ  رف لةش 
مةكم وة ام  كةــن وز  وة يــقة م ۙـري ﴾٥٧﴿ نةاه  جف رة ع ــنف جةــم  مفـفةاةخف ۙـــي ـنحةات  وة ون  ﴾٥٦﴿

﴾٦٠﴿ ينةـاةتفـفة قي ر  مف م شف بةع وه  ﴾٥٩﴿ ا بةكف ثفنةاهة رة الوف ۜ وة ل كة يــذن ۛـايسف ناي لة اايـي رة ﴾٥٨﴿
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Şuara /61 – İki 
topluluk birbirini 
görecek kadar 
yaklaşınca Mûsâ’nın 
arkadaşları: “Eyvah! 
Bize yetiştiler!” dediler.

Şuara /62 – 
“Hayır, asla!” dedi, 
“Rabbim benimledir ve 
O muhakkak ki bana 
kurtuluş yolunu 
gösterecektir.” 

Şuara /63 – Biz 
Mûsâ’ya: “Asânı denize
vur!” diye vahyettik. 

Vurur vurmaz 
deniz yarıldı, öyle ki 
birer koridor gibi açılan
her yolun iki yanında 
sular büyük dağlar gibi 
yükseldi. [20,77] {KM, 
Çıkış 14, 22} 

Şuara /64- 
Şuara /66 – Ötekileri 
(Firavun’un ordusunu 
da) oraya yaklaştırdık. 
Mûsâ’yı ve beraberinde
olan herkesi kurtardık. 
Öbürlerini ise suda 
boğduk. 

Şuara /67 – 
Elbette bunda alınacak 
ibret vardır, fakat 
onların ekserisi ibret 
alıp da iman etmezler. 

Şuara /68 – Ama 
Senin Rabbin aziz ve 
rahimdir (mutlak 
galiptir, geniş 
merhamet sahibidir). 

Şuara /69 – 
Onlara İbrahim’in 
başından geçenleri de 
anlat. 

Şuara /70 – 
Günün birinde o 
babasına ve halkına 
hitaben: “Söyler 
misiniz siz neye ibadet 
ediyorsunuz?” dedi. 

Şuara /71 – Onlar 
da: “Kendi putlarımıza 
ibadet ediyoruz.” 
dediler ve ilave ettiler: 
“Onlara tapmaya da 
devam edeceğiz!” 

Şuara /72- Şuara /73 –
“Peki onlar” dedi, “siz 
kendilerine dua 
ettiğinizde sizi 
işitiyorlar mı? 

Yahut taptığınızda size 
fayda veya 
tapmadığınızda size 
zarar verebiliyorlar mı?

Şuara /74 – “Yook! 
dediler, ama atalarımızı
böyle bir uygulama 
içinde bulduk, biz de 
onu benimsedik.” 
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Şuara /75-
Şuara /76 – İbrahim:

“Peki, gerek sizin,
taptığınız gerek, gelip
geçmiş babalarınızın

taptığı şeyler hakkında
biraz olsun

düşünmediniz mi? 

Şuara /77 – Bilin ki
bütün o ibadet ettiğiniz
tanrılar, Rabbülalemin

hariç, hepsi benim
düşmanlarımdır. [10,71;
11,54-56; 6,81; 43,26] 

Kur’ân’ın, Hz. İbrâhim
(a.s.) ın tevhid inancına

fazla yer vermesinin
hikmeti şudur: Araplar,

Hz. İbrâhim’in dinine
mensup olmakla

öğünüyorlardı. Öte
yandan Yahudi ve

Hıristiyanlar da onun,
dinlerinin öncüsü

olduğunu ileri
sürüyorlardı. Kur’ân

bütün onlara şunu
vurgulamak istiyordu ki:

Hz. İbrâhim’in dini,
şimdi Hz. Muhammed
(a.s.)’ın size bildirdiği

İslâm dinidir. O bu inanç
içindir ki ailesini,

vatanını ve milletini
terkedip gâh Filistinde,

gâh Hicazda gâh Mısırda
sürgün hayatı yaşamak

zorunda kalmıştı. 

Şuara /78 – O’dur beni
yaratan ve hayat

imkânlarını veren,
maddeten ve mânen yol

gösteren. 

Şuara /79 – O’dur beni
doyuran, O’dur beni

içiren. 

Şuara /80 –
Hastalandığımda O’dur

bana şifa veren. 

Şuara /81 – O’dur
beni öldürecek ve sonra

da diriltecek olan. 

Allah insanı yaratıp
kendi haline bırakmamıştır.

Onun vücudunu devamlı
surette geliştirme, her türlü
ihtiyaçlarını karşılama, ona

zarar verecek binlerce
tehlikeden koruma işlerini
de uhdesine almıştır. Yüce

Yaratıcı bunu öyle bir
sisteme bağlamıştır ki

insanın bu kadar ilerleyen
bilgi ve tecrübeleri, bu

sistemi güzelce farketmekle
beraber lâyıkıyla

kavrayamamaktadır. 

Şuara /82 –
Büyük hesap günü

günahlarımı
bağışlayacağını

umduğum Ulu Rabbim
de yine O’dur. [4,48] 

Şuara /83 – Ya
Rabbî! Bana hikmet ver
ve beni salihler arasına

dahil eyle! [26,21;
2,130] 

ۛ قةالة ة  كةلح

ة نح اي ﴾٦١﴿ ا ة ااءة فةلةمح رة ان  تـة عة مف  الفجة
اب  قةالة حة اى الصف ةا م وسن نح ۛ اي ك ونة رة دف لةم 

اا نة يف حة لنى فةاةوف اى اي بف الن  م وسن ر   اضف
ۛصاكة ۜ ب عة رة الفبةحف ﴾٦٢﴿ ية ع  بحيي مة ين  رة دي ۛسيةهف
نةاــففـلة الزف وة ﴾٦٣﴿ ق  ــلح  ف ـــكةانة ك ـــقة فةـــلةـــفةــــنف فةا ةـا لـكفرف د  الفـطح يم ۛـــظيـــعةــوف
ة نةا ث مح قف رة الغف ﴾٦٥﴿ نةا يف النفجة ى وة ۛ م وسن ينة عي مة ا الجف ه  عة نف مة مة وة ﴾٦٤﴿ ة ۛثةمح ينة ري نخة  الف

﴾٦٧﴿ ية ن ل كة لة ي ذن ة في نح ا كةانة الــاي مة  ةىۜ وة
ه كذ م ـمف م ـثةر  نةـيـنيـؤف ﴾٦٦﴿ نخة ۜــالف ينة ري
اتف مف نةـل  عةـوة ه  بفـبةــلةيف هيـــاةاي مةۢـيـرن ﴾٦٨﴿ ة  نح اي بحةكةوة الفــه ــلة رة يـعةــوة حيـــزي الرحة ۟ـيـــز  م 

نةاماىــد  الصفـب ـعفـــقةال وا نة ﴾٧٠﴿ ةبي ذف قةالة ل  قةــيــاي م ــه  وة ا تةــوف ونةـب ـعفــهي مة د  ﴾٦٩﴿
لف يةقةالة ونةـمةـسفـ هة ذف تةكمــع  ۙــدف ع ـــمف  اي ونة ﴾٧١﴿ اـلح  لةــظةـــنةـفة ا عة يـكن هة نةـفي

جةـــوا بةـقةال  اـــلف وة اـدف نة بة نةـا ان انـاءة ﴾٧٣﴿ ونـةـفةــنفـــالوف ية يةكمع  رح ونةـض ـمف الوف ﴾٧٢﴿

اليفــفة الالة ــقة ۙـــب ـــعفـــمف تةــت ــنفـكم اـمف مةـــت ـــرة ونة د  ﴾٧٤﴿ ل ونةـــعةــففـــــل كة  ية ذنــكف
ةــــــفة يـــــمف عةــــه ـــا  نح اي وح  ل د  ﴾٧٦﴿ اـــت ـــــنف ال بة ان ةقفكما ؤ ل ـمف وة ونةــدة م ـــم  الف ﴾٧٥﴿

ة وة يــالح وةـــــ ه ذي ﴾٧٨﴿ لة ي خة يـاللحةذي ني وة قة ۙ فةه  ين  دي يةهف ﴾٧٧﴿ ة لح ةاي بح  رة
الةــالف ۙـعة ينة مي

ي الحةذي ي وة يت ني ي مي ﴾٨٠﴿ ذةا اي ت   وة ضف ر  وةمة ين  ـيةفةه  في شف ﴾٧٩﴿ ي ني م  ۙ ي طفع  ين  قي يةسف وة
ة الح ي خة رةـف ـغفـــع  النف يةـمةـي الطفذييوة ـيـلي ـةـط ي يةــي مة الـتي ۜـوف ين  دحي ﴾٨١﴿ ة ۙث مح ين  يي  ي حف

﴾٨٣﴿ ي  ـــ هةرةبح   ي  ب ــقفـح ــ   وة ال لفماىـــكفــح بف لي ا ل ـني ة ۙـــحيــــالصح ينة ﴾٨٢﴿
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Şuara /84 – 
Gelecek nesiller içinde 
iyi nam bırakmayı, 
hayırla anılmayı nasib 
eyle bana. [37,108; 
2,129] 

Şuara /85 – Naim 
cennetlerine vâris 
olanlardan eyle beni ya 
Rabbî. [23,10] 

Şuara /86 – Babamı da 
affet, ona tövbe ve 
iman nasib et, Zira o 
yolunu şaşıranlar 
arasında. [19,47; 9,114;
60,4] 

Şuara /87 – İnsanların 
diriltilip bir araya 
toplandığı mahşer günü
rüsvay eyleme beni ya 
Rabbî. 

Şuara /88 – O gün ki 
ne mal, ne mülk, ne 
evlat insana fayda eder. 
[6,94; 23,101; 18,46] 

Şuara /89 – O gün 
insana fayda sağlayan 
tek şey, Allah’a teslim 
ettiği selim bir gönül 
olur. 

Şuara /90 – O gün 
cennet müttakilere 
yaklaştırılır. [15,45] 

Şuara /91 – O gün 
cehennem azgınlara 
gösterilir. [21,98] 

Şuara /92- Şuara /93 –
Ve onlara: “Nerede o, 
Allah’tan başka 
taptıklarınız? 
     Size yardım 
edebiliyorlar mı, 
kendilerini olsun 
kurtarabiliyorlar mı?” 
denilir. 

Şuara /94- Şuara /95 –
Arkasından onlar da, o 
azgınlar da ve topyekün
İblis ordusu da 
cehenneme fırlatılır. 

Şuara /96- Şuara /102 
– Orada putlarıyla 
çekişirken şöyle derler 
“Vallahi de, tallahi de 
biz besbelli bir sapıklık 
içinde imişiz!” 

“Çünkü biz sizi 
Rabbülâlemin ile bir 
tutuyorduk. Ama bizi 
saptıranlar da, o 
mücrimler oldu. 

“Şimdi artık ne 
şefaatçimiz var bizim, 
ne candan bir 
dostumuz!” 

“Ah! Ne olurdu, imkân 
olsa da dünyaya bir 
dönsek ve müminlerden
olsaydık!” [36,56; 
40,47; 7,53; 38,64] 
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Siyaktan iyice
anlaşıldığı üzere âyet,

kâfirler lehindeki
şefaati reddetmektedir.

Yoksa müminler
hakkındaki şefaati inkâr

edenlerin bu âyeti ileri
sürmeleri geçersizdir. 

Şuara /103 –
Elbette bunda alınacak

ibret vardır; fakat
onların ekserisi ibret

alıp da iman etmezler. 

Şuara /104 – Ama
senin Rabbin aziz ve

rahîmdir (mutlak
galiptir, geniş

merhamet sahibidir). 

بزح

﴾٣﴿
Şuara /105 –

Nûh’un halkı da
gönderilen resûlleri

yalancı saydı. [36,14;
7,59-84] 

Şuara /106 –
Kardeşleri Nûh onlara

şöyle demişti: “Hâla
inkâr ve isyandan

sakınmayacak mısınız? 

Şuara /107 – Bilin
ki ben size gönderilmiş

güvenilir bir elçiyim. 

Şuara /108 –
Öyleyse Allah’a karşı
gelmekten sakının da

bana itaat edin. 

Şuara /109 – Bu
hizmetten ötürü sizden

hiçbir ücret
istemiyorum. Benim

ücretimi verecek olan,
ancak

Rabbülalemîn’dir. 

Şuara /110 –
Haydi öyleyse! Allah’a
karşı gelmekten sakının

da bana itaat edin.” 

Şuara /111 – “A!”
dediler, “seni

izleyenlerin, toplumun
en aşağı tabakasından
olduklarını göre göre

sana inanmamızı nasıl
beklersin?” [6,52-53;

80,5-12] 

ي لفني عة اجف ة وة ث رة نف وة ةة ـم  نح ة  جة ﴾٨٤﴿ لف عة اجف ق  ف يـص  ل ۛسانة ليي وة نخ  دف ۙـالف ينة ري
ت  لة نييـخفــوة ز  ﴾٨٦﴿ ةه   نح اي اي ة بي رف ل  ف  اغف نةانةـكفوة الحي  م  ا ة ۙـيــالضح نة ﴾٨٥﴿ ةعي يم ۙـالنح

مة ة لح ة ىـتة نف الـــاي الحن ﴾٨٨﴿ يةـية مة لة بةــنفـوف لة ال  وة ع  مة ۙـفة ن ونة ﴾٨٧﴿ مة ي ـية ۙـث ـعةـبفـوف ونة
ب  ت  الفـــوة زة يم ـحيـجةـرح  ﴾٩٠﴿ ت  ل فة ا زف ۙ وة ينة ةقي تح ةة  ل لفم  نح الفجة ﴾٨٩﴿ يم ۜ لفب  ۛسلي ب قة

ۜنف د ون  ــــم  الحن  ﴾٩٢﴿ يف مفـه ــلة يلةـقيوة ا نةــال ۙـت مف تةـنفكم مة ونة ب د  عف ﴾٩١﴿ ۙـل لف ينة اوي غة
الفـــيــب وا فيــك ـبفـك ــفة مف وة ا ه  ۙــهة نة او ن غة ﴾٩٣﴿ لف ك مف الوفـية هة ونـة ر  ۜـيةنف نفص  ر ونة تةص 

تةالحن  ﴾٩٦﴿ مف في ه  ۙـقةال وا وة ونة م  تةص  ايةخف يهة ﴾٩٥﴿ ن ود  ج  يۛس وة بفلي ۜ اي ع ونة مة الجف ﴾٩٤﴿

اا مة اا وة نة ـة الۛضلح ﴾٩٨﴿ ذف  يـك مفاي بح  ن ۛسوحي ينة ب رة الةمي الفعة ﴾٩٧﴿ نف ةا اي ي ك نح ل  لةفي ۙ ۛضلة ين  بي م 
﴾١٠١﴿ يق  لة ۛصدي يم ـحة وة مي ﴾١٠٠﴿ اـفة ۙ نفـم  نةاـلة مة ينة عي ۛشاف  ﴾٩٩﴿ ة لح ونة اي م  ر  جف الفم 

ة في نح ل ـــاي نيةــي ذن ۜــكة لة ةى ﴾١٠٢﴿ ة لةـلةــفة ةى  فةـكف نةاــوف النح ة نة الفـرح ك ونة م  ؤف م ـنـة يـم  نةـني
﴾١٠٤﴿ ة  نح اي بحةكةوة وةــ لةرة يـالف ه  زي ۟ـعة يم  حي ز  الرحة ﴾١٠٣﴿ ا  مة ينةكةانةوة ني م  ؤف مف م  ثةر ه   الكف

ذف قةالة تةـلة اي مف ن وح  اللة مف الخ وه  ةـه  ۛـتح ونة ق  ﴾١٠٥﴿ م  ن و ةبةتف قةوف رفكةذح ۛح   ا لفم  ينة ۛسلي
اا مة ل ك مف وة ـة السف ﴾١٠٨﴿ وا ةق  ة فةاتح ۛ الحن ون  يع  الطي وة ﴾١٠٧﴿ نحيي ۙ اي ين  ول  المي س  لةك مف رة ﴾١٠٦﴿

ةـفة وا ــاتح ةق  الحن ﴾١٠٩﴿ نف الجفــعة ه  م  نف الجفـلةيف ۛ اي عةــر  ة ية ايلح ۛ رةبح  لنىـر  ينة الةمي الفعة
﴾١١١﴿ اواـقة ةــــؤف م ــــن   الال  اتح ةـــــعةــبةــــــن  لةكة  وة ۜ رف كة  الف ذة ل ونة ﴾١١٠﴿ ي الطي ۜـوة ع ون 
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Şuara /112- Şuara /
113 – Nûh: “Onların 
daha önce ne yaptıkları 
hakkında bilgim yoktur.

Sizin azıcık bir 
şuurunuz olsaydı 
bilirdiniz ki onların 
hesabı ancak Rabbime 
aittir. 

Şuara /114- Şuara /
115 – Ben iman 
edenleri asla kovamam.
Ben sadece açıkça 
uyaran bir elçiyim.” 

Şuara /116 – “Nûh! 
bizi dinle!” dediler, 
“eğer bu dâvadan 
vazgeçmezsen, mutlaka
taşa tutulacaksın! 

Mercûm’un iki 
anlamı olabilir: 
1.Taşlanmış, recm 
edilmiş. 2.Her taraftan 
azarlanmış, 
lanetlenmiş. Burada her
iki mâna da geçerlidir. 

Şuara /117- Şuara /
118 – “Ya Rabbî,  dedi, 
halkım beni yalancı 
saydı. 

Artık benimle 
onlar arasındaki 
hükmünü Sen ver, beni 
ve beraberimdeki 
müminleri Sen halas 
eyle ya Rabbî!” [54,10-
14] 

Şuara /119 – Hülasa 
Biz de onu ve 
yanındakileri o yükle 
dolu gemi içinde 
kurtardık. 

Şuara /120 – 
Arkasınden geride 
kalanları da suda 
boğduk. 

Şuara /121 – Elbette 
bunda alınacak ibret 
var, 

fakat onların 
ekserisi ders alıp da 
iman etmezler. 

Şuara /122 – Ama 
Senin Rabbin aziz ve 
rahîmdir (mutlak 
galiptir, geniş 
merhamet sahibidir). 

Şuara /123 – Âd halkı 
da resûlleri yalancı 
saydılar. 
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Şuara /124-
Şuara /127 –

Kardeşleri Hûd onlara
şöyle dedi: “Hâlâ inkâr

ve isyandan
sakınmayacak mısınız? 

Bilin ki ben size
gönderilmiş güvenilir

bir elçiyim. 
Öyleyse Alaha karşı

gelmekten sakının da
bana itaat edin. Bu

hizmetten ötürü sizden
hiç bir ücret

istemiyorum. 
Benim ücretimi verecek

olan ancak
Rabbülâlemindir. [25,4-

5; 16,24] 
Şuara /128- Şuara /

130 – Siz her yol
üzerinde, gelip

geçenleri şaşırtmak için
bir alamet yapıp 

saçma sapan şeylerle mi
uğraşırsınız? 

O muazzam yapıları
Dünyada ebedi kalmak

gayesiyle mi inşa
ediyorsunuz? 

Başkalarının hukukuna
karşı hiç sınır

tanımadan hep böyle
zorbalık mı

yapacaksınız? [89,6-7;
53,50; 41,15; 46,25;

69,7] 
Hz. Hud o binaların sadece
plan, sayı ve ihtişamlarına

değil, aynı zamanda bu
israflı yapıların o milletin

ahlâk, kültür ve medeniyeti
üzerindeki yakın etkilerine

de itiraz etmiş oluyordu. 

Şuara /131- Şuara /
135 – Allah’a karşı

gelmekten sakının da
bana itaat edin. 

Size bildiğiniz bunca
nimetleri veren, 

size evcil havyanlar ve
evlatlar ihsan eden, 

bağ ve bahçeler,
pınarlar lütfeden o

Rabbinize karşı
gelmekten sakının. 

Müthiş bir günün
azabının tepenize

ineceğinden, gerçekten
endişe ediyorum!” 

Şuara /136-  Şuara /
138 – “Sen” dediler,

“ha böyle nasihat etmiş,
ha etmemişsin, bize

göre hepsi bir. 

Bizim tuttuğumuz yol,
önceki atalarımızın

sürüp gelen
adetlerinden başka

birşey değildir. 

Biz bundan ötürü
de cezalandırılacak

değiliz!” [11,53] 

عةـه ــۛساب ـاينف ح  ة يلنى ـمف ايلح بحي رة ﴾١١٢﴿ يقةالة لفمي اع  مة ا كةان وا ية  وة ۛـعفـب مة ل ونة مة
﴾١١٥﴿ نف  اي

ة النةال لح ير م ــنة اي ۜـذي ين  بي ﴾١١٤﴿ اا مة  وة
د  النةال ۛ ب طةار  ينة ني م  ؤف الفم  ﴾١١٣﴿ تة ۛـلةوف ع ر ونة شف

بح قةالة  رة ﴾١١٦﴿ تةه ل يةاـلة ئ نفـلةواـال ـقة ة م ـك ونةـتةـوح  لةـن  مف تةنف ومي نةــنح ج  رف ۜـالفمة ينة
بةـيفـحف بةـتةـاففـفة ي وة نفـمف فةـه ـنةـيفـني مة ي وة ني نةجح  تفحاى وة ﴾١١٧﴿ ة قة نح ميـاي ب ـكف يـوف ة ۛــذح ون 

ه  ف يـفةاةنف عة نف مة مة نةاه  وة يف ۛ جة ون  ح  شف لفك  الفمة الفف  ﴾١١٨﴿ ية  ع  ينة نةـم مة ني م  ؤف الفم 
ل  ي ذن ة في نح ا ـــــــــية ـل كة ــاي مة انةـكفةىۜ  وة ﴾١٢٠﴿ ة الغفـث  قفـمح د ـنةا بةـرة ۜـبةاقيـالف عف ينة ﴾١١٩﴿

﴾١٢٢﴿ ة   نح اي بحةكةوة الفــه ـــ لةرة يــعةـــوة حيـز  الـزي ۟ــيـرحة م  ﴾١٢١﴿ ه ـثةـكذال ينةــنيـؤف م ـم مف ـــر 
نحيي ﴿١٢٤﴾اي ذف قةالة مف اي ود  لةه  مف ه   الخ وه 

ۛ اللة ونة ةق  تةتح ﴾١٢٣﴿ ةبةتف اد  كةذح رفا  عة ۛلفم  ينة ۛسلي
اا السف مة مفكمــل ـــةـوة ﴾١٢٦﴿ ةـفة واــاتح ة  ق  يالحن الطي ۛـوة ون  ع  ﴾١٢٥﴿ ۙ ين  ول  المي س  لةك مف رة
ن ونة يع  ب ك لح  التةبف يةةى ري ان ﴾١٢٧﴿ ه  لةيف نف عة ۛ م  ر  نف الجف ية اي ر   الجف

ة لح لنى اي بح  عة ۜ رة ينة الةمي الفعة
ذةا اي ت مف وة بةطةشف ﴾١٢٩﴿ ۛ ونة ل د  لحةك مف تةخف عة لةعة ۛصانـ  ذ ونة مة تةتحةخ  وة ﴾١٢٨﴿ ۙــتة بةث ونة عف

ا ة وة ةــــتح وا الح يذييق  ﴾١٣١﴿ ة واــفةاتح ة ق  الطي الحن ۛـع ـــــيـوة ون  ﴾١٣٠﴿ ۛ ينة ةاري بح ت مف جة بةطةشف
جة نحةات ـوة ﴾١٣٣﴿ ة ــالمة بةـاةنفـمف ب كمدح ام  وة ۙـعة ينة ني ﴾١٣٢﴿ ة دح ۛكمالمة ونة لةم  اتةعف مف ب مة

﴾١٣٥﴿ اي ح ن م   عةــذةاۛب  يةــمف  عةكملةيـفـــاف  عةـي الخةــاي يم ۜــظيــوف ﴾١٣٤﴿ ع  ۛــوة ي ون 
﴾١٣٦﴿ ااء   عةــ ۛسقةال وا عةـــيفـلةـــوة اا الوة نةكمــمف تةــظفۛت المف لةـنة ا نف م  ۙــع  الفوة ينة ظي
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Şuara /139 – Neticede 
onu yalancı saydılar, 
Biz de onları imha 
ettik. 

Elbette bunda, alınacak 
ibret var, 

fakat onların ekserisi 
ibret ders da iman 
etmezler. 
Şuara /140 – Ama 
Senin Rabbin aziz ve 
rahimdir (mutlak 
galiptir, geniş 
merhamet sahibidir). [7,
73; 11,61-68; 15,80; 
27,45] 

Şuara /141 – Semud 
halkı da resûlleri 
yalancı saydı. 

Şuara /142- Şuara /
145 – Kardeşleri Salih 
onlara şöyle dedi: 
“Hâla inkâr ve isyandan
sakınmayacak mısınız? 

Bilin ki ben size 
gönderilmiş güvenilir 
bir elçiyim. 

Öyleyse Allah’a 
karşı gelmekten sakının
da bana itaat edin. 

Bu hizmetten 
dolayı sizden hiçbir 
ücret istemiyorum. 

Benim ücretimi 
verecek olan ancak 
Rabbülâlemindir. 

Şuara /146 – Siz 
burada, konfor ve 
güven içinde kendi 
rahatınıza 
bırakılacağınızı mı 
sanıyorsunuz? 

Şuara /147- Şuara /
148 – Bağlarda, 
bahçelerde, pınarların 
başında, ekinler, 
bostanlar, dalları 
kırılacak derecede 
yüklü salkımları sarkan 
hurmalıklar içinde 

devamlı 
kalacağınızı mı 
sanıyorsunuz? 

Şuara /149 – Böyle 
düşündüğünüz için mi 
dağlarda ince bir sanat 
eseri lüks villalar 
yontuyorsunuz? 

Hicazın kuzeyinde Medine 
ile Tebük civarında Hicr 
dağının batı yamaçlarında 
Semudluların kayalara 
oydukları mesken ve 
mezarlara dikkat 
çekilmektedir. Bu yapılar, 
yüksek bir uygarlık ve 
dünyevi kudrete işaret eden 
ince bir zevk ve büyük 
emek ürünüdürler. 
Kalıntıları bu gün de 
görülebilir durumda olan 
bir takım hayvan figürleri 
ve kitabelerle süslü bu 
yapılar, popüler Arap 
dilinde Medayin Salih diye 
adlandırılır. 
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Şuara /150-
Şuara /152 – Artık

Allah’a karşı gelmekten
sakının da bana itaat

edin. 
Sakın işi gücü dünyada

fesat çıkarıp nizamı
bozmak olan, 

düzeltme için ise hiç bir
gayretleri bulunmayan

o haddi aşanların
isteklerine uymayın. 

Şuara /153- Şuara /
154 – “Sen” dediler,
“bir sihirin etkisine

kapılmışlardan birisin. 

Hem bize hiçbir
üstünlüğün yok, bizim

gibi bir insansın. 

Yok eğer böyle
değilsen, iddianda
doğru isen mûcize

göster bize!” 

Şuara /155- Şuara /
156 – Salih: “İşte

mûcize, şu dişi deve! 

Nöbetleşe olarak,
kuyudan bir onun içme
sırası, belirli günde de

sizin içme sıranız olsun.

Sakın ona fenalık
dokundurayım

demeyin,  yoksa sizi
müthiş bir günün azabı

bastırıverir.” dedi. 
Şuara /157 – Derken,

deveyi boğazladılar,
ama çok geçmeden

yaptıklarına pişman
oldular. 

Şuara /158 – Çünkü
bildirilen o azap onlar

bastırıverdi. 
Elbette bunda alınacak

ibret vardı. Ama onların
ekserisi ders alıp da

iman etmezler. 
Semud halkından

günümüze ulaşan tarihî
kalıntılar vardır. Hicr

denilen bölgede (Medine ile
Tebük arasında) yer alan bu

kalıntılar arasında bir de
kuyu vardır. Bu kuyu

Osmanlı Devletinden kalan
bir askeri karakol içinde

olup, Hz. Salih’in mûcizevî
devesinin su içtiği kuyu
olduğu bildirilmektedir.

Harabelerden, müthiş
zelzelenin 500 x 200 km.

çapında bir kısmı etkilediği
anlaşılmaktadır (Tefhim).

Hicr’deki kalıntıların
benzerleri Ürdünde Petra

bölgesinde de vardır. Bazı
şarkiyatçılar Kur’ân

hakkında şüphe uyandırmak
için Hicr’deki binaların

Semud’a değil, Nabatlılara
ait olduğunu iddia ederler.
Halbuki Nabatlılar, Semud

halkından öğrenip bu
san’atı mükemmel duruma

ulaştırmış olabilirler. 

Şuara /159 – Ama
senin Rabbin aziz ve

rahîmdir (mutlak
galiptir, geniş

merhamet sahibidir). 

﴾١٣٨﴿ ا نة مة ن   ب ـــــوة عةـــــحف ة بيـم  ۛـيـــذح نة ﴾١٣٧﴿ خ ــاينف هن اا ايلحة لي ق ـــل ـــذة ة ةوح ۙــيـالف نة
انةـكف ة ب ـــكةـــــفة ۜـــنةا ه ــــكفـــلةــاة هفـــوه  فةـــذح ة فيمف نح ل ـــــ  اي نيةــــي ذن مةــــــــكة لة اـةىۜ وة

﴾١٤٠﴿ ة  نح اي ةوة بح الفــه ـــ لةكةـرة يــعةـــوة حيـزي ۟ـز  الرحة يم  ﴾١٣٩﴿ يــؤف م ــمف م ــر  ه ـثةكذال نةــني
﴾١٤٢﴿ ذف قةالة مف اي مف لةه  تة ۛصال ح  الخ وه  ۛـاللة ونة ةق  تح ﴾١٤١﴿ ةبةتف ود  كةذح رف ثةم  ۛ الفم  ينة ۛسلي

ـة اا السف مة ل ك مفـوة ﴾١٤٤﴿ ة وا ـفةاتح ةق  الطيالحن ۛـ وة يع ون  ﴾١٤٣﴿ نحيي ۙـلة اي ين  ول  المي س  ك مف رة
ك ونة ي الت تفرة ا في اا مة نة ه  هن ﴾١٤٥﴿ ه  لةيف نف عة ۛ م  ر   الجف

نف ية اي ر   الجف

ة لح لنى اي بح  عة ۜ رة ينة الةمي الفعة
ت ونةوة تةنفح  ﴾١٤٨﴿ وع  ر  ز  ل  وة نةخف ا وة هة ۛ طةلفع  يم  ضي هة ﴾١٤٧﴿ ي نحةات  في ۙ جة ي ون  ع  وة ﴾١٤٦﴿ ۙ ينة ني انم 

ت  لة يـوة اوا ـطي رة ع  المف ﴾١٥٠﴿ وا ةق  ة فةاتح الطي  الحن ۛـوة يع ون  ﴾١٤٩﴿ نة بةال  م   الفج 
ۛ ب ي وتاى ينة هي فةار 

﴾١٥٢﴿ ينة ي  ةذي ونة ف يـففـاللح د  ي  س  لة ض  وة ةرف ح ونةـل ـصفـــالف ﴾١٥١﴿ فيـالفم  ر  ۙـيـسف نة
اا ال ة بةــنف مة لح ۛـل ـثفـر  م ــۛشــۛت اي نةا ﴾١٥٣﴿ ـةـقة نح اوا اي االنفـال  ا ةـۛسـم ـالف نةـۛت  م ــمة ۛـحح ينة ري

هي نةـــالة هنـقة اـــة  لةــاقةـذ  هة ﴾١٥٤﴿ يةــأفت  ب ــفة نفــــان  ة  اي
ا نةــــۛت م ــنفــكم ة ينةــقي د  الصح

لة تة اب ــمةــوة و هة وء ــسح  ا س  ﴾١٥٥﴿ لةــش  ب  وة ب  ــمف ش كمـــرف م ــــيةرف ۛــعفـــ مةوف ل وم 
ا فةـقةـعةـفة واـــر وهة بةح  اةصف ﴾١٥٦﴿ م ـــــيةذةاب  ــمف عةكمذة ــأف خ ـيةـــفة م ـيـظيــ عةوف

ۜـــعةـالف م ـــذة ه ـــاةخةــفة ل   ايذةاب  ي ذن ة في نيةـنح مةـــكة لة انةــكف اـةىۜ وة ﴾١٥٧﴿ ميـنة ۙـيــاد  نة
﴾١٥٩﴿ ة  نح اي بحةكةوة الفـــه ــ لةرة يـــعةـــوة حيـز  الــزي ۟ــيــرحة م  ﴾١٥٨﴿ ه ــثةـكذ ال م ــم  مفـر  يـؤف نةـني
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Şuara /160 – Lût halkı 
da elçi yalancı saydı. 

Şuara /161- Şuara /
164 – Kardeşleri Lût 
onlara şöyle dedi: 
“Hâla inkâr ve isyandan
sakınmayacak mısınız? 

Bilin ki ben size 
gönderilmiş güvenilir 
bir elçiyim. 

Öyleyse Allah’a 
karşı gelmekten sakının
da bana itaat edin. 

Bu hizmetten 
ötürü sizden hiç bir 
ücret istemiyorum. 

Benim ücretimi 
verecek olan ancak 
Rabbülalemindir. [7,80-
84; 11,74-83; 15,57-77;
29,28-35] 

Şuara /165, Şuara /
166 – Neden siz bütün 
insanlardan sadece 
erkeklere şehvetle 
varıyorsunuz? 

Neden Rabbinizin 
sizin için yarattığı 
eşlerinizi bırakıp da bu 
işi yapıyorsunuz? 

Siz hakikaten iyice
azmış bir 
toplumsunuz.” 

Şuara /167 – “Bizi 
dinle Lût!” dediler, “bu 
söylediklerine son 
vermezsen mutlaka yurt
dışına sürüleceksin. 
[7,82] 

Şuara /168- Şuara /
169 – “Ben” dedi, 
“sizin yaptığınız bu 
işten nefret ediyorum. 

“Beni ve bana tâbi
olanları, onların 
yaptıkları kötülüğün 
cezasından 

ve onların her 
türlü şerrinden Sen 
kurtar ya Rabbi!” 

Şuara /170 – Biz de 
onu ve ona uyanları 
tamamen kurtardık. 

Şuara /171 – Yalnız bir
koca karı geride kalıp 
helâk edilenler arasında
oldu. 
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Şuara /172 –
Sonra geridekileri hep

imhâ ettik. 
Lut halkının başına inen

azap Tevrat’ta ve antik
dönemden kalan eserlerde

de yer alır. Ayrıca, bazı
tarihî ve arkeolojik

araştırmalar da olayı tesbit
etmektedir. Olay Lût Gölü
(Ölü Deniz) civarında, M.

Ö. yaklaşık 1900 sıralarında
vaki olmuştur. Bu vadide

Lut kavminin yaşadığı
Sodom şehrinin yanısıra

Gomore, Adma, Zebuyem
kentleri de vardı. 

Şuara /173 –
Üzerlerine öyle helâk

eden bir yağmur
yağdırdık ki sorma! 

Uyarılanların başına
yağan musîbet ne fena

idi! 
Şuara /174 – Elbette
bunda alınacak ibret
vardır. Fakat onların
ekserisi ders alıp da

iman etmezler. 

Şuara /175 – Ama
Senin Rabbin aziz ve

rahîmdir (mutlak
galiptir, geniş

merhamet sahibidir). 

Şuara /176 – Eyke
halkı da resulleri

yalancı saydı. 

Eyke ile Medyen bazı
müfessirlere göre aynı,

bazılarına göre ise iki ayrı
kavim idi. Muhtemelen

bunlar aynı ırkın iki kolu
idiler. Hz. İbrâhim’in oğlu
Medyen’e nisbet edilen bu
halk, Hicaz’ın kuzeyinden

itibaren Filistin’in güneyine
kadar çeşitli yerleşim

merkezleri kurmuşlardı. 

Şuara /177-
Şuara /180 – Şuayb

onlara şöyle dedi: “Hâla
inkâr ve isyandan

sakınmayacak mısınız? 

Ben size
gönderilmiş güvenilir

bir elçiyim. 

Öyleyse Allah’a
karşı gelmekten sakının

da bana itaat edin. 

Bu hizmetten
ötürü sizden hiçbir

ücret istemiyorum. 

Benim ücretimi
verecek olan, ancak
Rabbülâlemindir.” 

Şuara /181 –
Ölçeği, tam ölçün de

eksik ölçüp hak
yiyenlerden olmayın. 

Şuara /182-
Şuara /183 – Doğru

terazi ile tartın, halkın
hakkından bir şey

kısmayın. 

Ülkede
bozgunculuk yaparak

nizamı bozmayın. 

ذف قةالة مف اي ۛ اللةل وط   مفـوه ــ الخ لةه  ونة ةق  تةتح ﴾١٦٠﴿ ةبةتف م  ل وط  ــ قةكةذح ۛ وف ينة ۛسلي رف الفم 
ا مة اـوة ﴾١٦٣﴿ ة واـــــــــفةاتح ةق  الطيالحن ۛــع ـــيـ وة ون  ﴾١٦٢﴿ نحيي س  مفـلةك  اي ۙـيـالمي ول ـرة ن  ﴾١٦١﴿
﴿١٦٤﴾التةأفت ونة ل ك مف ـة نف السف ه  م  لةيف لنى عة ة عة لح ية اي ر  نف الجف ۛ اي ر  بح  الجف ۜـالف رة ينة الةمي عة

تة اخةــوة بـح مف كمقة لةـلةـذةر ونة  مة مفكمرة ﴾١٦٥﴿ انة ـكذ ذح ـال يــالةـعةـالف نةــم رة ۙـمي نة
ل وط  اـتةه ل يةــنفـلةمف تة قةال والةئ نف ﴾١٦٦﴿ نف اج  م  وة ۜ  بةـالزف نف لفـك مف اد ونةــقة مفـــت ــال م  عة وف

بح  رة ﴾١٦٨﴿ نحيي قةالة ل ك مف اي مة نة ل عة ۜ م  ينة الي الفقة ﴾١٦٧﴿ ة ك ونةنح نة لةتـة ينة م  جي رة خف الفم 
﴾١٧٠﴿ يفــنةـفة ة الهفـجح ا الجفـنةاه  وة ه  يـمةـلـة ۙـعي نة ﴾١٦٩﴿ يـجح ـنة الهف ني يـوة اـم  لي ة ل ونةــية مح مة عف

المف نةاـوة طةرف ﴾١٧٢﴿ ة دةــث  ة مح نةــمح نخةـرف يـاالف ۛـري نة ﴾١٧١﴿ عة ة لح وزاى ف يـاي اب ـالف ج  ۛـغة ينة ري
ة نح ي اي ل في نيةــ ذن اةىۜ  ـــــكة لة مة وة ﴾١٧٣﴿ مف ه  لةيف طةراىۛ فة عة ينةـالفم  طةر ــۛسااءة مةـمة نفذةري

﴾١٧٥﴿ ة  نح اي بحةكةوة الفـــه ــلة رة يــعةــوة الـزي حيـز  ۟ـــرحة يم  ﴾١٧٤﴿ مف م كذكةانة ال م ـثةر ه  ينةـؤف ني
ذف قةالة مف اي يفب لةه  عة ۛـتة اللة  ش  ونة ةق  تح ﴾١٧٦﴿ ة  كةذحةۛب كة يـف ـة اب  لف حة ۛ الصف ينة ۛسلي رف الفم 

ا مة اــوة ﴾١٧٩﴿ ة وا ـــــــفةاتح ةق  يالحن الطي ۛـ وة ون  ع  ﴾١٧٨﴿ نحيي ول  مفكملة اي س  ۙـالمي رة ين  ﴾١٧٧﴿

ف وا ﴿١٨٠﴾الوف ل ك مف ـة نفــلةيفــعة السف نف ه  م  ۛ اي ر  ية الجف ر   الجف
ة لح بح لنى ـعة اي ۜ رة ينة الةمي الفعة

ن وا ز  طةاس  وة سف يم ۛ ب الفق  تةقي سف الفم  ﴾١٨١﴿ لة يف  الفكة
لة ك ون وا وة نة تـة ۛ م  ينة ري س  خف الفم 

﴾١٨٣﴿ لة وا وة س   النحةاۛس تةبفخة
لة مف وة ه  ااءة ية ا الشف ثةوف ض  ف ي تةعف ةرف ۛ الف ينة دي س  م فف ﴾١٨٢﴿
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Şuara /184 – “Sizi de 
sizden önceki nesilleri 
de yaratan Rabbinize 
karşı gelmekten 
sakının.” 

Şuara /185 – “Sen” 
dediler, “bir sihirin 
etkisine kapılmışsın. 

Şuara /186 – Bize hiç 
bir üstünlüğün yok, sen 
de bizim gibi bir 
insansın. 

Doğrusu, biz seni 
yalancılardan 
sanıyoruz. 

Şuara /187 – Eğer 
peygamberlik 
iddiasında doğru isen 
haydi gökten üstümüze 
bir parça düşür, 
üstümüze azap indir.” 
[17,92; 8,32] 

Şuara /188 – Şuayb: 
“Rabbim sizin 
yaptıklarınızı çok iyi 
biliyor.” dedi. [7,88; 
11,87] 

Şuara /189 – Yine de 
onu yalancı saydılar. 
Bunun üzerine o gölge 
gününün azabı onları 
bastırıverdi. Gerçekten 
o müthiş bir günün 
azabı idi. 

Rivayete göre Allah onlara 
yedi gün ve sekiz gece 
süren şiddetli bir sıcak 
verdi. Evlere sığınıp, sonra 
ovaya çıkmaya mecbur 
kaldılar. Gölgeleyen bir 
bulutun altında toplandılar. 
O gölgelik bir ateş halinde 
üzerlerine düşüp hepsini 
yiyip bitirdi. 

Şuara /190 – Elbette 
bunda alınacak ibret 
vardır. 

Fakat onların ekserisi 
ders alıp da iman 
etmezler. 

Şuara /191 – Ama 
Senin Rabbin aziz ve 
rahîmdir (mutlak 
galiptir, geniş rahmet 
sahibidir). 

Şuara /192 – Elbette bu
Kur’ân Rabbülâleminin
indirdiği bir kitaptır. 

Şuara /193- Şuara /
195 – Onu Rûhu’l-
emin, uyaran 
nebîlerden  olman için, 
senin kalbine açık ve 
vazıh bir Arapça ile 
indirmiştir. [2,97] 

Şuara /196 – Bu 
Kur’ân’a, elbette 
öncekilerin kitaplarında
da işaret edilmişti. 
[7,157] 
Maksat şudur: “Bu zikir, bu
vahiy ve bu ilahî emirler, 
daha önce gönderilmiş ilahî
kitaplarda da vardır. 
Bunların hiçbiri ilk olarak 
Kur’ân’da yer almış 
değildir. 
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Şuara /197 –
İsrailoğullarından

bilginlerin onu
bilmeleri, onlar için bir

delil değil midir?

Şuara /198- Şuara /
199 – Eğer Biz

Kur’ân’ı arap
olmayanlardan birine

indirseydik de O’nu
kendilerine okusaydı,

yine de ona iman
etmezlerdi. [15,14-15;

10,96-97] 
Hz. Peygamberin

karşılaştığı inatçı inkârın bir
şekli de şu idi: “O’nun

getirdiği mesaj Arapçadır.
Kendisi de Arap olduğu için
bunu kendisinin hazırladığı

söylenebilir. Şayet
kendisinin de, bizim de
bilmediğimiz bir dilden

olsaydı ona inanabilirdik.”
Oysa Allah onların dediği

gibi yapsaydı, bu sefer
şöyle diyeceklerdi. “Bu

yabancıyı cin tutmuş!
Başka izahı yok!” Allah

Teâla onlara cevaben
kolaylıkla anlamaları için

kendi dillerinde
gönderildiğini bildirmiştir
[44,58]. Fakat onlar bunu

anlamazlıktan gelmişlerdir. 

Aslında Arapça dışında bir
dil ile gönderilseydi, yine

onlar: “Şu tuhaflığa bakın:
Arap milletinden bir resul
gönderilmiş, ama ona öyle

bir mesaj verilmiş ki ne
kendisi anlıyor, ne de

halkı!” (Krş. 41,44). Allah
onların çaresizlik içindeki

son bahanelerini, daha
doğrusu sayıklamalarını da

cevaplandırmıştır: “Vahyi
gökten kağıtlar halinde

indirsek, onlar da elleriyle
tutsalar dahi bu sefer de:
“Bu bir büyüden ibaret,

gerçek olamaz!” derlerdi
[6,7]. 

Şuara /200- Şuara /
201 – İşte aynen bunun
gibi, Biz o yalanlamayı

o mücrimlerin
kalplerine öyle bir

soktuk ki, o can yakıcı
azaba girmedikçe ona

iman etmezler. 

Şuara /202 – İşte bu
azap, kendilerine

ansızın gelir ki, onlar
hiç farkında olmazlar. 

Şuara /203 – İşte o
zaman: “Acaba, bize,

azıcık olsun, bir mühlet
verilir mi” derler.

[14,44; 40,84-85] 

Şuara /204 – Hâla,
onlar Bizim azabımızın
çarçabuk gelmesini mi
istiyorlar. [29,29-53] 

Şuara /205-  Şuara /
207 – Ne dersin: Onları

yıllarca yaşatsak da,
sonra tehdit edildikleri
o azap başlarına gelse,

onca seneler yaşayıp
zevklenmeleri

kendilerini kurtarabilir
mi? [2,96; 92,11] 

اـقة ـةواـال  نح ا النفـــ اي ا ۛتــمة ﴾١٨٤﴿ ة اتح ةــوة وا الح لةقةـق  ي خة الفكمذي ليـج ـمف وة ة ةوح ةةة الف لح ۜـب  ينة
اا مة  النفۛت وة

ة لح ل نةا بةۛشر  اي ثف  م 
نف اي  وة

نة نةظ نح كة ۛ لةم  ينة بي اذ  الفكة ﴾١٨٥﴿ نة ۙ م  ينة ري ة ۛسحح الفم 
طف عة ق  ة نةـۛسفاى م كننةاــيفـلةـفةاةسف اـالسح نف امة نةــنفكمء  اي قيـال ۛت م  اد  ة ۜــصح ينة ﴾١٨٦﴿

م  ذةاب  يةوف ذةه مف عة ب وه  فةاةخة ة كةذح ﴿١٨٨﴾فـة ايي قةالة ح ب اـلةم  ب ـالعف رة ل ونةـتة مة مة عف ﴾١٨٧﴿

ة في اي اــــــية ـل كة ـل  ذن يـنح مة ةىۜ وة ﴾١٨٩﴿ ةـالظح  ةـلح نح ۜ اي م  عةــــذةاۛب يةـ عةكةانةه  ــة  يم ــوف ظي
نحة اي ه ــوة ﴾١٩١﴿ ة  نح اي بحةكةوة وةرة يز ـعةــالف  لةه  ۟ زي يم  حي الرحة ﴾١٩٠﴿ ينة ني م  ؤف مف م  ثةر ه  كةانة الكف

لنى لفب كةـقة عة ﴾١٩٣﴿ لة ۙنةزة ين  ةمي ﴿١٩٢﴾ ب ه  الرح وح  الف يـتةـلة زي بح ل  ـنف الةـالف رة ۜـعة ينة مي
نحة اي ه ــوة ﴾١٩٥﴿ ب ـــل ۛسان  عةــــب  ۜـيـبيـيح  م ــرة ن  ﴾١٩٤﴿ يـنفـم ــنة الفـونة م ـكمــتةـل  ري ۙـذ  نة

لة يةــنف لةكممف يـةــالوة مف ان اــه  اؤ ل لةمن ه  ع  لةمة ةى  النف يةعف ﴾١٩٦﴿ ب ـــلة ي ز  ةـــفي الف ة ر  نةــيـلي وح
الـقةـفة ه  رة ﴾١٩٨﴿ لة لفنةاه ـ نةوفــوة ة لنىزح ض ـبة  عة ةعف عف ۙـالف ينة مي جة ﴾١٩٧﴿ يــبة ۜ ناي لة اايـي رة ايسف

يـنةـكفـلةـۛس  ل كة ذنــكف وب ـل ــق  اه  في ﴾١٩٩﴿ ه ـلةـعة اـيف ۜـيـنيــؤف م ــهي م ــب واــان ـكفمف مة نة
﴾٢٠١﴿ م ـــي  لة ا الفــتحنى يةـحة هي ــب  ن ونةـؤف و  ۙـعةـرة يمة ةلي ذةاۛب الف ﴾٢٠٠﴿ ميـم ـالف ر  ۜـجف ينة

ول واــيةـفة ن ـحفــنة لفــــ هةق  ﴾٢٠٢﴿ ه ـتةــغفــمف  بةــه ـيةــأفت ــيةــــفة ۙـشفـية مف  لةـةى  وة ر ونة ع 
اليفــالفة نفـــرة ۛت   اي ﴾٢٠٤﴿ ا ب ـب ــفة ال ذة ل ونةـج ــــعفـــتةــسفـنةا يةـــعة ﴾٢٠٣﴿ ۜــظةـنفـــم  ر ونة

﴾٢٠٦﴿ ه ـــــث  ااءة ة  جة اـــمح  مف  مة
ۙــــوعةـ ي واـان ــكف ونة د  ﴾٢٠٥﴿ ةــمة ۙـه  نةاـــعفـتح ينة ني مف  س 
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Şuara /208 – Biz hiç 
bir ülkeyi, uyarıcıları 
gelmeden imha 
etmedik. [17,15; 28,59]

Şuara /209 – Öğüt ve 
hatırlatmada 
bulunulmuştur. Biz 
hiçbir zaman zalim 
olmadık. 

Şuara /210 – Kur’ân’ı 
asla şeytanlar indirmiş 
değildir. 

Şuara /211 – Bu, 
onların yapacağı iş 
değildir! Hem isteseler 
de buna güçleri yetmez!

Şuara /212 – Çünkü 
onlar vahyi işitmekten 
kesinlikle 
menedilmişlerdir. [72,8-
10] 

Şuara /213 – Öyleyse 
sakın, Allah ile beraber 
başka tanrıya yalvarma,
sonra azaba mâruz 
kalanlardan olursun. 
[36,6; 6,92; 51,19,97; 
11,17] 
Şuara /214 – Önce en 
yakın akrabalarını uyar.

Bu emir, İslâm’ın bir 
prensibini ortaya 
koymaktadır: Peygamber ve
ailesi için hiç bir ayrıcalık 
yoktur. Hatta 
yükümlülükler önce 
onlardan başlamaktadır: 
Zekat diğer müslümanlara 
düşerken, Peygamber 
ailesine haramdır. İlk 
kaldırılan faiz, Hz. 
Peygamberin amcası Abbas
(r.a) ınki olmuştur. Faraza 
suç işlemeleri halinde 
Peygamber hanımlarının 
cezası iki misli olarak 
belirlenmiştir. [33,30] 

Şuara /215 – Sana tâbi 
olan müminlere kol 
kanat ger. 

Şuara /216 – Bununla 
beraber akrabalarından 
sana isyan edenlere 
“Ben sizin 
yaptıklarınızdan 
beriyim” de. 

Şuara /217 – Sen o 
aziz-u rahîme (o mutlak
galip ve geniş rahmet 
sahibine) güvenip 
dayan. 

Şuara /218- Şuara /
220 – Sen yolunda 
kaim olurken, namaza 
dururken de, O seni 
elbette görüyor. Secde 
edenler, ibadet edenler 
arasında dolaşmalarını 
da görüyor. Çünkü her 
şeyi hakkıyla işiten, 
hakkıyla bilen O’dur. 
[5,67; 52,48] 

Şuara /221 – 
(Şeytanlardan 
bahsediyorlar) 
şeytanların asıl kime 
indiğini bildireyim mi? 
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Şuara /222– Onlar
yalan ve iftiraya,

günaha düşkün
kimselere inerler. 

Şuara /223 – Çünkü o
iftiracılar şeytanlara

kulak verirler, esasen
onların çoğu

yalancıdırlar. 

Yalancı, iftiracı
kâhinler, bilgileri

noksan olduğundan,
onlardan birtakım

vehimler, emareler
öğrenirler, sonra

hayalhanelerinden
gerçeğe uymayan

hürafeler çıkarırlar,
uydurdukları yalanları

söylerler. Hadis-i
Şerifte: “Cinnî, gayb
aleminden bir kelime

kapar, sonra onu
insanlardan olan

dostunun kulağına
koyar, o da yüz yalan

ilave ederek onu
söyler.” bildirilmiştir.

“Yulkûne” nin faili, yani
“dinleme işini

yapanlar” şeytanlar da
olabilir. Yani onlar

mele-i a’lâya kulak
vermeye çalışırlar. 

Şuara /224 – Şairler
var ya, bunların peşine

de sapkınlarla çapkınlar
düşer! 

Şuara /225- Şuara /
226 – Görmez misin

onlar her vadide
sözcüklerin, hayallerin

peşinde dolaşır ve
yapmayacakları şeyleri

söylerler. [36,69; 69,41] 

Şuara /227 – Ancak
iman edip, güzel ve

makbul işler yapanlar,
Allah’ı çok zikredip

ananlar ve zulme mâruz
kaldıktan sonra

haklarını savunanlar
müstesna. Zalimler de

nasıl bir ınkılab ile
devrileceklerini,

yakında öğrenirler.
[40,52] 

Cahiliye dönemi arap
şiirinde şehvet, intikam,

ırkçılık gibi duygular hakim
olup fazilet temaları az yer

alırdı. Onun için Hz.
Peygamber, genellikle şiir

karşısında olumsuz bir tavır
takınmıştır. Fakat bu arada

bazan şiir dinlemiş, bir
keresinde: “Bazı şiirler

hikmet doludur”
buyurmuştur. Ümeyye b.

Ebi’s-Salt hakkında: “Şiiri
iman etti, ama kendisi
kâfirdir” demiştir. Bu

olumlu tavır 227. ayetin
istisnasının tefsiri

kabilindedir. Bu ayet: 1.
İman,  2. Makbul işler

işleme, 3. Allah’ı sık sık
hatırlama, 4 - Şahsi hislerle

hareket etmeyip kamunun
haklarını savunma şartları

ile şiiri mübah kılmıştır. Bu
itibarla Hz. Peygamber

(a.s.) Kâb b. Mâlik, Hassan
b. Sâbit gibi şairleri

övmüştür

اا مة نةا م ــلةــالهف وة يةــنف قةــكف ة ــرف ﴾٢٠٧﴿ اا اـه ـنفـننى عةـغف ال مة  مف مة
ةـمةــي  واـان ـكف ۜـــتح ونة ع 

اتة مة لةـــنةــوة ة تفــزح ﴾٢٠٩﴿ اكذ ذ  مة ى   وة ةا ظةــكم رن نةـيـميـال ـنح ﴾٢٠٨﴿ ۗ ر ونة نفذ  ا م  ة لةهة لح اي
ة نح مفـاي ن  ه  عة ﴾٢١١﴿ ا مة يـبةـنفـية وة مفـلة غي اية ه  مة يـتةـسفـوة ۜـطي ع ونة ﴾٢١٠﴿ ة ه ـب  ين ـالشح يةاطي

ع  مةـلة تةــفة رة فة الحن  عةـدف لنهاى انخة نةــم ونة كمـــتةـــاي ﴾٢١٢﴿ مف ة ۜـعفـمةـع  لةـالسح ول ونة ز 
ضف ف  اخف  وة

كة نةاحة ن  جة ل مة ﴾٢١٤﴿ رف النفذ   وة
تةكة يرة شي ۙ عة ينة بي رة ةقف الف ﴾٢١٣﴿ ۛ ينة بي ة ذح عة الفم 

﴾٢١٦﴿  فةا نف
كة ۛصوف  عة

لف نحيي فةق  يء بة اي ا راي ة مح ۛ م  ل ونة مة تةعف ﴾٢١٥﴿ كة بةعة ـة نة اتح ۛ م  ينة ني م  ؤف الفم 
لح بةكة تةقة ﴿٢١٨﴾وة ي  اللحةذي

يكة ينة يةرن ۙ حي وم  تةق  ﴾٢١٧﴿ ةلف كح تةوة لةى وة يز  عة زي ۙ الفعة يم  حي الرحة
لف ك مف هة ئـ  لنى ا نةبح  نف عة مة ﴾٢٢٠﴿ ةه  نح وة اي يم  ه  لي يع  الفعة مي السحة ﴾٢١٩﴿ اج  ف ي ة ينةـالسح دي

ة ق ونةـلفـي  عةـالسح مف ﴾٢٢٢﴿ لنىـنةـتة ل  عة ۙ ك لح  زحة يم  ةاك  الثي الفح ﴾٢٢١﴿ ۜ ين  يةاطي ة ل  الشح ة تةنةزح
رةــمف تةــاللة ﴾٢٢٤﴿ الشح  ااء  يةـــعةــوة ةــرة ۜـم  الفـه ـب ع ـتح نة او ن غة ﴾٢٢٣﴿ ۜ ب ونة مف كةاذ  ثةر ه  الكف وة

ة لح اي ﴾٢٢٦﴿ مف ةه  النح الةـية وة ول ونة مة ۙـففـية ق  ل ونة عة ﴾٢٢٥﴿ ة ال مفـنح ي ه  اد  ك لح  في ۙـيـهيــية وة ونة م 
نف م  ينة عة ن واـانمة الحةذي ل واـوة ال  م  ة ات ـالصح ذة حة واـكفوة ة ر   الحن

انفكف يراى وة واـتةــثي ۛصر 
﴾٢٢٧﴿ اظ ـعفــبة ۛســـل ـد  مة واۜ وة ينة م ـلةـــعفـيةـم  ةذي ل ب ونةـظة الح قة لةب  يةنف قة نف ة م  اوااليح لةم 

ل                 ة  النحةمف ورة              س   
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27-NEML SÜRESİ 
93 ayet olup Mekke 
döneminde inmiştir. İsmini,
18. ayetinde geçen ve 
“Karıncalar Vadisi” 
anlamına gelen Neml 
kelimesinden almıştır. 
Kur’ân’ın önemini anlatıp 
şirki çürütür. Hz. Salih, Hz. 
Lût gibi nebîlerin 
tebliğlerine yer vermekle 
bunu pekiştirir, özelikle Hz.
Süleyman’a fazla yer 
vermesiyle Hz. Peygamber 
(a.s.)’ın istikbalinin parlak 
olduğunu işaret eder. 
Sûrenin sonuna doğru 
müminlerin felahına, âhiret 
hayatına ve İslâm 
muhaliflerinin 
elebaşılarının helâk 
edileceklerine değinir. 
Bismillâhirrahmânirrahîm

Neml /1 – Tâ sîn. 
Şunlar Kur’ân’ın ve 
gerçekleri açıklayan 
kitabın âyetleridir. 
Neml /2 – Müminler 
için hidayet, rehber ve 
müjdedir. [41, 44] 
Neml /3 – O müminler 
ki namazı hakkıyla ifa 
eder, zekâtı verir ve 
âhirete kesin olarak 
iman ederler. 
Neml /4 – Biz âhirete 
iman etmeyenlere 
yaptıkları işleri 
süsledik, o yüzden 
onlar körelmiş bir 
vaziyette bocalar 
dururlar. [6,110] 
İnsanlara yaptıkları işlerin 
süslenmesi fiili, Kur’ân’da 
bazan Allah Teâlaya, bazan 
da şeytana izafe edilir. 
Birinci durumda her insanın
kendi tercihi ile benimseyip
yaptığı iş, Allah tarafından 
da güzel gösterilir, o bunu 
yapmaktan memnun olur. 
İkinci durumda ise yine 
insanın tercihi ile yaptığı iş 
şeytan tarafından güzel 
gösterilir. 
Neml /5 – Onlara çetin 
bir azap vardır, âhirette 
ise en çok ziyana 
uğrayacak olanlar da 
onlardır. 
Neml /6 – Fakat sana 
gelince, ey Resulüm hiç
şüphe yok ki Kur’ân 
sana; her işi hikmet 
dolu olan, her şeyi 
mükemmel olarak bilen
Allah tarafından 
verilmektedir. [6,115] 
Neml /7 – Nitekim 
Resullerden olan Mûsâ 
da çölde geceleyin yol 
alırken ailesine: 
“Durun, demişti, 
uzaktan bir ateş 
gördüm, oraya gideyim 
belki oradan yol 
hakkında bir bilgi alır, 
yahut hiç değilse bir 
ateş koru getirir de 
ısınmanızı sağlarım.” 
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Neml /8 – Oraya varır
varmaz birden şöyle

nida edildi. “Ateş
mahallinde ve

çevresinde bulunan
kimselere feyiz ve

bereket verildi.
Alemlerin Rabbi olan

Allah yüceler yücesidir,
bütün noksanlardan

münezzehtir.” {KM,
Tesniye 33,16; Çıkış

3,2} 
Nidanın tamamlanmasından

sonra son “Sübhanallah”
cümlesi, olayın

büyüklüğüne hayret
uyandırmakla beraber,

Allah hakkında benzetme
hatasına düşmemek içindir. 

بزح

﴾٤﴿
Neml /9 – “Dinle

Mûsâ! Ben, her şeye
kadir, mutlak galip, her

işi hikmetle dolu olan
gerçek İlahım. 

Neml /10 – “Şimdi
asânı yere bırak!”

Bırakıp da onun
çevikçe hareket eden

bir yılana dönüştüğünü
görünce derhal kaçtı,
bir kere olsun, dönüp

arkasına bile bakmadı.
“Korkma, Mûsâ!

Çünkü Benim
huzurumda resuller

korkmazlar.” buyurdu. 
Neml /11 – “Benden
korkanlar, zulüm ve
günah işleyenlerdir.

Fakat onlar da o
fenalıktan sonra güzel
işler yaparlarsa, onlara

karşı da Ben çok
affedici, geniş

merhamet ve ihsan
sahibi olarak muamele

ederim.” [4,110] 
Neml /12 – “Haydi,
elini koynuna sok!

Şimdi çıkar: İşte
kusursuz, pırıl pırıl ışık

saçıyor. Böylece
Firavun’a ve onun

halkına göstereceğin
dokuz mûcizeye bu da
dahil olsun. Hakikaten

onlar yoldan tam çıkmış
bir güruhtur.” [7,133;

17,101] 
Bu dokuz mûcize 7,133’de
sayılmıştır: Asâ, parlak el,

büyücülerin büyülerini
bozmak, kıtlık, tufan,

çekirge sürüleri, haşereler,
kurbağalar ve kan. 

Neml /13 – Mûcize ve
belgelerimiz bütün
aydınlığıyla apaçık

olarak onlara
geldiğinde: “Bu

besbelli bir büyü!”
dediler. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
ى ى ه دى رن ب شف م  وة ؤف ۙـل لفم  ينة ني ﴾١﴿  طنسا 

انن انيةات   ت لفكة رف ۙكن وةالفق  ين  بي تةاب  م 
ة ينة ي ـاللح ونةــذي يم  ة قي ي ـالصح ةــال ونةــت  ؤفــلنوةة وة ه  زح وةة وة نخ ـــكن ة   ــمف ب الف مفــه رة ﴾٢﴿

ة نح  اي
ة ي ـالح ينة  لة م ــذي نخ ـونة  ب ـن ـؤف ةـالف يح ة   زة ةالةـــرة اــمف العفـه ــنح لةه مفمة ﴾٣﴿ ن ونةــوق ـي 

ا ة كةــئ ــا وللن يـــالح ا مفــه ـــنة لةـذي الفــس  مفـــه ذةاب  وةـعةـــوء  ﴾٤﴿ ۜـه ـمةـعفـمف يةــه ـــفة ونة
نحةكة اي  لةت لةقحةى وة

اننة رف نف الفق   م 
نف يم  لةد  كي حة ﴾٥﴿ نخ  ف ي ة  ه ـالف ةخف م ـرة ۛسر ونةـالف

ذف ى قةالة اي ايي م وسن ح ن ل هاي اي ةهف ت  ل  يـ اننةسف تي ا مفكمنةاراىۜ ۛسان هة نف بةر  م  ب خة ﴾٦﴿ يم ـعة لي
اــلةــفة هة ااءة اجة ة يةـن  مح ود  ﴾٧﴿ يـ تي ان اب  مفكمالوف هة طةل ونةـتة لحةك مفـعةـلة قةبةس  ب ش  صف

﴾٨﴿ نف ف ي ور كةـب  النف ةار  مة نف النح مة بفــحة وة س  اۜ وة لةهة انةــوف بح  حة الةـالف الحن  رة ينةـعة مي
ۜ فةـلفق  عة ال وة اـلةـۛصاكة انهة ا رة ة مح ﴾٩﴿ ىــام ـية ا ـة وسن نح ا الــاي يز ـعةـالف الحن  نةاله  ۙـالف زي يم  كي حة

نحيي اي ة اةـزح  كةـتةـهفـتة لحنــنح اانح  وة اجة ب ـم  ىـهة لةـدف قح ـي  مفــراى وة ىـعة ۜ يةام وسن تة بف ففـخةـلة
نف مة ة ةــظةلةمة ث  ايلح لةـبة مح ة ناى بة دح دةـح سف اوء  عف س  ﴾١٠﴿ ية اف ـلة  خة

ةـلة يح ۛس دة رف ۗـالفم  ل ونة
لف الدفخ   وة

كة ي يةدة  في
ب كة يف جف جة ر  اءةـبة تةخف ۛضا نف يف ر  م  يف غة ﴾١١﴿ نحي يم ـغة يـفةا  حي ور رة ف 

ينةـقيـفةاس  ي وء  في ا ع ـت  س  لنى سف عةـف  انيةات  اي قةــرف نة وة ةـوف نح ۜ اي هي م  ان  مفـه ـوف ماىــواقةـكة وف
﴾١٣﴿ تفـفة ااءة ا جة ة يةات ـه ـــلةمح ةى   قةال وا هنـبفـم  نةاــمف  ان رة يــر م ـحفـذةا س ــص  ۛـبي ن  ﴾١٢﴿
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Neml /14 – Vicdanları 
onların doğruluğuna 
şahitlik ettiği halde, 
sırf kibir ve haksızlık 
saikiyle, onları inkâr 
ettiler. 
İşte bak da fesatçıların, 
bozguncuların 
âkıbetlerinin nasıl 
olduğunu gör! 

Neml /15 – Biz 
Davud’a ve Süleyman’a
ilim verdik. Onlar da: 
“Bizi mümin kullarının 
çoğuna üstün kılan 
Allah’a hamd olsun” 
dediler. 

Neml /16 – Süleyman 
Davud’a vâris oldu ve 
“Ey insanlar, bize 
kuşların dili öğretildi 

ve daha her şeyden 
bolca nasip verildi. 
Gerçekten bunlar âşikâr
lütuflardır.” dedi. 

Bu, veraset, nübüvvet 
ve hakimiyette yerine 
geçmektir ki bu Davud 
(a.s.) ın on dokuz 
oğlundan yalnız 
Süleyman’a (a.s.) nasib 
oldu. Süleyman’ın (a.s.)
M.Ö. 965-926 arasında 
40 yıl kadar 
hükümdarlık yaptığı 
söylenmektedir. 
Şimdiki Filistin, Ürdün 
ve Doğu Suriyede 
hüküm sürmüştür. 
Süleyman’ın (a.s.) kuş 
dili bildiği Tevratta yer 
almasa da 
İsrailoğullarının 
geleneklerinde yer 
almıştır (Jewish 
Encyclopadea XI, 439 
‘dan Tefhimu’l-Kur’ân).

Neml /17 – Günün 
birinde, Süleyman’ın 
cinlerden, insanlardan 
ve kuşlardan oluşan 
orduları toplanmış olup,
hepsi birlikte, düzenli 
olarak kendisi 
tarafından 
sevkediliyordu. 

Eski Ahit’te cinlerin 
Hz. Süleyman’ın (a.s.) 
ordusunda yer 
aldıklarına dair bilgi 
bulunmaz. Fakat 
Talmut’ta ve Yahudî 
Rabbilerin nakillerinde 
buna rastlanmaktadır 
(Jewish Encyclopadea, 
XI, 440). Bazı çağdaş 
tefsircilerin cinleri ve 
kuşları, bazı insan 
grupları diye tevil 
etmeleri kabul edilemez
(Tefhim). 
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Neml /18 –
Derken Karınca

vadisine geldiklerinde,
onları gören bir karınca:

“Ey karıncalar, haydin
yuvalarınıza girin. 

Süleyman ve orduları,
sizi farketmeyerek ezip

çiğnemesinler!” diye
seslendi. 

Karınca kıssası İsrail
metinlerinde de yer

almıştır. Fakat kıssanın
devamında Süleymanın

böbürlendiği,
karıncanın da ona: “Sen

bir damladan
yaratılmışsın” demesi

karşısında mahcup
olduğu ileri sürülür

(Jewish Encyclopadea,
XI, 440). Burada da

görüldüğü gibi Kur’ân,
diğer kutsal metinler

karşısında hakem
konumundadır, onlara

karıştırılan beşerî
ilaveleri

düzeltmektedir. Buna
rağmen bazı

oryantalistler
sıkılmadan, Kur’ân’ın
bu tür kıssaları Yahudi

rivayetlerinden aldığını
iddia etmektedirler. 

Neml /19 – Onun sesini
işiten Süleyman

tebessüm ederek: 
“Ya Rabbî, dedi, beni

nefsime öyle hâkim kıl
ki gerek bana, gerek

ebeveynime ihsan
ettiğin nimetlere

şükredeyim, 
Seni razı edecek güzel

ve makbul işler
yapabileyim. 

Bir de lütfedip beni
salih kulların arasına

dahil eyle!” 

Neml /20 – Bir de
kuşları teftiş etti de:

“Hüdhüdü neden
göremiyorum, yoksa

kayıplara mı karıştı?”
dedi. 

Neml /21 –
“Kuvvetli ve geçerli bir

mazeret ortaya
koymadığı takdirde 

onu şiddetli bir şekilde
cezalandıracağım yahut

boynunu keseceğim.” 

Neml /22 – Derken,
çok geçmeden Hüdhüd
geldi: “Ben, dedi, senin

bilmediğin bir şeyi
öğrendim ve sana

Sebe’den önemli ve
kesin bir haber

getirdim.” 

رفـظ ــانفـفة جة واب ــحةــوة اسفــد  ا  وة اا الــتفـنةـقةــيفـتةـهة ع ـلفــمف ظ ـه ــف س ــنف هة ۜـل ـــماى وة ى واح
لة دف انـوة س ـيفـتة قة دة وة نةـنةا دةاو ن ۛ لةيفمن لفماى ع  ﴾١٤﴿  يفۛفكف

بةة  انةـكف اق  ۟ عة ينة دي س  فف الفم 
ينةـم ـالف ني م  ؤف قةالة حن د  ـمفـحةـالف وة ة ل  ي فةـالح ةـذي  لنىــعة نةاــلةـضح

يـكف م ـثي ه ـبةــنف ع ـر  اد 
ۛث  ر  وة قةن ـمنـيفــلةــس وة دة وة اــ دةاو ن االـــاال يح ـالة ية قةـــنفـنةا مةـمفــلح ــنحةاس  ع ـهة ط  ﴾١٥﴿

يـم ـــالف ن ـبي تيـيفـالطحة ا ون ة هنـــلح  ۛشـكمنف ـــنةا م ـيـر  وة نح ۜ اي ء  ا لةـــيف الفــه ــذة ل ــفةــوة ضف
ح  الف نفـج ــالف نةـــه   م  ن ود ـ ج نةـمنــيفــلةـس ــل رة ــش ـوة الـنح    وة ر ـيفـطحةـس  وة ﴾١٦﴿

اى تحن اا  ال حة ذة ا ــتة اي اد  اللنىـعةوف ةـ وة ۙ  قةـمفــنح ة ــلةـمفـــتف نةـالةـل  ﴾١٧﴿ ع ونةـفة مف ي وزة ه 
ن ـلةيفـس  من ا االــااليح ـية ةـهة خ ــمفـنح ۛســل  ادف يةكمنـةــكنا ـل وا  مة ۛ  لة ةـمةـط ـحفـمف ك مفـــنح

ةـــبةــتةــــفة نفـــكاى م ــا ح ـمة  ۛضـسح ﴾١٨﴿ ج  ر ونةــع ـــشفــية مف لةـــوة ه  ه ۙ   ود ــن ـــــوة
ۛتــالنف مف عة ل ــقة ا ــوف قةهة بح الة  ـوة ز عفرة ي النف الشفــ الوف ةـتةــمةـعفـرة ن ـكمــناي ايـــكة الح تي

ت كة مة حف ب رة لة مة النف العف ة وة يح ال دة لنى وة عة ة وة لةيح خ  عة الدف يه  وة ضن يـۛصال حاى تةرف لفني
تة ةـفةـوة ةـقح الة  مةـــرة فةـيفـدة الطح اــل  اـقة رةى ال ية لة ﴾١٩﴿ ي ع  كةـبةـفي ة اد  ينةـال ـالصح حي

ةـذح  بةـــعة ُلُ اباى ۛشــه  عةـنح يداىـــذة دي ﴾٢٠﴿ ه ــه ــالف اائ ــالف نةـانة م ـكفدة  المف ــدف نةــيـبيـغة
يد ـۛث غةكفـمةــفة بةعي رة يف ﴾٢١﴿ ل لة ةـحةــبة ذف ال الوف لةـنح ا الوف ي ب ـيةـأفت ـيةـه  لفـنحي ين ـطةان  م ـس  بي

﴾٢٢﴿ الةـفة الةـــــت  ب ـطفـ الحةقة طفــت  مفــمة نفــب  ح  ئفت كة م  ج  ين ـية نةبةأ ـب  ۛسبةأ  هي وة قي
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Neml /23 – Sebe 
halkını bir kadın 
hükümdarın yönettiğini 
gördüm. Kendisine her 
türlü imkân verilmiş. 

Onun güçlü bir 
yönetimi olduğu gibi 
pek büyük bir tahtı da 
var. 

Sebe halkı Güney 
Arabistan’da ticaretle 
uğraşan bir millet idi. 
Başkentleri, Yemen’in 
San’a şehrinin 55 mil kuzey
doğusundaki Marib idi. 
Sebeliler, M.Ö. 1100 - 115 
arasında bin yıl kadar bütün
Arap yarımadasına hâkim 
olmuşlardı. 

Neml /24 – Ne var ki 
onun da halkının da 
Allah’ı bırakıp güneşe 
ibadet ettiklerini 
gördüm. 
Anlaşılan şeytan 
yaptıkları bu kötü işleri 
kendilerine güzel 
göstermiş ve onları 
yoldan çıkarmış,  bu 
yüzden de hak yolu 
bulamıyorlar. 

Neml /25 – Halbuki 
göklerde ve yerde gizli 
olan her şeyi açığa 
çıkaran, 
sizin gizlediklerinizi de 
açıkladıklarınızı da 
bilen Allah’a secde ve 
ibadet etmeleri 
gerekmez mi? 

Neml /26 – Halbuki o 
en geniş hükümranlığın
ve o en büyük Arşın 
Rabbi olan Allah’tan 
başka ilah yoktur. 

Neml /27-  Neml /
28 – “Bakalım, dedi 
Süleyman, doğru mu 
söyledin, yoksa 
yalancının teki misin, 
bunu anlayacağız. 

Sen şimdi şu 
mektubumu götür, bırak
onların yanına, 

sonra onlardan 
biraz uzaklaş ve ne 
yapacaklarını gözle.” 

Neml /29 – 
Kıraliçe: “Değerli 
danışmanlarım! “Bana 
çok önemli bir mektup 
gönderildi.” 

Neml /30- Neml /
31 – Mektup 
Süleyman’dandır ve 
“rahman ve rahîm olan 
Allah’ın adıyla” diye 
başlayıp: 

“Bana karşı 
kibirlenmeyin, itaat ve 
teslimiyet göstererek 
yanıma gelin!” diye 
devam etmektedir. 
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Müslimîn
kelimesinin itaat ve

iman etme olarak iki
anlamı vardır. Bazı

müfessirlere göre her
iki anlam birden

kasdedilerek “İtaat ve
iman etmiş olarak

yanıma gelin” diye
açıklamak da
mümkündür.

Süleyman’ın (a.s.) bu
kıssası Eski ve Yeni

Ahitte,
Kur’ân’dakinden farklı

ve daha geniş tarzda
bulunur (I. Krallar, 10,1

- 29; II. Tarihler, 9,1 -
12; Matta, 12,43; Luka,

11,31). Yahudi
rivayetlerinde maalesef
Hz. Süleyman, değil bir
Peygamber’e, hatta iyi

bir mümine bile
yakışmayan gurur,

şehvet, putperestlik
irtikâb etmekle itham

edilir ve sadece bir kral
olarak tanıtılır. Kur’ân,

İsrail’in büyük
şahsiyetleri lehindeki

şahitliği ile Yahudilere
pek büyük bir iyilik

etmiştir ama onlar bunu
takdirden geri
durmuşlardır. 

سجد ه

﴾٠٠٠٠﴿
Neml /32 –

“Değerli
danışmanlarım, bu

mesele hakkında
görüşlerinizi istiyorum.
Pek iyi bildiğiniz gibi,

sizi çağırmadan, size
danışmadan hiç bir

meseleyi hükme
bağlamam.” 

Neml /33 – Onlar:
“Biz güçlü, kuvvetliyiz,

savaşçı milletiz. 

Ama irade size aittir,
değerlendirip münasip

gördüğünüz emri verin”
dediler. 

Neml /34 – “Doğrusu”
dedi Kıraliçe,

hükümdarlar bir ülkeye
girince oranın düzenini

altüst eder,  halkının
eşrafını da sefil ve zelil

ederler. 
Evet istilacılar hep

böyle yaparlar. 

Neml /35 – Bunun
içindir ki, ben şimdi

onlara bir hediye
gönderip elçilerimin ne

gibi bir cevap
getireceklerini

bekleyeceğim.” 

ش  رف عة نحي جةـاي الـي وة رة ت  امف ل ـ تةةى دف ت يةتف م مف ـه ـكممف ا ون لةـلح  ۛشـك  نفــوة ء  وة اـيف هة
جة ت ـوة قةــدف ا وة مةــهة ا ـوف ونة ـج ـسفـيةهة ةـل لد  الحن  د ون  نفـس  م ـمفـشح ﴾٢٣﴿ يم ـظيـعة

يل ـال بي ة سح يحة زة ةــه ــــنة لةــــوة الةـــان  العفـطةـــيفـــم  الشح ةــۛصــمف  فةــه ـــمة ن ـــمف عةــه  دح
ة  ال واــج ــسفـيةلح حن  د  ي ي ــالحةل  ج ــخفـذي ءةــخةـالف ر  بف ﴾٢٤﴿ ۙ د ـتةــهفــمف  لة يةــه ـفة ونة

اللحن  ﴾٢٥﴿ ة ف ي يةــمنـالسح ض  وة ةرف الف ات  وة ات ــلةـعفـوة اــخفـم  مة مة ل ن ونة ف ونة  وة ت عف
ۛتـالۛص قةالة ۛسنةنفظ ر  قف ۛتـالمف ك  دة نف ﴾٢٦﴿ ة لح هة اي لن ا اي وة لة  ه 

بح  ش  رة رف يم  الفعة ظي الفعة
يــك ــبف ب ـهة ذف اي مفـهن تةابي ه  لةيف هف اي ا فةاةلفق  ة ذة ة ث مح لح مف تةوة ه  نف عة ﴾٢٧﴿ ينةـكةـالف نةـم  بي اذ 

اا تفـقةالة يح  ية اـال ايـالف هة ح ن ا اي لةؤ ل يةـلف ا  يـمة ة ق  لةيح تةاب ـك  اي ﴾٢٨﴿ ونة ع  ج  اذةا يةرف فةانفظ رف مة
﴾٣٠﴿ ة نح لة نفـه  م ــاي ايـيفــــس  نة وة ة من م ه  ـــنح ن  الحن  ب سف من حف ۙ الرحة يم  حي الرحة ﴾٢٩﴿ يم  كةري

ا ا الفـااليح ـقةالةتف ية ا الففـلةــمةـهة يــؤ ل ت وني ﴾٣١﴿ ة ةـل واعةـعفـتة اللح  لةيح
أف ۟ـت  وة ينة ل مي ونيي م سف

ن ــوانةـال ـقة حف ﴾٣٢﴿ ي ا ك ـالمف فاي ۛي مة ون ـهةـشفـتحنى تةـراىحةـةى المفـعةـاط ـت  قةـنفـري د 
اذةا مة ا ولل ـــا ولل وا ق  ة  وة ة يــأفس  ۛشــوا بةـوح ةمفــــدي الف يـــظ ــــانفـك  فةـيفـلة ر  ايـــد   وة ري

ة تفــالةـقة نح ذةا  دةل وكةــم ــالف اي يةــل وا  قةـــخة   اي اـد  وهةـۛسـةى  الففـــرف ﴾٣٣﴿ ينةـم  أفـتة ري
نحي اي يــوة ﴾٣٤﴿ جة اوا الع ـعةــوة ةـل  اا  الــل ـهف ةة  ال زح ة ذ  هة ل ونةـــعةــــففـــكة  يةـذن ل ـــكـةىۛ  وةـــلح

﴾٣٥﴿ س ــم  مف  ب ـيفـلة ة  ايــلةـرف ةــهةـه  يح ة   ب ــنةاظ ــة   فةـد  ج ــمة يةــرة ۛسـم ــع  الفـــرف ل ونةــرف
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Neml /36 – Elçi 
Süleyman’a gelince o, 
elçiye: “Siz bana mal 
ile yardım mı etmek 
istiyorsunuz? Oysa 
Allah’ın bana verdiği 
nimetler sizin 
verdiğinizden daha 
hayırlıdır. Ama siz 
hediyenizle 
böbürlenirsiniz” dedi. 
{KM, I Krallar 10,1-13;
II Tarih 9,1-12} 

Allah’ın verdiği şeyler 
sadece dünyevî servet 
olmayıp, ona ilaveten 
iman, ilim, hikmet gibi 
faziletlerdir. 

Neml /37 – “Sen dön 
ve onlara de ki: Biz 
onların üzerine, karşı 
koyamayacakları 
ordularla yürüyeceğiz. 
Onları yurtlarından 
mağlup ve zelil olarak 
çıkaracağız.” 

Neml /38 – Daha sonra 
Süleyman onların 
itaatlerini bildirmek 
üzere huzuruna 
geleceklerini öğrenince 
yanındaki 
danışmanlarına: 

“Değerli 
danışmanlarım! Onların
itaat içinde huzuruma 
gelmelerinden önce, 
içinizden kim onun 
tahtını bana 
getirebilir?” dedi. 

Neml /39 – Cinlerden 
mağrur ve iddiacı bir 
ifrit: “Ben, dedi, sen 
makamından 
kalkmadan, onu sana 
getiririm. Benim onu 
taşımaya gücüm yeter, 
hem de zayi etmeden 
güvenilir tarzda 
getirecek emin bir 
kimseyim.” 

Neml /40 – Ama 
nezdinde, kitaptan ilim 
olan bir zat da: “Ben, 
sen gözünü açıp 
kapamadan onu 
getirebilirim” 
derdemez, 

Süleyman, Kıraliçenin 
tahtının yanıbaşında 
durduğunu görünce: 

“Bu, Rabbimin 
lütuflarındandır. Bu 
şükür mü edeceğim, 
yoksa nankörlerden mi 
olacağım diye beni 
sınamak içindir. 
Şükreden sadece kendi 
lehine olarak şükreder. 

Nankörlük eden ise 
bilmelidir ki Rabbim 
onun şükründen 
müstağnidir, şükrüne 
ihtiyacı yoktur, ihsan ve
keremi boldur.” [41,46; 
30,44; 14,8] 
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Hz. Süleyman’ın
oturduğu Filistin ile Sebe
arasındaki mesafe iki bin

kilometreden fazladır. Allah
Teâla mûcize olarak, o
mesafeden Kıraliçenin
tahtını götürme imkanı

vermiştir. Burada insanları,
bu işin sırrını aramaya,

bilim ve teknoloji yönünden
incelemeye de gizli bir

teşvik sezebiliriz. 

Neml /41 – Devamla
dedi ki: “Şimdi o

Kıraliçenin tahtını
kendisinin

tanıyamayacağı bir hale
getirin, bakalım bunu

bilecek mi bilemeyecek
mi?” 

Neml /42 –
Süleyman’ın huzuruna

girince ona: “Senin
tahtın da böyle midir?”

diye soruldu. 

“Sanki o!” dedi, zaten
bize daha önce ilim

nasib edildi; onun için
de biz teslimiyet

gösterenlerden olduk.” 

Kıraliçe zeki ve tecrübeli
biri olarak Süleyman’ı (a.s.)

dikkatle inceleyip şunları
tesbit etti. 1.Mektûbunun

değişik üslubu, Allah’ın adı
ile başlaması. 2.Kıymetli

hediyeleri kabul etmemesi.
3.Elçisinin onun hakkındaki

iyi intibaları. Bunlar onu
ziyaret etmesine sebep

teşkil etti. Şahsen
görüşünce onun şu

özelliklerine de şahid oldu:
4.Tahtının getirilmesi
mûcizesi. 5-O dünya

padişahının temiz, dürüst,
mütevazi ve dindar bir

insan olması. 

Neml /43 – Öteden beri
Allah’tan başka taptığı

putlar, tevhid dinine
girmesini engellemişti.

Çünkü o kâfir bir
millete mensup idi. 

Neml /44 – Kıraliçeye:
“Buyurun, saraya girin”

denildi. Sarayın
eyvanını görünce,

zemininde engin ve
duru su olduğunu

zannedip eteğini yukarı
çekti. Süleyman: “Bu,

sırçadan yapılmış şeffaf
bir saraydır.” Kraliçe: 

“Ya Rabbî, dedi,
Ben Sen’den başkasına

ibadet etmekle kendime
zulmetmişim, 

şimdi ise
Süleymanla birlikte
alemlerin Rabbine
teslim oluyorum.” 

تني ۛــان ك مف ا ة ااءة فةلةمح نة جة لةيفمن  س 
ونةن  قةالة دح  ال   الت م  اا ب مة تنين  ية فةمة ر الحن  ان يف اـم   خة ا ة مح

عف ج  رف  اي
لة مفـاي ه  مف يف ةه  لةـب ج  فةلةنةأفت يةنح  ن ود 

ق بةلة ﴾٣٦﴿ ةـب  النفت مف بةلف يح د  ح ونةـتة ت ك مفـهة رة فف
اا قةالة ا ية لةؤ لا اليح هة الفمة ﴾٣٧﴿ مف ا لةه  مف م  ب هة ةه  نح جة ر  لةن خف ااـوة هة  نف

ة لح ه ـالذ  ونة مفـةى وة ر  ۛصاغ 
يت  قةالة ري فف نة ع  م  ﴾٣٨﴿ ك مف ي اليـح  يني اـب  يةأفتي هة ش  رف  بفلةـقة عة

ينةـم  يةأفت ونيي النف ل مي سف
﴾٣٩﴿ نح   الفج 

 بفلةـب هي قة النةالانتييكة
ومةـتة النف نف ق  ۛ م  كة ام  قة نحيي مة اي ه  وة لةيف  عة

يح  و  ين  لةقة المي
لة يفكةـاي نف قةالة ي ع  ه  ع ـالحةذي نة م ـلفـدة تيـك ـالف م  تةــية النف لةـبفــهي قةـب  يكةـتةاب  النةالان ةـرف دح
ل وة  ـييل يةبف ن ف  ۜ فةـطةرف انه  م سفـكة ارة ة ى ع ـلةمح راح ه  قةالة هنــنفـتةق  ا ـدة نفذة ل ـفة م  ي  ضف بحي رة
ةـفة ا نح الشف المفكمءة نفكذال ر  مة ۜ وة ر  اكفۛش ف  نحةمة ل نةكميةشف رة فةا  مةـر  ۛ وة هي س  رةكف نفــفف فة

والةـكح ــقةالة نة ا عةــر  ۛشــهة ا نةـــرف الــنفــهة يـــتةـــهفــتة ظ رف داي ﴾٤٠﴿ بحيي  ن يح ـ غةرة
يم ـكف ري

اــلةـفة ة امح تف قيـ جة ذةاكفـالهن لةـيـاءة ﴾٤١﴿ ية نةـون   م كمالمف تـة ينة لة ونةـهفـالحةذي تةد 
يـسفــم  نةـل مي ك ۜ قةالة ش  رف ةـكـتف ـعة ينةاـه  ه ــاةنح تي ا ون ۛ وة لفمة  وة نفالفع  ةاــكـوة اـهةـل ـبفـقة م  نح

ۛص ة هةـــــوة ا ـدح ۜ  ن  و د  نفــد  م ـــب ـــعفـــتف  تةــانةـكـا مة ةالحن  نح اـــاي نفتف ـانةــكـ هة م  ﴾٤٢﴿

 يلةـقي
اـلة خ  هة ۛ  ل يـادف حة رف ة ا ــلةــفةالصح ة بةتفه  ل ــتف ال رةمح س  ةىـه  حة ة جح ﴾٤٣﴿ م  ينةـكـ قةوف ري اف 

تفـالةـقة اۜ قةالة ايكف وة هة نف ۛساقةيف تف عة ة ۛشفة ح  م ـه  ۛصــنح د  م ـمةــرف ة ۜـــقة نفـــرح يرة اري وة
﴾٤٤﴿ بح  نحييرة ت   اي ي ظةلةمف سي ت  نةفف لةمف السف عة وة نة  مة لةيفمن بح س  حن  رة ۟ل  ينة الةمي  الفعة
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Neml /45 – Bir 
vakit Biz Semud 
halkına da, yalnız 
Allah’a ibadet edin diye
çağrıda bulunmak için 
kardeşleri Salih’i 
gönderdik. 

Çok geçmeden 
onlar birbiriyle çekişen 
iki bölük oluverdiler. 
[7,73-77; 11,61-68; 
26,141-159] 

Neml /46 – “Ey 
halkım!” dedi, “İyiliği 
bırakıp da neden 
kötülüğün çarçabuk 
gelmesini istiyorsunuz. 

Niçin, 
merhametine nail 
olmak ümidiyle 
Allah’tan af 
dilemiyorsunuz?” 

Neml /47 – “Biz” 
dediler, “senin ve sana 
bağlı olanların 
yüzünden uğursuzluğa 
uğradık.” 

Salih: 
“Uğursuzluk dediğiniz 
şey Allah katında takdir
edilmiştir. 

Doğrusu siz 
imtihana tutulan bir 
toplumsunuz” diye 
cevap verdi. [7,131; 
4,78; 36,19] 

Neml /48 – 
Şehirde dokuz çete 
vardı ki bunlar ülkede 
hep bozgunculuk yapar,

iyileştirme ve 
düzeltme adına hiç bir 
şey yapmazlardı. 

Neml /49 – 
Allah’a yemin ederek 
aralarında şöyle 
anlaştılar: 

“Geceleyin ona ve 
yakınlarına baskın 
yapıp hepsini öldürür, 

sonra da sahip 
çıkan akrabalarına 
yakınlarının 
öldürülmesi esnasında 
hazır bulunmadığımızı 
bildirir ve biz gerçekten
doğru söylüyoruz 
deriz.” 
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Neml /50 – Onlar
bir tuzak kurdular, ama
tuzaklarına karşı Biz de

tuzak kurduk, 

kendileri farkında
olmadan onların

tuzaklarını bozduk,
onların planlarını altüst

ettik. 

Neml /51 – Bak
işte onların tuzaklarının

âkıbeti nasıl oldu! 

Biz onları da
kendilerine uyan

toplumlarını da imha
ettik! 

Neml /52 – İşte
onların, zulümleri

sebebiyle ıssız kalmış,
çökmüş evleri... 

Elbette bunda
bilen ve anlayan

kimseler için ibret
vardır. 

Neml /53 – İman
edip Allah’a karşı

gelmekten sakınanları
ise kurtardık. 

Neml /54 – Lût’u
da halkına resul olarak

gönderdik. 

O da onlara dedi
ki: “Siz göz göre göre
pek çirkin ve hayasız

bir iş yapıyorsunuz ha!”
[7,80-84; 11,74-83;

15,57-77] 

Neml /55 – Siz
kadınları bırakıp

şehvetle erkeklere mi
yaklaşıyorsunuz? 

Siz gerçekten ne
cahil bir güruhsunuz
öyle!” [26,165-166] 

واــب ــاعف ـد  لة اا  ايـــلفــــۛس رف دف  الــــقةـــوة ة لنى نة اــــــث ودة  الخة ن  حاى الـــــمف  ۛصال ـــه  م 
م  ــــــالة  يةا قةـقة مةـــــــل  وف ﴾٤٥﴿ ة  يـــمف   فةــا  ذةا ه ــفة الحن ان   يةــري ونةـص ـتةـخفـقة م 

ر ونةـف ـغفـتةـسفـتة ةـل ونة   ب ا لـــج ـعفـتةـسفـتة ۛ   لةـــنةـۛسـحةـالف لةـــبفـة   قةــــئةـيح ــسح لةــة  وف
ة ةــــقةال وا اطح نةـيح ۜـعةـنف مةــمةـــب  كة  وةــب  اــرف كة ﴾٤٦﴿ ة ةـعةـلة الحن ونةـمف ت كملح م  حة رف

انةـــكف وة ﴾٤٧﴿ اا دة ــمف  ع كمر ــــئ  قةا لة  طة نف لفـ بةالحن نف م   ت ــمف  قةــت ـال ن ونةــتةـففـوف
ل ح ونة ي صف لة وة هفـعةـسفـة   ت ــدي ينةـمةـالف ف ي س ـــط  ي ــة  رة ونة  ف ـفف ض  يـد  ةرف الف

ا ۛســــوا تةـال ـقة ةـــتةـيح ــبةــن ـــلة ب الحن  وا ـم ـــقة ة لةــه   ث ــلةــهف ال ه    وةـنح و لةـــنةـمح ةــق  نح ﴾٤٨﴿

واكفـوة مة ر  ﴾٤٩﴿ اـيح ــوة ل ــل  نةا مةــه ــۛش هي مة ة اي هي  وةــل ــل كة الهفــهفـدف ونةــاد  ق ـۛصـلة اـنح
رفـــظ ــفةا نف ﴾٥٠﴿ مةــكذـــمة نةـكفــراى  وة ية مف ــ  وة ه راىـكذـا  مةـرف ر ونةـــــع ـــشفـــلة
مفـه ــقةوف مةوة  ا ق  انةـكـۛف  ـــــيفــكف ۙ  ـه ر  كذة   مةـــبةــعة ة المف ةـنح نةـــــــــا دة مح مفــــا ه ـرف

او  ية مف ـه ــــت و ــي ـكة ب ـلفـت ــــفة ا ظةــــةى  ب ــــــــخة ةـلةــــمة نح واۜ اي م  ﴾٥١﴿ نةـيــعيـمةـال جف
ةــيفـجةـنف ال وة نةــذي يـنةا الح ﴾٥٢﴿ ن يةـــذن ل  ي ــــفي م   يةــــقةـــةى  ل ـــــكة   لة و نةــلةـعفــوف م 

ل  م ـــقةـــالة ل ـ قةذف اى  ايـو طـوة ونةــأف ت ــتة  ال هايــوف ﴾٥٣﴿ ةـــ يةواــان ـــكةوا وةـــن ــانمة ونةـق ـــتح
ةـــالئ  جةـو نة الــأف ت ـتةــمف  لةكمـــنح الةـرح  ﴾٥٤﴿ اح ـالف ر ونةـص ـبفــمف ت ـت ـنف ال ةة  وةـۛشــفة

﴾٥٥﴿ ۜ  بةاۛساـــنح ــون  ال نف د ــةى  م  وةــهفـــۛش م    تةــــمف  قةـــت ـــــنف لف الــــء  ل ونةــهةـــجفــوف
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الجزء

﴾٢٠﴿
Neml /56 – 

Halkının buna karşı 
verdiği cevap sadece: 
“Lût’u ve 
etrafındakileri 
şehrinizden kovun, 
çünkü onlar çok temiz 
insanlar, yanımızda 
kirlenmesinler(!)” 
demekten ibaret oldu. 

İbn Abbas bu sözü
onların alay etmek 
kasdıyla söylediklerini 
belirtmiştir. 

Neml /57 – Biz 
onu, ailesini ve 
beraberinde olanları 
kurtardık. 

Yalnız eşinin 
geride kalıp azaba 
uğrayanlardan olmasını 
takdir etmiştik. 

Neml /58 – 
Üzerlerine öyle berbat 
bir yağmur indirdik ki! 

Uyarılıp da 
aldırmayanların mâruz 
kaldıkları o yağmur ne 
fena bir yağmurdu! 

Neml /59 – De ki: 
“Hamd olsun Allah’a, 
selam olsun seçtiği 
kullarına. Allah mı 
hayırlı, yoksa Ona ortak
saydıkları şeyler mi? 

Burada Lût’un 
(a.s.) ikinci hitabesi 
başlıyor. Önce 
müminlere ilahî görgü 
kurallarından biri 
öğretilmek üzere, 
önemli konuşmalarına 
Allah’a hamd ve seçkin
kullarına selam vererek 
başlamaları öğretiliyor. 

Hz. Peygamber 
(a.s.) bu ayetin son 
cümlesini okuduktan 
sonra cevap olmak 
üzere: “Hayır, Allah 
hayırlıdır, bakidir, 
yücedir ve uludur” 
derdi. 
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Neml /60 – O
nesneler mi üstün,

yoksa gökleri ve yeri
yaratan ve gökten sizin

için su indiren mi? 

Öyle bir su ki Biz
onun sayesinde gözleri

gönülleri açan pek
güzel bahçeler
bitirmekteyiz. 

Halbuki siz onun
bir tek ağacını bile

bitiremezdiniz. 

Hiç Allah ile
beraber başka tanrı mı

olur? 

Elbette olmaz!
Ama onlar haktan sapan

bir gürûhtur. [43,87;
29,63; 39,9-22; 13,33] 

Neml /61 – O nesneler
mi üstün, yoksa yeri

oturmaya elverişli
kılan, 

içinden yer yer
ırmaklar akıtan ve

oraya sağlam dağlar
yerleştiren 

ve iki denizin
arasına bir engel koyan

Allah mı? 

Hiç Allah ile
beraber başka tanrı mı

olur? 

Elbette olmaz!
Ama onların çoğu bu
gerçeği anlamıyorlar.

[40,64; 25,53] 

Neml /62 – O
nesneler mi üstün

yoksa, çaresiz kalıp
Kendisine yalvaran

insanın duasını kabul
edip sıkıntısını gideren

ve sizi dünyada
halifeler yapan Allah

mı? 
Hiç Allah ile beraber
başka tanrı mı olur? 

Elbette olmaz! Ne de az
düşünüyorsunuz!

[17,67; 16,53; 6,133,
165; 2,30] 

Neml /63 – O nesneler
mi üstün yoksa size
karanın ve denizin
karanlıklarında yol

gösteren ve rahmetinin
müjdecisi olarak

rüzgarları gönderen mi?

Hiç Allah ile
beraber başka tanrı mı

olur? 
Elbette olmaz! Allah,

müşriklerin şirk
koşmalarından

münezzehtir. [16,6;
6,97] 

نف م  اـــفة اۛب قةــــ  جةانةـكف مة م ـــــوة ا الـــوف ة لح اـنف قة هاي اي اوا انلة ل ـــــوا الخفـال  ج  و ط ـر 
ةــلـةـهف ال نةا ه  وةــيفـجةـــاة نفـــفة لح ا اي ه  ﴾٥٦﴿ ۛ ايكمت ـرف يةـقة مف ا  مف ةه  ر ونةـطةـتةـنةاس  ية نح ة هح

نةاعة طةرف المف طةراىۛ فةۛساـلةيفـوة مف مة ءةاه  ﴾٥٧﴿ الـامف نةــه   قةــتة رة رف ة ينةـالف نةــم  اـاهةـدح اب ري غة
حن د  ـمفـحةـل  الفـق  ۛسل  م  عةــ وة ةـبةـع  لنىــلة ه  الح يـاد  نةــذي ﴾٥٨﴿ الفـمة ۟ـم ـطةر  ينة ذةري نف

ة ال ات  قةـلةـــخة نفـمح وة من السحة ﴾٥٩﴿ الحن ۜى ـفنـــطةــاصف ة ر  الـــيفـ خةان ۜــكمر ــشفــــا ي ـمح ونة
هيـــب  ال نف ۛض  وة ةرف الف ةـال نةــــمف  م كمـــــزة لة لةــــوة اـــسح ااء   مة ۛ  فةـمة نةاــــتفــبةــنف اةــــاءى

اۜـرة هةـجةــۛش اائ ـــحة ا كةـــجةـــهفـــقة ذةاۛت بةـــــدة ۛ  مة ت واــب ــنفـــمف  النف ت كمــانة لةـة 
ة ال ۛضـعةــ جةنفــمح ةرف لة الف ﴾٦٠﴿ اي ۜعة ــه  مةــلن ءة م  يةــــمف قةــلف ه ــ  بةالحن  ۜـــعفـــوف د  ل ونة

نةـيفـبة جةــقة اراى وة لةــخ  لةـعةـرة اا الــلة جةـنف ـهة اراى وة جةـــلة لةـعةـهة ية  وة اس  وة ارة لةـعةـهة
ية ۜـلةـعفــلة ونة م  يفــحفــبةـالف اج ــرة ايزاىۜ  ــن   حة عةــلن ءة ۜ ه  مة ه ـــثةـــكذ لف الـــ  بةالحن  مفــــر 

نف يةـي  المحة اه  وة ذةا دةعة ة اي طةرح ضف يب  الفم  ف ـجي ية كفش  وءة وة ا ل ـجفـالسح  مفكمعة ﴾٦١﴿

﴾٦٢﴿ ۜ  ــلـةــخ  ض  ةرف ااءة  الف لنفة اي ۜ عة ــــه  مةــــءة ة ذةــــتة اــلى  مةــيــليـــــ قةالحن  ۜـــــــكح و نة ر 
ي  ظ كمــــدي يــــــهفـــــية ا ت    الفــــل ــــــــمف     في الفــــبةــــمة ر ـــبةــــرح    وة حف ة ال نفــــمح

ۜــــت ــــمةــرة حف هي س ــ   ي نفــــمةوة  يفــــنة   يةــيفــــراى  بةـــشفــاحة    ب ـرح  يةــــل    الــرف دة
﴾٦٣﴿ لن اي ۜ  عة ــــــه   مةـــــــءة ا لةى   ــــــ تةالحن  ا  ي ــــــ   عةالحن عة ة ۜـكمر   ـــــشفــــــــــمح ونة
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Neml /64 – O 
nesneler mi üstün yoksa
mahlûkları ilkin 
yaratan, sonra da tekrar 
hayat veren 

ve sizi gerek 
gökten gerek yerden 
rızıklandıran mı? 

Hiç Allah ile 
beraber başka tanrı mı 
olur? 

Elbette olmaz! De 
ki: “Şerik iddianızda 
samimi iseniz  delilinizi
gösteriniz.” [85,12-13; 
30,27; 86,11-12; 57,4; 
20,54; 23,117] 

Bu son bölümdeki 
ayetler sadece 
müşriklerin batıl 
inançlarını çürütmekle 
kalmıyor. Allah’ı inkâr 
edenlerin de iddialarını 
çürütüyor. Bulutların 
teşkil edilmesi, 
yağmurun damla damla
ihtiyaç miktarı 
gönderilmesi, aynı 
toprak ve su ile 
beslenen ve esas 
yapıları aynı 
maddelerden oluşan 
tohum ve 
çekirdeklerden çok 
değişik binlerce çeşit 
bitkinin çıkarılması, 
onların çiçekleri, 
renkleri, desenleri, 
meyveleri, kokuları ile 
sergiledikleri ilim, 
hikmet, kudret ve 
san’at; yaratılışın, 
başlangıcından beri 
makrokozmoz ve 
mikrokozmoz 
evrendeki sistemlerde 
devam eden aksaksız 
nizam, azıcık aklı 
olanlara dahi bu 
nizamın sahibi tek 
Allah’ı tanıtmaktadır. 
Ayetler, insanı bu kabil 
tefekküre 
yöneltmektedir. 

Neml /65 – De ki: 
“gerek göklerde gerek 
yerde olanlardan hiç 
kimse gaybı bilemez, 
gaybı yalnız Allah 
bilir.” 

Dolayısıyla, onlar 
ne zaman 
diriltileceklerini de 
bilemezler. [31,34; 
6,59; 7,187] 

Neml /66 – Fakat 
âhiretin varlığına dair 
bilgiler, kendilerine 
resulleri vasıtasıyla 
ulaşmaktadır. 

Doğrusu onlar 
bundan şüphe 
içindedirler. Hayır, 
hayır onlar âhiretten 
yana kördürler. [18,48] 
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Neml /67 – Bunun
içindir ki kâfirler:

“Sahi” dediler, “biz de
babalarımız da ölüp toz
toprak olduktan sonra,

biz mi diriltilip
kabirden

çıkarılacağız?” 

Neml /68 – “Bize
de, daha önce

babalarımıza da bu
dirilme, vaad edilip

durdu. Bu, önceki
insanların

masallarından başka bir
şey değildir!” 

Neml /69 – De ki:
“Hele dünyayı bir

dolaşın da mücrimlerin
âkıbetleri nasıl olmuş

görün!” 

Neml /70 – Sen
onlardan ötürü sakın

üzülme ve onların
kuracakları tuzaklardan
dolayı asla tasalanma! 

Neml /71 –
“İddianızda doğru
iseniz bu vaad ne

zaman gerçekleşecek?”
derler. [17,51; 29,54] 

Neml /72 – De ki:
“Acele ile istediğiniz o
azabın bir kısmı belki

de ensenize binmek
üzeredir.” 

Neml /73 –
Doğrusu senin Rabbin,

insanlara karşı büyük
lütuf sahibidir. 

Fakat insanların
çoğu O’na

şükretmezler. 

Neml /74 –
Rabbin, onların gerek
sinelerinin sakladığı,

gerek açığa vurdukları
her şeyi tamamen

bilmektedir. [13,10;
207; 11,5; 27,25] 

Neml /75 – Gökte
ve yerde gizli hiçbir şey

yoktur ki apaçık bir
kitapta yer almasın. 

Neml /76 –
Bilesiniz ki bu Kur’ân,

(Süleyman’ın bu kıssası
gibi) hakkında ihtilafa
düştükleri şeylerin pek
çoğunu İsrailoğullarına
anlatmaktadır. [19,34] 

نة ا م  مة ة ء االسح ؤ االف دة نف يةبف ة ي ــــقة ث ـلفــخةـالمحة مة د ـيــعيـــمح ز  ق ـــــنف يةــه   وة مفكمــرف
نف اي  ۜ ض  ة رف الف ايوة ۜعة ـــــه   مةــــــــلن ءة ا نةـــــــــوا  ب ـــات ــهةلف  ــق   الحن  هة مفكمـــــــــرف

يةق لف  ةـ النف  ف يـــــم   مةـــلةــعفـــ لة ات ـمنــسح وة ﴾٦٤﴿ نةـيـــقي اد ــمف  ۛصـــــت ـــنفـــكم
﴾٦٥﴿ ض  ةرف الف ة ـيفـغةـــ الفوة لح ۜۛب اي مةالحن  ة ر ونة  الـع ــشفــايةـ  وة ث ونةــعةــبفــــنة  ي  اـيح

اـنفـم  هة كة ع  ل ـبة ةارة نخ ـلفم ـادح مف ف ي الف ة   بةلفـه  مف رة ي ۛشه  ا  بةلف ه ـ في هة نف مفـكح  م 
قةالة ة وة ينة ـالح ذةاكفذي اي اوا ءة ر  ةاــــكمفة ابــت  نح ا اى وةـرة بة ا اؤ لــان ئ  اـنة ةاــــال نح ﴾٦٦﴿ ۟ــــعة و نة م 
ع ـقةـلة ا نةـدف و  ذة نةا هن نةا م ـدف ااؤ ل بة ان ن  وة ۙـنف قةــحف ل  ااـ اينف هنبف ذة ﴾٦٧﴿ ج ـخفـم ـلة ونةــرة

وا ق لف ير  ض  فةانف ف ي سي ةرف واـالف  ظ ر 
يفۛف كةانةكف ﴾٦٨﴿ ير  ا الۛساطي ة لح ينة اي لي ة ةوح الف

تة لة يـحفـوة ك نف  في لة تـة مف وة ه  لةيف نف  عة ا زة ة مح ۛضيفق  م  ﴾٦٩﴿ جف اق بةة  الفم  يـعة مي نةـر 
﴾٧١﴿ ية ول ونة  مةـوة عفــى هنـتنـق  االفوة ينةـنفـكم نف د  ايـــذة قي ت مف ۛصاد  ﴾٧٠﴿ ونةكميةمف ر 
ة نح اي ﴿٧٢﴾وة اى ق لف سن ۛف لةك كميـة النف عة د  ض ـمف بةـونة رة ل ونة عف ج  تةعف ي تةسف الحةذي
ة اي وة نح ﴾٧٣﴿ بحةكة ل رة لةى  لةذ وفةضف  نحةاس ـال عة

لن ةـوة نح يةـه ثةرة كذال ك  ر ونةـكمشفـمف لة
مة نفـا م ـوة ﴾٧٤﴿ بحةكة ا ت ـعفــيةــ لةرة ور  ـــنح  ص كنـــلةم  مة مةمفــه د  ن ونةـل ـعفــا ي ـ وة

ة هن نح اــاي ذة ﴾٧٥﴿ ا  ة   ف يــبةـــائ ـغة
ة لح ض   اي ةرف الف ااء  وة مة ة ي السح بيـتةــكن في ن ـيـاب  م 

﴾٧٦﴿ اننة رف يـــبة لنىـعة يةق صح  الفق  لة ناي اايـي رة مفثةرةـكذال ايسف ي ه  يه  الحةذي تةل ف ونةـية في خف
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

382



383

Neml /77 – Hem 
Kur’ân müminler için 
hidayet rehberidir, 
rahmettir. 

Neml /78 – Senin 
Rabbin onların arasında
hikmet ve adaletiyle 
hükmedecektir. 

Gerçekten O, aziz 
ve alîmdir (mutlak 
galiptir, her şeyi 
hakkıyla bilir). 

Neml /79 – O 
halde yalnız Allah’a 
güven, çünkü tuttuğun 
yol gerçekliği 
meydanda olan hak 
yoludur. 

Neml /80 – Şunu 
bil ki sen, ne ölülere 
sesini duyurabilirsin, ne
de arkasına dönüp 
uzaklaşan sağırlara bu 
dâveti işittirebilirsin. 

Neml /81 – Sen 
körleri de sapıklıktan 
kurtarıp doğru yola 
getiremezsin. 

Sen ancak 
ayetlerimize iman 
etmeye yatkın 
kimselere çağrını 
duyurabilirsin. Çünkü 
onlar hakka teslim 
olurlar. 

Neml /82 – 
Kıyamet hakkındaki 
sözün gerçekleşme 
zamanı yaklaşınca 
onlara yerden bir dabbe
(canlı) çıkarırız. 

O da insanların 
bizim ayetlerimize, 
(özellikle kıyamete dair
ayetlerimize) 
inanmadıklarını söyler. 
{KM, Vahiy 13,11} 

Kıyamet alâmeti olan dabbe
müteşabih bir kavramdır. 
Dilde, hafifçe de olsa 
hareket eden her şeye hatta 
tren, otomobil gibi cansız 
şeylere de denebilir. Fakat 
esas itibariyle canlılar 
hakkında kullanılır. 
Konuşma sıfatından dolayı 
çıkarılacak dabbenin insan 
olacağı söylenmiştir. Bu 
konudaki hadis-i şeriflerden
birinin meali: “Dabbetü’l-
arz Mûsâ’nın asası, 
Süleyman’ın mührü 
yanında olarak çıkacak, 
mühür ile müminin yüzünü 
parlatacak, asâ ile kâfirin 
burnunu kıracak, insanlar 
sofraya toplanacak, mümin 
ve kâfir tanınacak.”
     Neml /83 – O büyük 
duruşma günü, her 
ümmetten ayetlerimizi 
yalan sayan birer 
cemaat toplarız, onlar 
bir araya getirilip 
Allah’ın huzuruna 
sevkolunurlar. [37,21-
22; 81,7] 
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Neml /84 –
Nihayet hesap yerine

vardıklarında Allah
Teâla: “Demek siz

ayetlerimin ne
olduğunu iyice

anlamadan yalan
saydınız öyle mi?

Yoksa ne yaptınız?”
[75,32; 77,34] 

Neml /85 –
İşledikleri zulüm
yüzünden tehdit

olundukları azap
hükmü onlar hakkında

gerçekleşti, onların
artık konuşacak halleri

kalmadı. 

Neml /86 – Onlar
anlamıyorlar mı ki Biz,

insanların dinlenip
sükûnet bulmaları için
geceyi, çalışsınlar diye
de gündüz aydınlığını

yarattık. 

Elbette bunda
iman edecek kimseler

için ibretler vardır. 

Neml /87 – Gün
gelecek sûra üflenecek,

Allah’ın dilediği
dışında, göklerde ve

yerde olan herkes
müthiş bir korkuya

kapılacak. 

Hepsi boynu
bükük vaziyette O’nun

huzuruna varacaklar.
[17,52; 30,25; 70,43] 

Neml /88 – Bir de
o dağları görür, donuk
ve hareketsiz sanırsın; 

Oysa onlar bulutun
yürüdüğü gibi

yürümektedirler. 

İşte bu, her şeyi
muhkem ve mükemmel

yapan Allah’ın
sanatıdır. 

Muhakkak ki O,
sizin yaptığınız her
şeyden haberdardır.

[52,9-10; 20,105-107;
18,47; 81,3] {KM,

Vahiy 6,14} 

ة  نح بحةكةاي ي بةـقفــ يةرة مفـه ـنةــيفـــضي ﴾٧٧﴿ ة نح اي حفـه ـه  لةـوة رة ى وة نةـيـنيــؤف م ـم ــة  ل لفـمةـدى
لةى  كحةلف عة ۜفةتةوة لةىالحن  نحةكة عة قح ـالف  اي حة ﴾٧٨﴿ ه ـب  ۛ وة هي م  الفـح كف ۛـالف يز زيعةـوة يم  لي عة

ت  نحةكة لة ــع  الفـاي م  ت ـسف لة تنى وة وف ااءة ـمة عة ة الدح  مح ــع  الصح  م  ذةاسف اي ﴾٧٩﴿ ين ـالف بي م 
ا مة يـــۛت ب ــــاالنفـوة اد  ي   عةـع ـــالف هة ۜــت ــلة لةـنف ۛضــمف مف ه  ﴾٨٠﴿ ة لح ا م ـوة ينةـــدف ب ــوف ري

اي ذةاوة ﴾٨١﴿ نف ت  ة مةـم ـسفــاي لح ن   ب ــنف  ي ــــع    اي يةـؤفم  ونةــل ـسفـ  م مفـه ـفةنةا ـــات ـان م 
ۙـم ـلح ــكةــت  مف ه  قة ل  عةـقةـالف عةـوة جفـالخفمف  ــه ـيفـلةـوف ةـه ـلة نةاــرة اابح ض ـةى  م ـمف  دة ةرف نة الف

ية نفـوة ر  م  ش  مة نةحف  وف
ةلح  ــكم ة ــا مح ﴾٨٢﴿ ة ال ةاۛس كةـالنح يةـوا ب ـان ـنح ي ـات ـان ۟ـن ـوق ـنةا لة ونة

اى ايـــحة ااؤ ن قةالة تحن ذةاجة ﴾٨٣﴿ جاى م ـفة نف يـ ـوف ونةكفمحة ع  مف ي وزة يةات نةا فةه  ب  ب ان ذح 
﴾٨٤﴿ بفـكفال ة يط واب ـمف ت ـلة  وةانيةاتيي ـب مف ـت ـذح اذةاـحي ة لفماى المح ا ع  ل ونةـكمهة مة ت مف  تةعف نف
مفــلة ال ﴾٨٥﴿ قة وة ل  عةــقةـالف عةــوة ا ظةــب مف  ــه ـيفـلةـوف وا  ــلةــمة يةمف ـه ـفةم  ق ونةـط ــنفـــ لة

ة نح اي ا الـية وف ة رة ةــلفـعةـا جةـنح ةـيــوا فيـن ــكمـسفــيةــلة  ل ــيفـنةاالح النح ارة  م ـــه   وة ۜــص ــبفـهة راى
ية مة ي ــوة عةـالصح  خ  ف يـفةـنفــوف ز  ور  فةفة ﴾٨٦﴿ ل كة ـفي نيةي ذن م  ي ـل ات  ـلة وف ن ونةـقة م  ؤف

وف ه ــالتة ات  نف ف يــمة وة من مة السحة مة نف ف يـوة ة لح ض  اي ةرف ۜاءةـنف ۛشاــــالف    وةالحن 
لح ــكم

تةرةى  وة
بةالة ا الفج  ۛسب هة ية تةحف ه  ةى وة دة ام  ة جة رح رح  مة ۜ تةم  اب  حة السحة ﴾٨٧﴿ ينة ري دةاخ 

﴾٨٨﴿ ة الحن  عةـــنفـص  تفذييالح ةــنة ك ــقةـــي ال ةـۛش لح نح ۜ اي ء  اـــير  ب ـبيـــخة ه ـــيف ل ونةـتة مة عة فف
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Neml /89 – Kim Onun 
huzuruna bir iyilikle 
gelirse, ona daha hayırlı
bir mükâfat vardır. 
Üstelik onlar o kıyamet 
gününün dehşetinden 
emin olacaklardır. 
[6,160; 21,103; 41,40] 

Neml /90 – Kim de 
kötü işlerle gelirse, 
onlar da yüzü koyun 
ateşe yuvarlanırlar. Siz 
işlediklerinizin 
karşılığından başka bir 
şey mi bulacaktınız? 

Neml /91- Neml /92 – 
De ki: Bana bu beldeyi 
muhterem ve mukaddes
kılan ve her şey 
Kendisine ait olan 
Allah’a bir olarak 
ibadet etmem 
emredildi. Keza bana 
Allah’a teslim olanların
ilki olmam ve Kur’ân 
okumam da emredildi. 
Artık kim doğru yolu 
bulursa sırf kendisi için 
bulmuş olur. Kim de 
yoldan saparsa de ki: 
“Ben sadece uyarmakla
görevli elçilerden 
biriyim.” [106,3-4; 3,58; 
28,3; 13,40] 

Bu sûre Mekki olup 
“Önce en yakın 
akrabalarını uyar” 
buyruğunun bir 
uygulaması kabilinden, 
bu ayet Hz. Peygambere
Mekkelilere şöyle 
demesini emrediyor: 
“Allah can güvenliğinin
olmadığı geniş Arap 
ülkesi ortasında 
Mekkeyi güvenli bir yer
yaptı, bütün insanların 
kıblesi kıldı. Ama siz 
nankörlük edip başka 
putlara yönelseniz de, 
ben yalnız Ona kulluk 
ederim.” 

Bu sûre indirildiğinde 
Hz. Peygamber (a.s.) ın 
bu derecede yalnız iken,
müteakip ve son ayet 
olan 93. ayette istikbal 
hakkında kuvvetli bir 
garanti verilmesi, o 
tarihten itibaren İslâmın
dünyanın her tarafında 
gittikçe güçlenerek 
yayılması, Kur’ân’ın 
her şeyi bilen Allah 
tarafından 
gönderildiğinin kesin 
bir delilidir. 

Neml /93 – De ki: 
“Hamd O Allah’a olsun
ki size er geç 
alametlerini gösterecek 
      siz de onları 
tanıyacaksınız. Senin 
Rabbin, sizin 
yaptıklarınızdan 
habersiz değildir.” 
[41,53]

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

27-Neml Süresi       /      28-Kasas Süresi Yaprak 02B Cüz 20 Süre 28 Sayfa 384

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٢٧﴿ ِل وَرةو النةمع سو ﴾٢٧﴿ ﴾٢٨﴿ وَرةو العَقَصِص سو ﴾٢٨﴿ 384

28-KASAS SÜRESİ 

Mekkede nâzil olmuş olup
88 ayettir. Hz. Mûsâ

(a.s.)’ın kıssasının Kur’ân-ı
Kerimde en tafsilatlı

anlatıldığı bir sûre olması
itibariyle el-Kasas adını
almıştır. Gerçekten, bu

sûre-i şerifede Hz. Mûsâ
(a.s.)’ın doğumu, Mısır’dan

çıkmaya mecbur kalması,
Medyen’e hicreti, orada
evlenmesi, kendisine ve

kardeşi Harun’a (a.s.)
risalet verilmesi, Firavun’a

gidip ona tebliğde
bulunmaları, Firavunun

sihirbazları toplaması,
onların yarışta mağlup olup

Hz. Mûsâ’yı tasdik
etmeleri, Karun kıssası, Hz.

Mûsâ’nın İsrailoğullarını
kurtarıp Mısır’dan

çıkarması, onları takib eden
Firavun ve ordusunun

denizde boğulmaları
anlatılır. 

Kur’ân, Hz. Peygamber’i
(a.s.) Hz. Mûsâ’ya benzetir.

Hz. Mûsâ’ya inanmanın,
Hz. Peygambere de (a.s.)

imanı gerektirdiğini
vurgular. 48-52 pasajı, bu
hususu açıklar. Sûre, son

kısmında, Hz. Peygamberin
tebliğinin muzaffer

olacağını açıkça haber verir.

Bismillâhirrahmânirrahî
Kasas /1 – Tâ. Sîn. Mîm
Kasas /2 – İşte şunlar

gerçeği açıklayan
kitabın ayetleridir.

Kasas /3 – İnanacak
kimseler için, sana

Mûsâ ile Firavun’un
arasında geçen

olayların bir kısmını,
gerçeğe tam uygun
olarak anlatacağız.

Kasas /4 – Doğrusu
Firavun, ülkesinde
(Mısır’da) zorbalık

yaptı, büyüklük tasladı.
Halkını çeşitli fırkalara

ayırdı. Onlardan bir
topluluğu, erkek

evlatlarını kesmek, kız
evlatlarını ise hayata

atmak suretiyle
özellikle zayıflatmak

istiyordu. O,
bozguncunun teki idi.

Mısır’lılar, İbranîlerin
dıştan gelecek bir tehlike ile

işbirliği yapacağı endişesi
ile İbranî nüfusunu

azaltıyorlardı. [12,43]
Kasas /5- Kasas /6 –

Biz ise o ülkedeki
güçsüzlere ihsanda

bulunmak, onları
dünyada örnek

şahsiyetler yapmak ve
ülkeye onları vâris

kılmak, onlara dünya
hâkimiyeti vermek;

Firavun’u, Haman’ı ve
onların ordularını ise

korktuklarına uğratmak
istiyorduk. [7,137;

26,59; 29,39; 40,24] 

Haman, muhtemelen,
özel bir isim olmayıp eski

Mısır dininde tanrı Amon’a
mensup başrahibe verilen

Ha Amen ünvanının
Arapçasıdır. Bu sûrenin 38.
âyeti ile 40,36-37. ayetleri

de bunu destekler. 

ئ ذ ـمة وفـية اــمة ۛــنفــ م ر ـيفـه   خةــلةـة    فةـنةـۛسـحةـالفـاءة ب ـنف جة ا ه هة ع ـــ فةنفــم مف  ــ  وة زة
مة ااءة  ب الــوة ةـنف جة ةكمـة   فةـئةـيح ــسح و ه ـبح ةار ۜـال مف  ف يـه ـــتف  و ج  نح ﴾٨٩﴿ ونةـن ـانم 

ـة اي اا م ـنح ا ت   النف العفـمة دةـب ـرف ﴾٩٠﴿ ا ــجفـلف ت ــهة ة مة لح وف نة  اي ل ونةـمةـعفـمف  تةـت ـنفـكمزة
ه  الفــهن ةـلفــبةـــذ  ة  الح ي  حةــدة ة مةــذي لةـــرح ا  وة ا  م ــۛش لح ــكمه   ــــهة ء    وة ت ـــيف رف بحة رة

النف التف اـل ــوة ۛـالفوة اننة رف ن ق  ى فةـتةـاهف  فةمة ةـدن نح اـا  مة ﴾٩١﴿ نة ونةـالنف الك  ۙ م  ينة ل مي سف الفم 
ق ل  د  وة مف الفحة ﴾٩٢﴿ ي تةدي ۛ يةهف هي س  نف ل نةفف مة  وة

ة  ۛضلح
لف اا فةق  مة ـة نح نة اي نة الـال ينةـالف  م  ري ذ  نف م 

﴾٩٣﴿ حن   يــۛسي ل  ية مفكمري ف ونةـتةـفةهي ـات ـان ر  اـعف مة اۜ وة بح كةهة ل ـب  رة اف  ا غة ة مح  عة
ل ونة مة تةعف

ة  الفقةۛصص                ورة              س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من ة الرحةحف يم ۛحيالرح
 تفل واـنة

لةيفكة نف عة ى أ ـبةـنة م  م وسن ﴾٢﴿ تةاب انيةات ت لفكة  ين   الفك  بي الفم  ﴾١﴿ ۜ ما طنسا
لة ف ي نة عة وف عة رف ة ف  نح ض  اي ةرف  الف

لة عة جة وة ﴾٣﴿ م  وف قح  ل قة نة ب الفحة وف عة رف ف   وة
ن ونة م  ي ؤف

ية ـييـوة تةحف سف اش ـلةـالهف اائ ـيةعاى يةـهة ف  طة ع  تةضف ةى ـسف ه مففة نف بح ــ ي م  ه ــح  البفـذة ااءة مفـنة
ن  يد  النف نةـوة ة عةـم ـري ينة لةىـنح ةذي الح ﴾٤﴿ ةه  كةانة م ـن  نح ۜ اي مف ه  ينةـالفم  نةـۛسااءة دي س  فف

﴾٥﴿ ت  وا ف يـضفـاسف ف  نة ع  ض  وة ةرف لةـالف عة مف الئ ـجف نةـه  ةى  وة ة ثيـمح ار  م  الفوة لةه  عة ۙـجف ينة
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Kasas /6 – (bak. 
Kasas /5 –)

Kasas /7 – Bunun 
içindir ki Mûsâ 
dünyaya gelince 
annesine şöyle ilham 
ettik: 

“Onu bir süre 
emzir, şayet onun 
başına bir şey 
geleceğinden endişe 
edersen, ırmağa bırak, 
hiç endişe etme, hiç 
üzülme; 

Zira Biz onu sana 
kavuşturacağız ve onu 
resullerden yapacağız.” 

بزح

﴾٢﴿
Kasas /8 – 

Firavun’un ailesi onu, 
kendilerine ileride bir 
düşman ve başlarına bir
dert olması için ırmakta
bulup yanlarına aldılar. 

Doğrusu Firavun 
da, Haman da, askerleri
de yanılıyorlardı. 

Kasas /9 – 
Firavun’un hanımı onu 
sandıktan çıkarınca, 
kocasına: 

“Bana da, sana da 
göz bebeği olacak 
sevimli bir çocuk! 
Öldürmeyin onu, olur 
ki bize fayda sağlar, 
bakarsın biz onu evlat 
da ediniriz” diyordu. 

Kendileri 
açısından, yanlış bir iş 
yaptıklarının farkında 
değillerdi. 

Son cümledeki 
zamir Firavun ailesine 
ait olabileceği gibi 
genel olarak insanlar, 
özellikle saray 
mensuplarına da ait 
olabilir. Bu son ihtimale
göre, maksatları şu idi: 
“Halk, işin farkına 
varmaz, bizim 
çocuğumuz sanırlar.” 
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Kasas /10 –
Mûsâ’nın annesi,

çocuğunun Firavun’un
eline geçtiğini

öğrenince aklı başından
gitti, onun dışındaki her

şeyi unuttu. 

Eğer, Biz
vaadimize inananlardan

olması için kalbine
sabır kuvveti

vermeseydik, nerdeyse
işi açığa vuracak, gidip

çocuğa sahip çıkacaktı. 

Kasas /11 – İşte
bu haldeyken Mûsa’nın

annesi, kızkardeşine:
“Sen, çaktırmadan onu

izle” dedi. 

O da, kendisini ele
vermeksizin kardeşini

uzaktan gözetledi. 

Kasas /12 – Biz
daha ilk günden

itibaren, onun süt
emziren kadınların

memelerinden
emmesini önlemiştik. 

Kız kardeşi bu
durumu öğrenince

onlara: 

“Ona güzelce
bakabilecek, onun

iyiliğine olan her işi
yapacak bir aile tavsiye
etmemi ister misiniz?”

dedi. 

Kasas /13 –
Böylece onu annesine

kavuşturduk ki gözü
aydın olsun,

tasalanmasın ve
Allah’ın vaadinin

gerçek olduğunu, fakat
insanların çoğunun

bunu anlamadıklarını
öğrensin. 

انة ا مة هة وة ض   وة ن ــمف   ف ـــــه ـــنة لةـــــكح ــمةــــوة ن  ة رف ية  ف ـــي الف عةـــــر  وف نةـــــرف
حة ال وة اىـــيفــــوف لن اا اي نة ﴾٦﴿ ج  ا م ــن و دة ه ــــوة اـــه ـــنفـــمة ذةر ونةـــحفــــوا يةـان ـكة مف  مة

مح ـيةـالف ى   ا ۛـعيـ الرف ض النفا مح   م وسن ه   ف يـيـقيـــلف اةــه   فةـــيفــلةــت   عةـففــا ذةاخ ـ فةيه 
نة ينةـالف م  ۛسلي رف م  لة تة تةـوة لة ي وة افي نيـحفـخة ةـزة نح لةـۛي اي اادح وه   اي ل وه ـارة اع  جة يفك   وة

ا  انـطةــقةــتةــــــفةالف عةــــل  ف  ه  نة  ل ــــرف حةــمف   عةــه ــونة لةكمــيةــوف ى  وة واح نـــد  ۜـزة اى ﴾٧﴿

قة ت ــالةـوة ﴾٨﴿ ة ف  نح عةـاي ج ــرف انة  وة امة نة  وة هة ا  كةــودة ه ـن ــوف يـاط ـواخةـان ـمة نةــي
النف الت   ف ــامف عةـرة نة  ق ــرف لةـيفــرحةت  عةــوف ي  وة تةـن  لي ۜ  لة ىـــوه ۗ  عةـل ــت ــقفـــكة ا سن

الصف اد ـحة  ف ـبةـوة ؤن ﴾٩﴿ نةــعةـفةـنفـية اا  الوف ةـنة ه ـخ ــتح لةداى  وة ه   وة يةـذة ر ونةـع ــشفــمف  لة
النف ىـــــا  مح   م  ي  ب ـــــــبفــــــت ــــــــــادة تف   لةـار غاىۜ   اي نف كةـ  فةوسن اــهي  لةــــــدي وف لة

قة تفــالةـوة ﴾١٠﴿ بة لنىنةا  ــطفــرة ا ل ـــب ـــلفــ قةعة ينةـنيـؤف م ــم ـــالف نةــــونة  م كمــتةــــهة
﴾١١﴿ تف ب ـص ــبةـيه    فةــصحيـهي ق ــت ـل  خف ه ب ــن ـنف ج ـهي عةـــرة ۙـشفـيةمف لةـ وة ع ر ونة

مفكملح  د  ال حة مفــوة ة اض ــمةـه  الفــيفـلةـ عةنةاــرح الةـــل   فةــبفــنف قةــم عة  ــرة لفــتف  هةـــقة
﴾١٢﴿ اى الهفــعة ه مف  كمــه  لةــو نةـل ــف ــكذت   يـةــيفـل  بةـلن ونةــح ــاص ـه  نةـ لةمفــوة
النحة ا نةا دف دة رةـــفة لن عةـقةـيف تةـكفهي  ــمح  ى ا ـه   اي ة تةــن ــيفـــرح لة ا  وة ل ـحفـهة نة  وة مةـلةـعفــتةــزة
﴾١٣﴿ عف لنــ  حةالحن دة  ـــوة ة   ال كنــــقح    وة ۟ـم ــــلةـــعفــــــ يةمف   لةـــه رة ــــثةـــكذنح ونة
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Kasas /14 – Mûsâ 
yiğitlik çağına erip 
olgunlaşınca Biz ona 
hikmet ve ilim verdik. 

Biz iyilik edenleri 
işte böyle 
mükafâtlandırırız. 

Kasas /15 – Mûsa,
bir gün, halkın habersiz
olduğu bir sırada şehre 
girdi. 

İki adamı, 
birbiriyle kavga eder 
vaziyette gördü. 
Onlardan biri kendi 
kavminden, öbürü ise 
düşmanının 
kabilesinden idi. 

Hemşehrisi, 
düşman olana karşı 
yardım istedi. 

Mûsa da bir 
yumruk atıp onu 
öldürdü. 

Arkasından: “Bu, 
dedi, şeytanın 
işindendir, kötü bir iştir.
O gerçekten saptırıcı 
açık bir düşmandır.” 
{KM, Çıkış 2,11 vd.} 

Kasas /16 – “Ya 
Rabbi, ben kendime 
yazık ettim, affeyle 
beni?” dedi. 

Allah da onu 
bağışladı. Çünkü O 
Gafurdur, Rahimdir. 

Kasas /17 – “Ya 
Rabbî! dedi, bana 
lütfettiğin bu nimetler 
hakkı için, artık 
suçlulara asla arka 
çıkmam.” 
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Kasas /18 –
Sabaha kadar endişe
içinde, etrafı kontrol

ederek geceyi geçirdi. 

Sabahleyin, bir de
baktı ki dün

kendisinden yardım
isteyen soydaşı, yine

imdadına çağırıyor.
Mûsa ona: “Belli ki sen
azgının tekisin!” dedi. 

Kasas /19 –
Bununla beraber Mûsa,
hem kendisinin hem de
soydaşının hasmı olan
adamı tutmak isterken

soydaşı: 

“Ne o, Mûsa! dedi,
dün bir adam

öldürdüğün yetmemiş
gibi bugün de beni mi
öldürmek istiyorsun? 

Senin tek isteğin
ülkede bir zorba

olmaktır, asla ıslah
etmek, ara bulmak

istemiyorsun.” 

Kasas /20 –
Derken, şehrin öte
başından bir adam

koşarak geldi ve dedi
ki: 

“Ne yapıyorsun
Mûsa? Yetkililer idam

istemi ile senin
hakkında karar vermek

üzere toplantı
halindeler. Beni

dinlersen derhal şehri
terket! 

Ben, hakikaten
senin iyiliğini isteyen

biriyim!” 

Kasas /21 –
Hemen oradan ayrılıp,

hep etrafını kontrol
ederek endişe içinde

şehirden çıktı ve: 

“Şu zalimler
güruhunun elinden beni

halas eyle ya Rabbi!”
diye yalvardı. 

ذن ل كةكف وة لة ةـوة ةـــغة الش ــلةـ بةاـمح اسف دح اى انــتةــه   وة ع ــكفــنةاه   ح ـــيفــتة ون ۜــلفـماى وة ماى
دةخة ينةةة لةـوة دي لنىالفمة ين  غة  عة لةة  ـحي نففف ام  ل هة ﴿١٤﴾ الهف ينة ني س  حف ز ي الفم  نةجف

نفــــم  جةــفة ج ـدة فيـوة ا رة ن  ـت ـتةـقفـن   يةـيفـلةـيهة ا م ـ  هنلة هنــت ــعةـيـ شينف ـذة اـــهي  وة ذة
د  ۙ وح  عة هي ۛ   وح  د ــعة اثةـتةـاسفـفةهي ةه  ـــغة يـ الح  لةىــهي عةــت ــعةــيـنف شيــ م ذي

ة ي ـالح نفــم ذي
نحة ه ــاي ه  م ــكف وةـفة ىـزة ىـقةـفة وسن ة ل ـمةـ عةنفـذةام ـ هنالةـه   قةـيفـلةـعة ضن ۜــيفـالشح طةان 

بح  قةالة نحيي رة ت  اي ي ظةلةمف سي رف نةفف ف  رة ليي فةاغف فة ۜ فةغة  لةه 
ة نح ه اي ﴾١٥﴿ وح  د   عة

لح  ين  م ض  بي م 
االنفرةبح  قةالة ا ۛت عةـ ب مة مف ةـعة يراىـونة ظةـكمال نفـلةـفة لةيح هي ﴾١٦﴿ وة ور  ه  ف  يم  الفغة حي الرحة

بةحة ف ي اةـفة ينةة  صف دي اائ الفمة قحةب   فةـتةـفاى يةـ  خة ةـرة يـا ذةا الح ذ  ﴾١٧﴿ مي ر  جف ينةـل لفم 
﴾١٨﴿ تة ه ـاسف س  نفۛصرة ةمف ۜ ب الف ه  خ  ر  تةصف ىيةسف ا ة  قةالة لةه  م وسن نح يح  كةـاي و  ين  لةغة بي م 

يد ـالت  ري اـلةـفة ا ة ادة مح ۛش ـبفـالنف ية النف الرة ي ط  وح  لةـوة عةـه ب الحةذي اۙ قةالة يةام ـد  ىـه مة ا وسن
ونةــكمتـة يـت ـقفـتةالنف  ا قةــكة لةني ساى ب ــۛت نةـلفـتةـمة ةمفـفف نف ت ـالف ۗ اي الـــس  ا ة لح يد  اي نف ري

ااءة وة جة ﴾١٩﴿ ةاراى ف يـجة ك ونة  بح يد  النف تـة ا ت ري مة ض  وة ةرف ل  نةــم الف صف ينةـالفم  حي
ر ونةـتة أفـية م  نف ج ل  م  ينةة  ية ۛصاـقف ال رة دي ى  ـالفمة عن اى يةا قةالةسف ةم وسن نح ةـمةـالف  اي لة

ا هة نف رة جة  م  فةخة ﴾٢٠﴿ نحيـ فةاخفل وكةـت ـقفـيةـل  كةـب  ينةـالنحةاص  نةـلةكة م  يـر جف اي حي
﴾٢١﴿ اائ  ةـــتةــفاى  يةـــخة قح بح   قةالةب   ــرة ي م ـجح ــ  نةرة ةال ــقةـنة الفــني م  الظح ۟ـيـميــوف نة
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Kasas /22 – 
Medyen tarafına 
yönelince: “Umarım 
Rabbim beni doğru 
yola yöneltir.” dedi. 

Kasas /23 – 
Medyen’in su 
kuyularına varınca 
orada davarlarını 
suvaran bir grup insan 
buldu. 

Onların gerisinde 
de, kendi hayvanlarını 
uzakta tutmaya çalışan 
iki kadın gördü 

“Siz niçin 
bekliyorsunuz?” diye 
sordu. 

Onlar da: 
“Çobanlar hayvanlarını 
suvarıp ayrılmadıkça, 
biz suvarmayız. 

Babamız da hayli 
yaşlı olduğundan iş 
bize kalıyor” diye 
cevapladılar. {KM, 
Çıkış 2,16} 

Kasas /24 – 
Bunun üzerine onların 
davarlarını suvardı, 
sonra gölgeye çekilip: 
“Ya Rabbi! Bana 
lütfedeceğin her türlü 
nimete muhtacım!” 
diye dua etti. 

Kasas /25 – Az 
sonra o iki kızdan biri 
utangaç bir tavırla 
yürüyerek çıkageldi ve 

“Bize sunduğun 
suvarma hizmetinin 
ücretini vermek üzere 
babam seni dâvet 
ediyor” dedi. 

Mûsâ onun yanına 
girip başından geçen 
olayları anlatınca o zat: 

“Endişe etme, o 
zalimlerin elinden artık 
kurtuldun !” dedi. 
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Kasas /26 –
Kızlardan biri:

“Babacığım, dedi, bunu
işçi olarak tut, zira

senin çalıştıracağın en
iyi adam, böyle

kuvvetli ve güvenli biri
olmalıdır.” 

Kasas /27 –
Babaları ona:

“Kızlarımdan birini
seninle evlendirmek

istiyorum. 

Buna karşılık sen
de sekiz yıl yanımda

çalışırsın; şayet süreyi
on yıla çıkarırsan, o da

senin ikramın olur. 

Ben seni zahmete
sokmak istemem.

İnşaallah benim dürüst
bir insan olduğumu

göreceksin.” 

Kasas /28 – Mûsa:
“Bu seninle benim

aramızdaki bir
sözleşmedir. 

Bu iki müddetten
hangisini yerine

getirirsem buna itiraz
edilemez. 

Yaptığımız bu
sözleşmeye Allah da

şahit olsun.” dedi. 

هةـتة ة جح ااءة  وة يةت لفقة دف ىـعة  قةالةنةـمة ايي سن ح ب يةـهفـية النف رة يـد  ااءةـۛس ني ة وة يل ـالسح بي لة اـوة ة مح
لة ااءة ـوة دة مة رة ا وة ة يةــمةمح جة نةـدف ة  ا ه ــيفـلةـعةدة ـــ وة ق ونة ـسفــية نحةاس ـال نةــةى م ــمح ﴾٢٢﴿

اۜـخة ك مة بـ  طف جة وة الـــم   امفــه ــــون  نف د ــــدة  م ـــوة ۛ   ذ ـــــن  تةــيفـــتة رة اـ مةالةـقةودةان 
ى فةۛسقن ﴾٢٣﴿ رةتةاــقةالة د  تحنى ي صف ي حة قي نةسف الب ونةا ۛش  لة ااء  وة عة ير كفيفخ  ـالرح  بي
نف م  ا ث  ة تةــلةه مة اى وةــمح لةى لحن الة ــلح  فةـظح ـال اي بح قة نحيي ل رة ا النفـــــ اي ا لفـــمة لةــزة ةــۛت اي يح

تفـــفة ااءة ا ه  ــجة دن يه مة ي عةــمفـــ تة ايحف اــحفــت ـاسف لةىـشي ء  اية ﴾٢٤﴿ ير ـقيـفةر ــيفـخة
بي اي ة  ال ع ــي  يةــنح يةــجفـيةــوكة  ل ـدف ا  ۛســـكة   الجفــز  نةاۜـــۛت  لةـــيفــقةــرة مة تفــالةـقة 

نةـــم  اـلةــفة ة امح قةـ  جة ه   وة ة عةــاءة تةـۛصـقةـه  الفــيفـلةـصح ۛتـخةـۛصۙ قةالة لة وف فف  نةجة
يــايحفتف ـالةـقة ا ــه ـدن اا المة ةــــأف ج ـتةــت  اسفـــبة ية نح ه    اي رف ﴾٢٥﴿ ةاـالفقة م  الظح ينة وف ل مي

يقةالة  ايي ا ري ح ن د  النفــــــاي ﴾٢٦﴿ ۛت الفــأفجةـتةـاسف ن ــ مةرةـــيفــخة يح ــقةـرف ةمي و  ن ــيـالف
ۛـح  ج  جة ىـحةكة ايحفكننـف ا  اتةـتةـنةـابف دة ة هة اى يفن  ـيح لن ي ثةـالنف تةعة ني رة ان يةـأفج  مة
ةـــش  ال قح ي د ــنفـــنف  ع ــم ـــراى  فةــشفـــۛت  عةــمفـــمةــتف ا نف  الـفة اا ا ري مة ۛ  وة د   النفـــــكة

قةالة ﴾٢٧﴿ ۜ  ۛســــيفـلةـعة ا  د ــج ـتةـكة نف ۛشاـني ا ل ــــ  م الحن اءةـي  اي ة ينةـــــنة الصح حي
ت ـــيفــۛضــــقة بةـــيفــــــــل كة   بة ذن ي    وة ۜ   الــنةـيفـــــني ة كة ة جةـــــيح ا   الف ن ـــــيفــلةـــمة

﴾٢٨﴿ ا نة    عةــــــلة  ع ــــــــــفة ۜ   وة ــلةـــدف وة ة ا ــعةالحن   يح ول ــــنةلنى مة ۟ــيــك   وةق  ل 
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

387



388

Kasas /29 – Mûsâ 
müddeti tamamlayıp 
ailesiyle Mısır tarafına 
doğru yolda giderken, 
dağ tarafında bir ateş 
fark etti. 

Ailesine: “Durun, 
dedi, ben bir ateş 
farkettim. 

Gideyim belki yol 
hakkında bir bilgi alır, 

veya bir ateş koru 
getiririm de ateş yakıp 
ısınma imkânı 
bulursunuz.” [20,10] 
{KM, Çıkış 3,1} 

Hz. Mûsâ 
kıssasında geçen dağ, 
Sina dağıdır. 

Kasas /30 – Oraya
varınca kutlu 
mekândaki vâdinin sağ 
tarafında bulunan 
ağaçtan şöyle nida 
edildi: 

“Ey Mûsa! 
Rabbülalemin olan 
Allah Ben’im.” 

Kasas /31 – 
“Haydi asânı yere 
bırak.” 

Mûsâ onun 
çevikçe hareket eden 
bir yılana dönüştüğünü 
görünce derhal kaçtı, 
bir kere olsun dönüp 
arkasına bile bakmadı. 

“Gel Mûsâ! 
Endişe etme, çünkü sen
güven içinde 
olanlardansın.” 
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Kasas /32 – “Elini
koynuna sok! Şimdi

çıkar: 

İşte kusursuz, pırıl
pırıl ışık saçıyor. 

Yılana karşı
korkudan ötürü tavır

alma saikiyle kanat gibi
açılan kollarını kendine
çekip toparlan, korkma

artık! 

İşte bunlar, Rabbin
tarafından Firavun ile

onun ileri gelen
yetkililerine gönderilen

iki mûcizedir. 

Onlar gerçekten
iyice yoldan çıkmış bir

gürûhtur.” 

Kasas /33 – “Ya
Rabbî! dedi, Ben

yanlışlıkla onlardan bir
adam öldürdüm, bu

yüzden beni
öldürmelerinden

korkuyorum.” 

Kasas /34 –
“Kardeşim Harun’un
ifadesi benimkinden

daha düzgündür, 

onu da benimle
beraber yardımcı olarak

görevlendir ki beni
tasdik etsin, 

Doğrusu beni
yalancı saymalarından

endişe ediyorum.”
[20,26-30] 

Kasas /35 – Allah
Teâla şöyle buyurdu:

“Seni kardeşinle
destekleyeceğiz,  

size öyle bir
kudret vereceğiz ki

ayetlerimiz sayesinde
onlar size el

uzatamayacaklardır. 

Siz de size tâbi
olanlar da, mutlaka
galip geleceksiniz.”
[20,36; 19,51; 5,67;

33,69; 58,21; 40,51-52]

ب ـان ـجة ا قةــلةــفة ة ى  م ــمح ةجةــضن ب ـــوۛسى الف ۛسارة نةۛس  م ــل ــاةهفــلة   وة ا  ان نفـهي
ـ ــعــل ىـلـ ةهف اوا   ايــكمــه    امفــل ـــــالطح ور  ناةراىۛ   قةالة  ل  اي ث  ح ت   ناةراىــــسفــنة ي انـن

ةــعةـلة مفكملح يـ تي ا  ب ـــنفـــمف   م كمان ةار ــنة الــــذف وة ة     م ــــوف جة ر    الـبةـــــخةــهة نح
ا التنــلةـفة ا ة ا  ن ــمح ية  م ـيهة ةيفـئ  الفــنف  ۛشاط ـــود  اد  الف ن ـــمةـوة ﴾٢٩﴿ ل ونةــطةــصفـتة

الحن  ة  الفم ـقفـي الفب ـف   ارةـبةـعة
ةـة   م ــكف ة  النف يةــجةــنة الشح اــا م ـرة ايـوسن ح ن الـنةي الـى اي

ۜ  فة ۛصاكة النف اللفق  عة ةـلةــوة ا تةـمح انهة ةـزح  كةـتةـهفـا رة اانح ـاةنح ا جة هة ﴾٣٠﴿ بح  ۙرة ينة الةمي  الفعة
نةــم  لحنى م  ب ـوة لةـدف ۜ  يةـقح ــعةـــمف ي ـراى وة ى القفـا م ـبف ا لة تةـب ـوسن نحةكةـخةـلف  وة فف  اي

ل كف ية يـا سف كة في ر جف بة دة ب كة تةخف يف نفـيفـجة اءة م  ر  ۛضا يف اوء   غة س  ﴾٣١﴿ نم  يـالف نةـني
نفـم  اضف هفـال نةـــم كة  ــنةا حةــيفكة جةـلة مف ايـم ـوة ة ان ـب   فةــرح انةان ـكة  ب ــذة هة رف

﴿٣٢﴾قةالة بح  لنى ف كة ــرة عةـاي مةـرف نة وة لـــوف ةــئ  لة نح ۜ  اي ماى فةاس ـواقةـان ـكـمف ـه ــهي ينةـقيـوف
﴾٣٣﴿ بح  نحيرة ل و ن ــت ــقفـاف   النف يةـاةخةـــساى  فةــففـــمف  نةــه ـنفـــت   م ـلفـــتةــي  قةـ  اي

ءاى دف ر  ر ون   ه  ال وة ي هن س ــۛساناى  فةــ ل يـنحيـــم ح   ـۛصــفف ال وةـخي يةــع ـه   مةــلفــاةرف
دح ـش ــنةـقةالة  ۛس ﴾٣٤﴿ ايـــــدح   ق ـــۛصــــــي  ح ن ي  اي ب كفنف  يـ  اف   الـي  الخةــني و ن ـــذح 
ل ونةــية ص  نةـاةخيــدة كة  ب ــض ــعة ا  س ـــكمـل  لةــعةـــجفــيكة   وة لةــــفة اى ـطةانـــلفـمة

﴾٣٥﴿ ا  ب ـكميـفـــلة اي يةـمة مةــت ـــنف نةاۛ  الــا ت ـان ا  وة ـةــمة ا الفـكمــعةـبةــن   اتح ال ـــمة ونةـــب ــغة
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Kasas /36 – Mûsa o 
açık belgelerimizle, 
mûcizelerimizle onlara 
geldiğinde: “Bu,” 
dediler, “sırf uydurma 
bir sihir! Hem böylesi 
bir iddianın, 
peygamberlik dâvasının
veya sihrin, önce 
yaşamış atalarımız 
zamanında 
bulunduğunu da 
işitmedik!” 
Kasas /37 – Mûsa da: 
“Kimin Kendi 
tarafından hidâyet 
getirdiğini ve bu dünya 
hayatının sonunda 
hayırlı âkıbetin kime 
nasib olacağını Rabbim
pek iyi biliyor. Şu bir 
gerçektir ki zalimler 
iflah olmazlar. Allah'ın 
cezasından 
kurtulamazlar. 
Kasas /38 – Firavun da 
dedi ki: “Ey benim 
danışmanlarım ve 
devlet adamlarım! Ben 
sizin benden başka bir 
ilahınız olduğunu 
bilmiyorum.Hâman! 
Haydi benim için tuğla 
ocağını tutuştur, balçığı
pişir, fazlaca tuğla imal 
ettirip benim için öyle 
yüksek bir kule yap ki, 
belki de onun 
vasıtasıyla yükselip 
Mûsâ'nın (varlığını 
iddia ettiği) Tanrısını 
görürüm! Aslında, ben 
onun yalancının biri 
olduğu görüşündeyim 
ya (neyse!)” [26,29; 
43,54; 79,23-24] {KM, 
Tekvin 11,3-4} 

Merhum Elmalili M. Hamdi
Yazir bu âyetin tefsirinde 
söyle der: “Firavun çok iyi 
bilirdi ki su mahlûkati 
yaratan kendisi degildir, 
kendisini de bir yaratan 
vardir. Fakat uluhiyetin 
yalniz Allah'in oldugunu 
tanimiyor. Yaratmak ve 
yaraticilik kavramlarina 
haksizlik ediyor. Hukuk ve 
yasama yetkisi kendi 
iradesinden ibaret imis, 
hukuku kendisi koyarmis 
ve kendi diledigi gibi 
yaparmis, ne isterse o 
olurmus, hükmünü ve 
idaresini bozacak üst bir 
makam ve kuvvet yokmus 
gibi gösteriyor. 
Bu sebepten, insanlar onun 
idaresine boyun egmekten 
baska bir sey tanimasin, 
hep onu sevsin, hep ondan 
korksun, hep ona kul olsun,
ona tapsin istiyor, hem 
mâbudluk iddia ediyor, hem
de sizin için benden baska 
ilahiniz oldugunu 
bilmiyorum” diye insafli 
görünmek istiyor. Göklerin 
ve yerin Rabbi, sanki 
gökyüzünü arastirmakla 
görünmesi gereken bir 
cisim ve cismi varmis gibi 
zannettirerek halka karsi 
ilim ve fen yolunda bir 
oyun ve tuzak yapmak 
üzere kule yapmayi 
emrediyor.” 
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Kasas /39 – Böylece o
ve orduları, haksız yere

ülkede büyüklük
tasladılar ve

huzurumuza dönüp
hesap vermeyeceklerini
zannettiler. [85,13-14] 

Kasas /40 – Biz de
kendisini de, ordularını

da yakalarından
tuttuğumuz gibi denize

fırlatıverdik.İşte bak,
zalimlerin sonunun ne

olduğunu gör! 

Kasas /41 – Onları
insanları ateşe çağıran

önderler yaptık. Bu
dünyada halkı çalıştırıp

desteklerini sağlasalar
da, kıyamet günü en
ufak bir yardım bile
görmeyeceklerdir. 

Kasas /42 – Bu
dünyada arkalarına bir

lânet taktık, kendilerine
lânet

yağdırılıyor.Kıyamette,
o büyük duruşma

gününde ise, en çok
nefret edilenlerden

olacaklardır. [85,13-14;
47,13; 11,98-99] 

Kasas /43 – Biz daha
önceki bazı nesilleri
imha ettikten sonra,

insanların vicdanlarını
aydınlatacak,

basiretlerini açacak bir
delil, bir hidâyet rehberi

ve bir rahmet tezahürü
olmak üzere Mûsa'ya

Tevrat'ı verdik ki
düşünüp ibret alsınlar.

Ama bunu yapmadılar. 

ة لح اي اـلةـفة ا  جة ة ى  ب ـ م مف ـــه اءة ـمح ااـــا هنـوا مةـال ـات   قةـنةــــيح ــــنةا بةـــات ــان يةـــوسن ذة
﴾٣٦﴿ ا ۛســـتةـففـر  م ــحفـس  مة ى  وة ا فايــهنــب نةا ــعفــم ـرى ايـذة بة ة ليـــائ ـــ ان ةوح نةـيــنةا الف
مة نفــوة قة ى ـــ م الةــوة اييوسن ح ب ب ــمةـم  ب ــلةـالعف رة ااءة ى ــه ـــالفـنف جة نف دن هيـنفـــــع م  د 

﴾٣٧﴿ ةـة   الـــبةــاق ـ  عةه ــــ لةون  كمتـة نح ار ۜ  اي ة ي ــــدح ةال ـالح   ـــل ــففـــه   لة ونةـم ـــــــظح
ۛيـيفــغة ري قة اـ ف الةـوة ن  ية وف عة اــيح  ال اـرف لننفــم مف كمــلة ت ـمفـل ـاعةـمة لة لـمةـــالف هة ه ــ اي
ـ ـــعــل ىـلـ ي دف ــق  وف اةــفة حاىـلةى الــان   عةـامةـهة  يةالي ي  ۛصرف لف لي عة ين   فةاجف طحي

﴾٣٨﴿ ة اى  ـــل ـالطح لن لنع   اي ۙى  وةـــ  م ه ــاي ةظ ــنحي اي وسن بيـكةـ الفنةـــم ه    ـــنح ــــي لة نةــيـاذ 
ظة اواـــوة نح  ا سف ج ـبةرة  ه ـكذتـةـوة ض   ب  يـه    ف  د  وــن ـــوة وة ةرف الفـيفــغةـــالف قح ـــحةــــر 

ج  اـذف نةـــاةخةـــفة نةا ذفــبةـنةــه   فة ن و دةـــه   وة ﴾٣٩﴿ ة نح جةــنةا لة ي ــيفـلة مف  ايــه ـــال ع ونةـرف
﴾٤٠﴿ ۛ   فةــيةـــالف مف ف يـــه  رف ــظ ـــانفـمح

ةال ة  ــــبةــا ق ـانة عةـكـۛف ــــيفــكف نةــيـميـــالظح
ة ــمةـينــق ــالف جة ةـــالئ   مفـــه ا ـنةـلفــعةــــــوة لةـــــــةى  يةـــمح يةــى الـدف ع ونة اي ةاۛر   وة مةـــــنح وف

نفـالذ  ه   ــــي هنـ فيمف ــنةا ه ــعفـبةـوة ال تف نةـيةا لةـــدح  يةــعف وف مةـــةىۛ  وة ﴾٤١﴿ ي  نفۛصر ونةـــلة
لة تةــقةـــوة و ۛسىــــيفـــدف ان نةا م  ﴾٤٢﴿ ۟ـــو حيــب ـقفــمةــنة الفــــ م مفــه ة   ـمةـينـق ــالف ينة

ائ رةـۛصاــبة اا الـــعفـــنف بةـــتةا ۛب   م ــــك ــالف لنىــــق ـــنةا الفـــكفــلةــــهف د   مة ر ونة الف ون
﴾٤٣﴿ ةـــلـل  حفـــــا س    وة ه ـنح رة ى  وة ةـــعةـــــةى  لةـــمةــــدى ةـــتةـــــمف  يةــــه ــــلح ر ونةـــذة كح
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Kasas /44 – Sen ise ey 
Resulüm, Mûsa'ya 
emrimizi vahyettiğimiz 
sırada sen o vâdinin 
batı tarafında 
bulunmuyordun.O 
devirde olup bitenlere 
şahit olanlardan da 
değildin. [3,44; 12,102; 
11,49] 

Kasas /45 – Bilakis, 
Biz onlarla senin 
aranızda birçok nesiller 
yarattık ve onlardan 
sonra birçok çağlar 
geçip gitti.Sen Medyen 
halkı arasında oturmuş 
da, âyetlerimizi 
onlardan okuyarak 
öğrenmiş de 
değilsin.Fakat seni 
resul olarak Biz 
gönderdik ve bunları 
Biz vahyettik de o 
sebeple biliyorsun. 

Kasas /46 – Hem Biz 
Mûsa'ya seslendiğimiz 
zaman sen dağın 
yanında da değildin, 
fakat düşünüp ders 
alsınlar diye, daha önce
kendilerini uyarmak 
üzere peygamber 
gelmemiş olan bir halkı
uyarıp aydınlatman 
için,Rabbin tarafından 
bir rahmet eseri olarak 
seni resul yapıp orada 
cereyan eden şeyleri 
sana bildirdik. [26,10; 
79,16; 19,52] 

Kasas /47 – Eğer senin 
halkın inkâr ve 
isyanları yüzünden 
kıyamet günü 
duruşmasında başlarına 
azap geldiğinde:“Ey 
Ulu Rabbimiz, dünyada
iken bize de peygamber
göndermiş olsaydın, biz
de âyetlerine uyarak 
müminler arasına dahil 
olurduk!” demesinler 
diye seni resul 
gönderdik. [6,156-157; 
5,19; 4,165] 
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Kasas /48 – Buna
rağmen yine de

kendilerine
tarafımızdan hakikat,

(yani Kur'ân ve
Peygamber) gelince:

“Mûsa'ya verilen
mûcizelerin benzeri ona

da verilse ya!”
diyorlar.Oysa daha

önce Mûsâ'ya verilen
vahyi de inkâr

etmemişler miydi?Ve
hatta: “Bunlar, birbirini

destekleyen iki sihir
(aldatmaca) biz hepsini

reddediyoruz!”
demişlerdi. [10,78;

23,48; 74,24] 

Kasas /49 – De ki: Bu
iddianızda tutarlı iseniz,

bu iki kitaptan daha
doğru, daha mûteber

olup, Allah tarafından
gelmiş olan başka bir

kitap gösterin ona tâbi
olayım!” [6,91-92;

6,155; 5,44; 46,30] 

Kasas /50 – Eğer senin
bu dâvetini kabul

etmezlerse, bil ki onlar
sadece heva ve

heveslerine
uymaktadırlar. Halbuki

Allah tarafından bir
delil olmaksızın kendi
heva ve hevesine tâbi

olandan daha şaşkın ve
sapkın kimse olabilir

mi?Allah, zulmü
kendine meslek edinen

kimseleri hidâyet
etmez, emellerine

ulaştırmaz. 

ةمف رةـــالف ا مة  وة
اـــب  ۛتـنفـكم ذف  يح ـــرف ب ــــغةــالف ب ـــن  جة لنــيفـۛضـــقةاي اا اي وۛسىـى  م ـنة

اا  النفــكنــوة لن ة و ناىــا  ق ـأفنةــۛشــنح ر  ﴾٤٤﴿ مة اه ــــنة الـــ م ۛتـــنفــــــكم اـوة ة يــــشح ۙــدي نة
ل ــالهف مةــم ــــع ــم   الفـــه ـــيفـــلةـطةاوة لة  عةـــتةــفة ۛ  وة يـۛت  ثةــــــنفــــكما ـر  يـاى  فايـاو 

﴾٤٥﴿ يةـــمة يةــه ـــيفــلةـوا عةـل ــتفـــــــنة تةـــدف لنــــات ــمف ان ةا ـــك ــنةاۙ وة ةا م ـــكمنح س ـــنح نةـيـليـرف
بح كة رة ا  مة ا ن ـۛت ب ـنفــكموة لنـنةـادة يفـ نةذف اي ور ـ الطح ب ــجة حفـك ـا وة نفــــةى م ـمةـنف  رة

ةــتةــية ر ونةــذة كح قةــنفــت ـل  رة اـــذ  ماى مة ير  م ـنف نةـمف م ـــه ــيـتن ا الــوف مف نفـذي ةه  لح ل كة لةعة قةبف
لة ا النف ت ــوة لة مف م ـصيـوف يبةة  ب ـيبةه  ا قةـصي مةتف اليفـمة ة يه ـدح ول واـمف فةـدي نةا يةق  ـة بح رة ﴾٤٦﴿

نةـــم  ۛســـلة ا الرف س ــيفـــلة ۛت ايــلفــوف لة ةــنةـــولى فةــنةا رة يةـب ــتح نةــات ــعة  ان ونةـكمـــــكة  وة
ه ــلةــــفة ااءة ا جة ة نةـنفـنف ع ــقح   م ــحةـم  الفـــــمح اـوا  لةـال ـا قةـد  لة وف ﴾٤٧﴿ م ـالف ؤف يـم  نةـني

ى م وسن ت  اــية م ــا ون ت ـثفلة مة لةـية م ــا ا ون ۜى الوة وا ب ــف كذمف يـةـــوسن ت ــر  ا ا ون ا يةــمة
﴾٤٨﴿ ۛ قةــبفـنف قةــم  ان  تةـحفـال وا س ـل  قةـظةاهةـرة ا  وة اـرة ةـال  نح ر ونةــاف ـكفلح  ـك ـا ب ـوا اي

ةب  ال ه ـتح عف د ــتةاب  م ـك ـوا ب ــت  أفــلف فةــق  نف ى م ــــــوة ال هفــــ ه الحن  نف ع  اــه ـــنفــــــدن ا مة
مفــلةــــاعفـب والةكة  فةــيـجيــتةــسفـــمف  يةــا  نف لةــــفة ﴾٤٩﴿ نف ت ـكم اي نةــيـقي د  اــۛص مفــنف

يـــهة ه ـون ة ال ا يةــنح ةـــمة ااءة ه ـــونة  الهفـع ـب ـــتح مةـــوة ۜ  وة ةــلح   م ـــنف الۛضــمف ةــمح عةـــبةـــن  اتح
﴾٥٠﴿ ى م ــــر  ه ـــــيفـــغةــــب  ۜ نةــــدى ةالحن  نح ة  اي ية الحن يـلة د  مةــقةـالف هف ةاـال وف نةـيـميـل  ظح
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Kasas /51 – Düşünüp 
ibret almaları için Biz, 
sözümüzü birbiri 
ardından getirdik. 
Kasas /52 – Daha önce 
kendilerine kitap 
verdiğimiz ilim 
sahipleri buna da, 
Kur'âna da inanırlar. [2, 
121; 3,199; 17,107-108; 
5,82-83]

بزح

﴾٣﴿
Kasas /53 – 
Kendilerine Kur'ân 
okununca şöyle derler: 
“Ona iman ettik, O 
Rabbimizden gelen 
gerçeğin ta kendisidir. 
Biz zaten daha önce de 
Allah'a teslim olmuş 
kimselerdik.” 

Kasas /54 – İşte onlar, 
gösterdikleri sabır ve 
sebattan dolayı çifte 
mükâfat alırlar.Onlar 
kötülüğe iyilikle 
mukabele eder ve 
kendilerine nasib 
ettiğimiz mallardan, 
Allah yolunda 
harcarlar. 

Kasas /55 – Anlamsız, 
çirkin sözler işitince 
yüzlerini çevirip uzak 
durur ve şöyle 
derler:“Bizim işlerimiz 
bize, sizinkiler de size 
aittir.Selâm olsun size, 
hoşça kalın!Cahillerle 
arkadaşlık etmeyi 
arzulamayız biz” 
[25,72] 

Kasas /56 – Sen 
dilediğin kimseyi doğru
yola eriştiremezsin, 
lâkin ancak Allah 
dilediğini doğruya 
ulaştırırO, hidâyete 
gelecek olanları pek iyi 
bilir. [2, 272; 12,103] 
{KM, Yuhanna 6,44} 
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Kasas /57 – “Doğru
söylüyorsun, ama biz

sana tâbi olup o doğru
yolu

tutarsak,yerimizden
yurdumuzdan olur,

burada barınamayız”
dediler.Oysa

tarafımızdan bir rahmet
olarak Biz, onları her
türlü ürünün getirilip

toplandığı, güvenli,
dokunulmaz bir yere

(Mekke-i
Mükerreme'ye)

yerleştirmedik mi?Ne
var ki onların çoğu bu

nimetin kadrini
bilmezler. 

Kureysliler, Islâm'a
girmeleri halinde diger

kabileler tarafindan
dinlerinden dönmekle

suçlanarak ülkelerinden
çikarilacaklarini
zannediyorlardi.

Onlarin bu sözü, bütün
dönemlerde, yeni bir

çagrinin isabetli
oldugunu fark etmekle

beraber çevresi ile
arasini açacagini

düsünen insanlarin
hakki tanimakta

gösterdikleri tereddüdü
de ifade eder. 

Kasas /58 – Bununla
beraber Biz,

kazançlarının çokluğu
sebebiyle şımarmış pek

çok memleketi helâk
ettik. İşte yerleri!

Kendilerinden sonra
oralarda pek az

oturuldu. Bütün onlara
Biz vâris olduk (hepsi

geçti, bâki Biz'iz). 

Kasas /59 – Senin
Rabbin ülkelerin

anakentlerinde halka
âyetlerimizi okuyan bir

elçi göndermedikçe o
ülkeleri imha etmez.Biz

zaten, ahalisi zulmü
meslek edinmiş olandan
başkasını imha etmeyiz.

[6,92; 7,158; 42,7;
46,27] 

ة لح ينةـال ذي ﴾٥١﴿ ةـقةـوة لة ةــعةــلة   لة وفــقةـم  الفــه ـنةالةـلفـدف  وة صح ةـــتةــمف  يةــه ــلح ر ونةۜ ۟ــذة كح
وة اي ذةا ﴾٥٢﴿ ونةـن ـؤف م ـــهي  ي ــــــمف ب ـــهي  ه ــل ـبفــقةنف ــم تةاۛب  ــك ــالفم  ـــه نةا ـــيفـان تة
ةاــك  نح اـمف  قةـه ـيفـلةـلنى عةـتفــي  ةــمة وا  انـال  ةــــا ب ـنح نح ا   اي بح  نفـــــقح   م ـــحةـه  الفــــهي ااــــرة ةنة نح اـاي

ا واـا وللن ا ۛصبةر  تةيفن  ب مة ة رح مف مة ه  رة نة الجف تةوف ئ كة ي ؤف ﴾٥٣﴿ نف قة ل ـل هي م ـبفــم  ينةــسف مي
ذةا اي واــۛس وة ع  م  ﴾٥٤﴿ ؤ ننة ب الفحة رة يةدف اـوة ة مح م  ئةةة وة يح  ة ونة ۛسنةة  السح ق  ف  مف ي نف نةاه  قف زة رة

ك مف  لةيـف عة وة ةغف وا اللح ض  رة ه  العف نف اا عة نة قةال والـة ال نةا وة مة لةك مف العف  وة
ال  مة م  مف كمالعف ۛسلة

نحة يـهفـتة لة كةـاي نف دي ۛتـالحف مة  بةبف
ة نح لنك  ة وة ي الحن دي يةهف ﴾٥٥﴿ ي لة تةغ  ينة نةبف لي اه  الفجة

نف نةـوة قة اوا اي ةــــال  ىـه ـالف ع ـــــب ــتح دن ﴾٥٦﴿ ه ـية نفـمة ۛ وة العفـۛشااء  ينةـهفـم ـم  ب الفـلةـوة تةدي
ماىـحة رة ةـخةــتةـــكة  ن ـــعةـمة ض نفــــم فف  ـطح مفـه ـــنف  لةـــكح ــمةــ ن مفــلةنةاۜ  الوةــــ الرف
لن ةـك ــوة نح اــجفـاى  ي ـنــانم  ات  ك ـــمةـه   ثةـيفــلة اي ىـبن قـلح  ۛشــرة زف ء  ر  ةـ لةنفـم اى  ـيف نح اــد 

يةـقةنف ــم نةا كذــلةـمف الهفكف وة تفــرف رة ة  بةط  ﴾٥٧﴿ يةمفــــه رة ــثةـكذال ونةــلةــعفـــ  لة م 
مفــــه  يـمة اۛ  فةــتةـۛشـعي د ــعفـــنف بةـنف  م كفسفـ ت مف ـــلةمف  ـه ـن ـكنۛسا ـلفكة  مةــت ـهة

ا كةانة  مة بح وة ل كةـــــهفـــــ م كةـــرة ﴾٥٨﴿ ة قة لح ك ـيـليــــاي ةا نةــلىۜ  وة ثيـن  الفـحفـــنح ار  نةـيـوة
ية ۛــات ـان نةا ى  حةـق ــالف س ــمح  ي ا ـۛث  فايـعةــبفـتحنى يةــرن ا  رة مفــه ـيفـلةــل وا عةــتفـولى يةـهة

﴾٥٩﴿ ا   مة ةا  م ــكـوة ة وةـــق ــي   الفـكنــل ــهفــــنح لح اى   اي ا  ظةـــل ـــــهف ال رن ونةــــــال ــهة م 
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Kasas /60 – Size 
verilen nimetler, geçici 
dünya metâı, dünyanın 
süsüdür.Allah'ın size 
sakladığı âhiret 
mükâfatı ise daha 
hayırlı, daha 
devamlıdır. Hâlâ 
aklınızı çalıştırmayacak
mısınız? [16,96; 3,198; 
13,26; 87,16-17; 
2,166,167; 16,52-53] 

Kasas /61 – Kendisine 
güzel bir vaadde 
bulunduğumuz ve ona 
kavuşacak olan mutlu 
kimsenin hali, dünyada 
geçici olarak 
yaşatmamızın ardından 
kıyamet günü hesap ve 
azap için tutuklu olarak 
getirilen kimsenin 
haline hiç benzer mi? 

Kasas /62 – O gün 
Allah 
müşriklere:“Nerede 
Benim ortaklarım 
olduğunu iddia ettiğiniz
şerikler?” diye seslenir. 
[6,94; 19,81; 46,5-6; 
29,25] 

Kasas /63 – 
(Şeytanlardan ve 
insanlardan 
putlaştırılmış oldukları 
için) kendileri hakkında
azap hükmü 
kesinleşmiş 
olanlar:“Ulu Rabbimiz!
İşimiz meydanda, 
azdırdığımız kimseler 
işte karşımızda, inkâr 
edemeyiz.Ama sırf 
kötülük olsun diye 
değil, kendimiz 
azdığımız gibi onları da
azdırdık. Onları 
zorlamadık.Onların 
iddiaları ile, onların bizi
putlaştırmaları ile hiçbir
ilişkimiz olmadığını 
ilan ediyoruz, Sana 
sığınıyoruz. Zaten 
aslında onlar bize 
tapmıyorlardı, kendi 
hevalarına 
tapıyorlardı.” 

Ebu's-suûd efendi azap 
hükmü kesinlesmis 
olanlarla ilgili olarak 
der ki: Bunlar 
seytanlardan olan 
serikleri veya Allah'tan 
baska rab edindikleri 
liderler ve önderleridir. 
Onlari rab saymalari, 
verdikleri her emirde, 
yasakladiklari her 
hususta kendilerine 
itaat etmeleridir. 
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Kasas /64 – Bu
defa onları

putlaştıranlara hitaben:
“Haydin, şeriklerinize

yalvarın da onlardan
yardım isteyin!”

denir.Yalvarırlar ama
onlar bunlara cevap

veremezler.Fakat cevap
olarak, karşılarına çıkan

azabı görürler.Ne
olurdu yani, dünyada

iken bu gerçeği anlayıp
hakkı kabul etselerdi!.. 

Kasas /65 – Nitekim o
gün kâfirlere Allah:

“Size gönderilen
resullere ne gibi bir
cevap vermiştiniz,

tutumunuz ne
olmuştu?” diye seslenir.

Kasas /66 – Birden
dünyaları kararır, bir
tek kelime ile olsun

cevap veremezler;
birbirlerine soracak
halleri de kalmaz. 

Kasas /67 – Ama
inkârdan dönüş yapıp
iman eden , güzel ve

makbul işler yapan
kimseler felah

bulanlardan olmayı
umabilirler. 

Kasas /68 – Senin
Rabbin dilediğini

yaratır, dilediğini seçer.
Onların ise seçme

hakları yoktur.Allah,
onların uydurdukları

şeriklerden
münezzehtir, yücedir.

[33,36] 

Müfessirlerin ekserisi
böyle anlarken, Taberî

ile Zemahserî söyle
mâna verirler: “Senin

Rabbin diledigini
yaratir ve insanlar için

en iyi olani seçer.” 
a

Kasas /69 – Senin
Rabbin onların gerek

kalplerinin gizledikleri,
gerek açıkladıkları her

şeyi bilir. [13,10] 

Kasas /70 – O'dur
Allah. O'ndan başka
yoktur İlah.Başta da

sonda da, dünyada da
âhirette de bütün

hamdler, güzel övgüler
O'nadır.Hüküm yetkisi

O'nundur.Sonunda
varacağınız yer de
O'nun huzurudur. 

دةـع  نف تي اا ا ون مة ء ـنف ۛشـــيت مف  م ـوة نفـينـتةاع  الفحةـمةـ فةيف ييةا ـوة  الدح  زي مةــت ــنةـوة اۛ وة اـهة
عةـمةـالفة نةـنف وة عفـدف ۛسناىـداىحةـاه   وة ﴾٦٠﴿ البفــيفـخةالحن   ۜى الفةــر  وة ۟ـعفــتة لةـقن ل ونة ق 

ة  مة ين الفق  قيـه ــفة نف مةكفه  ـيــوة لة ةــمة نفـالفحة تةاعةـمةنةاه  ـعفـتح وة  الدح  ة ه ــ ث يةاـين يةـمح مةــوة وف
ية مة  ي ــوة ـرةـش نة  ـــاليفول  ـق ـيةــمف  فةـه ــنةا دي يــوف اء يةـكـ ﴾٦١﴿ ينة ۛضري حف نة الفم  م 

ةـقة ينة حةـالة الح ة عةـــذي ل ـــقةـم  الفـه ـيفــلةــقح وف ﴾٦٢﴿ ة ينة ــالح و نةـم ــمف تةزف ع ـت ـنفـكمذي
أفـبةــتة ة ا رح اـنة ةنةا بح ارة ةـــ هن ء  الح ا ينة  الغفــؤ للة يفــذي اغةكفمف ــنةاه ـــوة يفـــنةاۛ  الغفــــوة يفـــمة ۛـــوة نةا

يلة قي وا وة ع  رة ادف ـش   اءةـكـ
مفكم ﴾٦٣﴿ لة اـكـا ـيفكة  مةــاي ةانةــان  يح ونةـــب ـعفــــــا يةـوا اي د 

ان واـكف وف فةدة مف  عة تةجيــلةمف يةـفةه  االف ال رة مف وةـه ــب والةــيـسف ة وف الــذةاۛبۛ لةـعةـــو  مفــه ــــنح
ية مة ي ـوة يــوف مف فةــنةادي اا الجةق ول ـيةـه  اذة ۛسـم ـم  الفــت ـبفـ مة ينةـرف لي ﴾٦٤﴿ د  ونةــتةـــهفــــية

ا ة فةاةمح ﴾٦٦﴿ ةنفــتف عةـيةـم ـعةـفة م  الف ه  ااء  يةـلةيف مةـبة يةـئ ذ  فةـوف ل ونةاۛساـتةـه مف لة ءة ﴾٦٥﴿

﴾٦٧﴿ اى لة ۛصال حاى فةعةسن م  عة نة وة انمة نف تةاۛب وة  مة
ك ونة ينة النف يـة ل حي فف نة الفم  م 

انةـس  بفحة بح  رة ية اء ـۛشاــية اـق  مةـل ـخفـ يةكةــوة ۜ مةــخفــوة ۜـيةــخ ـالف م ـه ــانة لةـا كةـتةار  ة  رة
ا ـــلةـعفـــ يةكةــبح  رة وة نح كنــــت م  مة ﴾٦٨﴿ ا ي ــالنى  عةـعةـــ  وة تةالحن  ة ونةكم ر ــشفــمح
ه  لنالحن وة ـــــوة ا اي ه هةــــ لة ة ۜـــــــ ايلح ه ـــــ لةوة ﴾٦٩﴿ مةمف ـــه د  ور ــــص  ونةـن ـــل ــعفــــا ي ـوة

﴾٧٠﴿ نخ ـحةـالف الف لنى وة د  ف ي الف ون لةــمف ة    وة جةـه  ت ـيفـلة اي م  وةكذه  الفح ـرة ع ونةـرف
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Kasas /71 – De ki:
“Söyleyin bakalım, 
eğer Allah geceyi ebedî 
olarak uzatıp kıyamete 
kadar karanlık yapsa, 
Allah'tan başka size 
gündüzü getirecek tanrı
var mıdır?Hâlâ dinleyip
kabul etmeyecek 
misiniz?” 

Kasas /72 – De ki: 
“Söyleyin bakalım! 
Gündüzü ebedî olarak 
uzatıp kıyamete kadar 
gündüz yapsa,Allah'tan 
başka, koynunda 
istirahat edip sükûnet 
bulacağınız geceyi 
getirecek tanrı var 
mıdır?Hâlâ gerçeği 
görmeyecek misiniz?” 

Kasas /73 – O, 
rahmetinin eseri olarak 
gece ile gündüzü var 
etti ki, geceleyin 
istirahat edesiniz, 
gündüzün de hayatınız 
için çalışıp Allah'ın 
lütfundan nasibinizi 
arayasınız ve O'nun 
nimetlerine 
şükredesiniz. [25, 62] 

Kasas /74 – Allah'ı bir 
tanımayıp O'na şükür 
yerine şirke girenlere 
ise gün gelecek O, 
şöyle 
seslenecek:“Ortağım 
olduğunu iddia ettiğiniz
şerikleriniz nerede, 
ortaya çıksınlar 
bakalım!” 
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Kasas /75 – O gün
her ümmetten birer

şahit çıkarırız. Resulleri
yalancı sayanlara

da:“Haydi bakalım,
varsa delilinizi ortaya

koyun!” deriz.O zaman
onlar, hak ve hakikatin

Allah'a ait olduğunu
kesinlikle anlar ve

uydurdukları tanrılar ise
ortada görünmez olur. 

Kasas /76 – Yoldan
sapanlardan biri olan

Karun da Mûsa'nın
ümmetinden olup

onlara karşı
böbürlenerek

zulmetmişti.Ona
hazineler dolusu öyle

bir servet vermiştik ki o
hazinelerin

anahtarlarını bile güçlü
kuvvetli bir bölük zor

taşırdı.Halkı ona:
“Servetine güvenip

şımarma, böbürlenme!
Zira Allah

böbürlenenleri
sevmez!” demişti.
{KM, Sayılar 16.

bölüm} 

Kasas /77 – “Allah'ın
sana ihsan ettiği bu

servetle ebedî âhiret
yurdunu mâmur etmeye

gayret göster, ama
dünyadan da nasibini

unutma! (ihtiyacına
yetecek kadarını

sakla).Allah sana ihsan
ettiği gibi sen de

insanlara iyilik et, sakın
ülkede nizamı bozma
peşinde olma! Çünkü

Allah bozguncuları
sevmez.” 

م ــية وف يف لفــق  ال لة ــمف اينف جةــت ــــالرة ةكميـفـــلةــ عةالحن عة مةـــلة  ۛسـيفـم  الح لنىـــرف داى  اي
﴾٧١﴿ لنــة  مةــمةـينـق ـالف ۜ الفةـ ب مفكميـــأفتيــ يةالحن ر  ـيفـه  غةــنف اي ااء  ية ع ونةـض  مة تةسف لة
م ـــية وف اليفـق  ةـ الم كميـفـلةــ عةالحن لة ــعةـــمف اينف جةــت ـلف الرة ارة ـــنح مةـــۛسهة لنىـــرف داى اي
ۜــــيـــفي ه  ة  مةــينـق ـالف لنــمة ونةـن ــــكمسفــ تةل ـيفـلةـمف  ب كميــــأفتيــيةالحن  ر  ـيفـه  غةــنف اي

نفوة  حفم  ةكمـــلة لةـعةــهي جةـــت ــمةــ رة الـيفــم  الح ةـلة وة ارةـنح هة ﴾٧٢﴿ ونة ر  الفةلة ت بفص 
و نةكمــشفــــتة ر  وا م ـتةـبفـتةـــ وة ل ه ـيـفين وا كمسفـتةـل  لةـــل ـضفــنف فةــغ  ةـعةــهي وة مفكملح

ية مة ي ـوة يةـوف ااء  كة رة مف فةيةق ول  اليفنة ش  يه  ة نةادي يـالح ع ــمف تةـت ـنفـكمنة ـذي ونةـم ــزف ﴾٧٣﴿

مفكمنـة عفــوة نة ة لح  ا ــكـنف ــنةا م ـزة يـة   ۛشــمح اـــواب ــات ـنةا هةــــلفــق ــداى فةـهي هة رف ﴾٧٤﴿

۟ــتةــففــية ر ونة اــل ــعةـــــفة ةــم  ة  ــــحةـــــالف وا  النح حن قح ۛضل  ةــــ  وة اــــه ــنفــعة لح واـان ــكة مف مة
ة قة نح م  م ــقةنف ــم انة ـار ونة كةـاي ى فةـوف ى عةـبةـــوسن تة مف   وةـه ـيفــلةـــغن نةاه ــــيفــــان ﴾٧٥﴿

ۗــق ــالف يـا ولل  ة  ة وح ة مةــن ــكمـالفنة ـــم  نح اا اي اــتةـه  لةــحةـــا ت ـفةــوز  مة ة ــبةـصفـع ــالفــوأ  ب ـن 
﴾٧٦﴿ ذف  قة م ــه   قةــــالة لةـاي تةـــوف حف  ـــففــــه   لة ةرة نح ة اي ي الحن بح  ـــــ لة حيـــالفح  ر  ينةـفة

يبةكةــنة صي ابف اــيــغ   فيــــتةــــوة نخ ـ الالحن كة ـيــتن  انامة الف ارة ة تة رةـــــدح لة ۛســنفـــــةة  وة
غ ـــــــبفــــــــتة نفـ النةــم  الحفـــدح  نف ـيةا وة ۛسنة ــكفس  ا الحف ا لةـــيفـــــلة  ايالحن   مة كة    وة

﴾٧٧﴿ ۜ  ي ـف ۛسا دة   ـــــــــــفةــــــــــالف ة رف ض  ة  الف نح ةاي ي الحن بح  ـ لة ينةح  دي س  فف الفم 
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Kasas /78 – Karun
“Ben bu servete ilmim 
ve becerim sayesinde 
kavuştum.” dedi.Peki 
şunu da bilmiyor 
muydu ki Allah, daha 
önce kendisinden daha 
güçlü ve serveti daha 
fazla olan kimseleri 
helâk etmişti?Ama suç 
işlemeyi meslek edinen 
sicillilere artık suçları 
hakkında soru 
sorulmaz. [39,49; 
41,50] 

Kasas /79 – Karun bir 
gün, yine bütün ihtişam
ve şatafatıyla halkının 
karşısına çıktı.Dünya 
hayatına çok düşkün 
olanlar:“Keşke bizim 
de Karun'unki gibi 
servetimiz olsaydı. 
Adamın amma da şansı 
varmış, keyfine diyecek
yok!” dediler. 

Kasas /80 – Âhirete 
dair ilimden nasibi 
olanlar ise:“Yazıklar 
olsun size! Bu 
dünyalıkların böylesine 
peşine düşmeye değer 
mi?Oysa iman edip 
güzel ve makbul işler 
yapanlara Allah'ın 
cennette hazırladığı 
mükâfat elbette daha 
hayırlıdır. Buna da 
ancak sabredenler nail 
olur.” 

Kasas /81 – Derken Biz
onu da, sarayını da 
yerin dibine 
geçiriverdik.Ne 
yardımcıları Allah'a 
karşı kendisine yardım 
edip, onu kurtarabildi, 
ne de kendi kendisini 
savunabildi.{Krş. KM, 
Sayılar, 16 }
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Kasas /82 – Daha
dün onun yerinde

olmaya can atanlar bu
sabah şöyle dediler:“

Vah bize! Meğer Allah
dilediği kimsenin

rızkını bol bol verir,
dilediğinin rızkını

kısarmış!Şayet Allah
bize lütfedip

korumasaydı, bizi de
yerin dibine

geçirirdi.Vah vah!
Demek ki gerçekten

kâfirler iflah
olmazmış!” 

Kasas /83 – Ama âhiret
diyarına gelince:Biz

orayı dünyada
büyüklük

taslamayanlara,
fesatçılık ve

bozgunculuk peşinde
olmayanlara veririz.

Hayırlı âkıbet,
günahlardan

sakınanlarındır. 

Kasas /84 – Kim iyilik
yaparsa, âhirette ondan

çok daha iyi bir karşılık
görür.Kim kötülük
işlerse, bilesiniz ki
kötülük işleyenler

ancak yaptıkları
kötülük kadar ceza

görürler. [27,90] 

لةكةـالهف ـة قةالة نح اـاي ا تي مة لةـنفـم  ع ـلفـع  لنىـه  عةـيت ـا ون ۜي الوة ة ـلةـعفـمف يةــدي ةمف النح دفـــ قةالحن
ال ثةر ـكذ وة ةــــه  ق ــــنفــدح  م ــۛش وة الـــنف ه ـــر ون   مةــــق ــالف نةــهي  م ــــل ــبفـــــ قةنفــــم  ةى وح

جة عةـخةــفة م ـلنى قةـرة هيـوف ﴾٧٨﴿ لة عاىۜ وة مف ـةل  جة نف ذ  ي سف م  الفم ـن وب  عة م ونةـه  ر  جف
ثفلةـم  يـفي ةـت ـنةـي زي ۜ قةالة الح ينة ي ــهي يــــذي ونة الفحةـري نفـوةة الـينــد  نةاــلة ۛتـيفـلة اـيةا يةـدح 

قةالة  ةوة يـــالح ت نةـذي واـ ا ون ﴾٧٩﴿ ا ت ـمة ۙ ايـية قةــاا ون ة ار ون  يم ـظيـظح  عةــــذ وحةــــه  لةــــنح
ۛ ۛصال حاى يفـــلفــع ـالف ةكملةــمة وة اب  ـــمف ث عةنة ــنف انمةــمةـر   ل ـيفــ خةالحن  وة لةــم ـ وة

ۛضــهي  وة ب ـــ ب نةاـففـۛسـخةـفة ةرف ه  الف ار  دة ﴾٨٠﴿ ي  لة ة الـــيـقحنــلةــوة لح اا اي ةـهة ر ونةــاب ـصح
انةـكف ا كةــــفة ۗ نف د ون  ــه   م ــــر  و نةـــص ــنفــة  يةــــئةــنف ف ــــ م ه ـــ لةانةـــمة مةالحن  اـوة

ة بةحة الح الصف يـوة ةـــمةــنة  تةـذي ا مةـنح س ـه   ب ــانةـكةـوف ةمف الف ﴾٨١﴿ ينةـتةـنفـم ـالف نةــم  ري ص 
هيـبةـع  اد  ة ـــكةــــ وة يفونةـول ـق ــــــية ةاةنح قة ل ـط  الـس ـبفـ يةالحن زف نفــۛشااء  م ـــنف يةــمةـرح 
ي  ل ح ــففــلة ية ۛ لةــقفــوة ر  النف مةـد  ا لة ة ـوف يفـ ب ۛفـــۛســخةــلةنةا ــيفـلةـ عةالحن نح ة اةـكةـنةاۜ وة ه ــنح

نخ ـلفكة الـت  الف ار  ة ة  نةــدح ا ـــل ـعةــجفــرة ينةهة ي ل لحةذي يـ لة ونةـري د  ﴾٨٢﴿ ۟ـاف ــكةــالف ر ونة
ااءةـــمة نف جة ﴾٨٣﴿ ى ف يـل ــع  فة واح لة ض   وة ةرف الفـــالف اق ــۛساداىۜ وة ينةـم ـة  ل لفـبةــعة ةقي تح

زةىـجفـي  مةــنفــر م ــيفـ  خةه ـلةــفةة  ـنةـــۛســحةـب الف اۛ  وة اـهة ةـالـاءة  ب ـنف جة لةـــئةة   فةــيح ـسح
﴾٨٤﴿ ة يـــالح ةـل وا  الـــم ــــنة  عةــذي ا كةـــــيح ــــسح ة مة لح ل ونةــــــمةــعفــــيةوا  ــان ـــةات   اي
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Kasas /85 – Kur'ân'ı 
sana indirip onu 
okumanı, tebliğ etmeni 
ve muhtevasına göre 
hareket etmeni farz 
kılan Allah, elbette seni
varılacak yere 
döndürecektir.De ki: 
“Kimin hidâyet 
getirdiğini, kimin 
besbelli sapıklık içinde 
olduğunu Rabbim pek 
iyi bilmektedir.” [7,6; 
5,109; 39,69] * 
 

بزح

﴾٤﴿
Kasas /86 – Sen bu 
kitabın senin kalbine 
indirileceğini hiç ümid 
etmiş değildin.O, ancak
Rabbinden bir rahmet 
eseri olarak gön-
derildi.O halde sakın 
kâfirlere arka çıkma! 
Kasas /87 – Allah'ın 
âyetleri sana 
indirildikten sonra, 
sakın onlardan seni hiç 
kimse vazgeçirmesin. 
Sen insanları Rabbine 
ibadet etmeye dâvet et 
ve sakın müşriklerden 
olma! 
Kasas /88 – Allah ile 
beraber başka hiçbir 
ilaha yalvarma! Ondan 
başka ilah yoktur.O'nun
vechi (zatı) hariç, her 
şey yok olacaktır. 
Hüküm O'nundur ve 
hepiniz O'nun huzuruna
götürüleceksiniz. [55,26-
27]
29-ANKEBUT 
SÜRESİ 
Mekkî dönemde nâzil 
olmuş olup 69 âyettir. Bazı 
müfessirler sûrenin başında 
münafıklardan bahseden on
âyetin (2-11) varlığı 
sebebiyle, bunların Medine 
döneminde indiğini 
düşünürler. Halbuki burada 
Medine’dekinden farklı 
olarak kâfirlerin uyguladığı 
baskıdan korkup ikiyüzlü 
bir tutum izleyen kimseler 
söz konusudur. Bu ise 
Mekke'de mevcut idi. 
Müminlerin Mekke'de en 
fazla tazyik edildiği 
dönemde bu sûrenin indiği 
anlaşılıyor. Müşrikler kötü 
âkıbet ile tehdit 
edilmektedirler. Müminlere,
baskıya dayanmaları, zor 
gelirse hicret etmeleri 
hatırlatılmaktadır. Tevhid 
ve âhiretin güçlü delilleri de
sûrede serdedilmektedir.

Bismillâhirrahmânirrahîm
Ankebut /1 – Elif, 
Lâm, Mîm
Ankebut /2 – 
Müminler sadece “İman
ettik.” demeleri 
sebebiyle kendi 
hallerine 
bırakılıvereceklerini, 
imtihana tâbi 
tutulmayacaklarını mı 
zannettiler? [9,16; 2,214]
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Ankebut /3 – Biz
elbette kendilerinden
önce yaşamış olanları
denedik. Allah elbette
şimdiki müminleri de

imtihan edip iman
iddiasında sadık

olanlarla, samimiyetsiz
olanları elbette

bilecektir.

Fahreddin Razî der ki:
Müfessirler, bu âyeti zahirî

şekliyle anlamanın, Allah’ın
ilminde değişme ve

yenilenme gerektireceğini
zannederler. Zira Allah

Teâlâ imtihan etmeden önce
de neticeyi bilmektedir. Bu
düşünce ile âyetteki “Allah

bilecek” kısmını “Allah
gösterecek, ortaya

çıkaracak, ayırd edecek.”
diye açıkladılar. Biz de

deriz ki: âyeti zahirî
şekliyle anlamak, daha

uygundur. Çünkü Allah’ın
ilmi, bir sıfattır ki onda, her
şey vâki olduğu gibi zuhur

eder. Mesela imtihandan
önce Allah bilir ki “Zeyd

itaat edecek, Amr ise isyan
edecek. Sonra imtihan

sırasında da bilir ki birinci
itaatli, ikinci âsi.

İmtihandan sonra bilir ki
Zeyd itaat etti, Amr ise

isyan etti. Her üç durumda
da O’nun ilmi değişmez.

Değişen sadece ilmin
konusudur.”

İbnu’l-Muneyyir ise şöyle
der: “Gerçekten, Allah’ın
ilmi birdir. Her mevcuda,

var olduğu sırada veya
önceki ve sonraki şekliyle

nasıl ise öyle taalluk eder.”
Fakat unutmamak gerekir ki

burada sebebin
zikredilmesinden maksud,

müsebbebe dikkat
çekmektir. Yani “bilecek”

demekten maksat “Hak
ettiği ödülü veya cezayı

verecek.” demektir.

Ankebut /4 –
Kötülükleri işleyenler
hükmümüzden kaçıp

kurtulacaklarını mı
zannettiler? Ne fena

hükmediyorlar!

Ankebut /5 – Kim
Allah’a kavuşmayı

ümid ediyorsa bilsin ki
Allah’ın tayin ettiği

vâde mutlaka
gelecektir.

O her şeyi hakkıyla
işitir ve bilir.

Ankebut /6 – Kim de
cihad ederse sırf kendi

nefsi hesabına cihad
eder.

Muhakkak ki Allah,
âlemlerden ve özellikle

insanlardan
müstağnidir, kimseye

ihtiyacı yoktur. [45,15]

ااءة جة نحة ي اي ۛضـفة الحةذي  رة
لةيفكة اننة عة رف  الفق 

اادح كة رة لنى لـة  اي
ۜ ق لف اد  عة ايي مة ح ب نف رة لةم  مة العف
ا مة  وة

ۛت تةـكم اىـنف اوا النف ي لفقن ج  رف ﴾٨٥﴿ ي وة في نف ه  مة ى وة بيـۛض ب الفه دن ل  م  ين ـلة
يــاف ـكةـل لف نة ـري لةيفكة  اي

ةـالف لح تةاب  اي حف ك  ةى م ـرة بح كةنف ـمة ةـونةكمــتة لةـ فةرة يراى نح ظةهي
لة ةـية وة دح  نح يةـكة عةـص  دةـ بةالحن ات  ـنف ان ذف ا نف عف لةـاي لنـلة تف ايـز  ع  اي ادف ىـيفكة وة ﴾٨٦﴿

لة ع  مة وة لنهاى الحن عة ـتةدف  اي

ا رةۢ لة هة انخة لن اي ﴾٨٧﴿ بح كة لةرة نة  وة ة م  ك ونةنح ر  تـة شف ۛـكالفم  ينة
﴾٨٨﴿ ة لح وة   اي ةـلح  ۛشـك ه  لح ال ك  اي ء  هة ۜ يف ه  هة جف ه  ت ـه  الفح ـ لةوة لةيف اي م  وة جةـكف ع ونةــرف

ب وت                   كة نـف ة  الفعة ورة             س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

ۛب س  ـرةـتفـالنحةاس  النف ي  الحة اوا انمةـوا النف يةكـ ول  ه ـق  ةا وة تةن ونةـي  مف لةـنح فف ﴾١﴿ ا ما ـال
لة ةـتةـدف فةـقةـوة ةاالح ينة م ـنح مف فةــل ــبفــنف قةــذي ةـلةـعفـيةـلةـه  نح ينة ۛصالحن  مة ق ـ الحةذي واـدة ﴾٢﴿

ۛب المف س  ينة حة ةذي  الح
ل ونة مة ـةات  يةعف يح  ة  السح

ۜ النف ونةا ب ق  يةسف ﴾٣﴿ ة نح لةمة لةيةعف اذ  وة ينةالفكة بي
وا ل ــانة يةـكـنف ـمة ج  ااءةــرف ة  الجةـــــ فةالحن  قة لةـــــا نح ﴾٤﴿ اية ونةـم ــك ــحفـــۛسااءة مة

ةــدة  فةــاهةـنف جةــوة مة اــا  نح مة ﴾٥﴿ ه الحن  ۜ  وة نت  ةـــــ لة م ـيــليـــعةــــالف ع ـيـميــــوة السح
﴾٦﴿ ا ه ـــي  ة  ــــس ـففـنةــد   ل ــجة نح ة هۜي   اي الةـــــن  الفــــــيح   عةــن ــــغةــ لةالحن نةـيـــميــعة
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Ankebut /7 – İman 
edip yararlı işler 
yapanların elbette 
günahlarını örteceğiz ve
onların yaptıkları 
çalışmaları en güzel 
şekilde 
mükâfatlandıracağız. 
[4,40]

Ankebut /8 – Biz 
insana, yapacağı en 
hayırlı iş olarak, 
annesine ve babasına 
iyi davranmasını 
bildirdik. 
Ama bununla beraber, 
onlar senden, hakkında 
bilgin olmayan bir şeyi,
Bana şirk koşmanı 
isterlerse, itaat etme!
Hepinizin dönüşü 
Bana’dır ve Ben de 
yapageldiğiniz şeyleri 
bir bir bildirip 
karşılığını vereceğim. 
[17,23-24; 31,14-15]

Ankebut /9-  
Ankebut /10  – İman 
edip yararlı iş yapanları
elbet hayırlı insanlar 
arasına dâhil edeceğiz.
Kimi insanlar vardır ki 
“Allah’a iman ettim.” 
der, fakat Allah yolunda
olduğu için işkence 
edilince halkın bu 
baskısını, Allah’ın 
azabı gibi sayar.
Şayet senin Rabbinden 
zafer ve galebe gelirse 
“Biz sizinle 
beraberdik.” 
diyeceklerdir.
Oysa Allah, insanların 
kalplerinin neleri 
sakladığını pek iyi 
bilmektedir. [22,11; 
5,22; 4,141]

Ankebut /11 – Elbet, 
Allah iman edenleri 
bilecek, elbette, 
münafıkları da 
bilecektir. [29,3]
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Ankebut /12 – Kâfirler
müminlere:

“Bizim yolumuza tâbi
olun, günahlarınız
bizim boynumuza,

yükünüzü biz taşırız.”
derler.

Oysa bunlar, ötekilerin
hiçbir günahını
yüklenmezler.

Onlar açıkça
yalancıdırlar. [35,18;

70,10 – 11]

Ankebut /13 – Ama
onlar mutlaka kendi

yükleri ile beraber
başka yükleri de 
yani başkalarını

saptırmanın vebalini de
taşımak zorunda

kalacak ve kıyamet
günü uydurdukları

iftiralardan sorguya
çekileceklerdir. [16,25]

Ankebut /14 – Çok
önce Biz Nûh’u halkına
resul olarak gönderdik.

O da aralarında bin
yıldan elli yıl eksik

kaldı.
Netice de onlar

zulümlerine devam
ederken tufan onları

boğdu.

مفـه ــت  ة الح ينة انمةـوة عةـذي ل واالـن وا وة ال ـم  ة ات  ـصح ةكفــن ـــلةحة نح رة مف ۛسـنفـعة فح  ـةـه  ايح 
ة صح وة ۛسانةـنةاالف نفــيفـوة ﴾٧﴿ لة يةـجفـنةـوة ةـز  ي ۛسنةـمف الحفـه ـنح ل ونةـمةـعفـوايةـان ـكة الحةذي

لفم ـع  ال ــب  يفـوة اهةـه  ح ــدة اينف جة ناىۜ  وة اكة ل ـسف كة بيـت ــدة ر  هيــلةكة ب  ۛسـيفـالةـمة يـشف
﴾٨﴿ ة لةيح اۜ اي ه مة عف ت ط  ع  فةلة ج  رف اـمف ب كمئـ ـبح ــا نةـمف فةكممة ل ونةمفـت ـنفــكممة مة  تةعف
﴾٩﴿ ي ةذي الح ن ـوة عةـنة انمة ةـوا وة ل واالصح ات  ـال ـم  خ ـلةحة مف ف يـلةـن دف ةه  ينة نح ال حي ة الصح
الحن  م  ةا ـــول  انمةـق ـــنف يةــــنحةاس  مةــال نةــوة اا  ا ـــــــــــ فةب الحن  نح يـون ذ  ية   ف  ا  ذة
بح كة رة لةالحن ۜ ذةاب  ـعةـنحةاس  كةـةة الــــنةــتفــلة ف ــعةــجة اــئ ـوة نفــر  م ــصفـاءة نةـنف جة

ور ــص  د  ول  ةاـلةيةق  نح ة اي  نح
ةاـكم عة نح لةكممة ۜ  الوة ا فيـــمة  ب ـــلةـــاة عفــ  ب الحن يفۛس ـمف يـمة

ة ــمةــلةـــعفــيةـــوة لة ةالحن نح يـ الح لةــــنة انمةــذي ةـــلةـــعفــيةــن وا  وة نح مة ﴾١٠﴿ الةـــالف نةـيــميـعة
قةالة  ينة وة وال كفالحةذي ر  ينة انمةـفة ةذي ةـلح يلةنةاـب ـن وا اتح وا ۛسبي ع  ﴾١١﴿ نةا ف ـالف ينةـم  قي

مفــه  مةكما ـطةا يةـلف خةـم ـحفـنةـوة لف ۜ وة مف اـمف ام ـــب  ه  يــحة اـطةايةــنف خةـــنة  م ــلي
ة الثفـم ـحفـيةـوة لة الةـل نح الثفـه ـقة ا لىـمف وة قة ﴾١٢﴿ ةــ ۛشنفــم  نح ۜ اي ء  ب ـكةــمف لةـــه ــيف ونةـــا ذ 

﴾١٣﴿ ال ـثف عة الـمة لةـقة مف   وة ة يةــةـسفـي ـه  مة الفــل نح ا ــة  عةـمةــينــق ـوف ة ۟ـتةـففــية ان واـكفمح ر ونة
ة ــنةـۛس لة ۛســـقةـوة لنى قةـــنةا  ن ــلفـدف  الرف م ــوحاى اي ۛفـــمف اللفـــه ـيـۛث  فيـب ـــلةــهي  فةــــوف

﴾١٤﴿ ة خة لح يـمفـاي ونةـل  اـمف ظةـــه  ان  وةـو فةـالطح م  ـــه ذة  ــاة خةــاماىۜ  فةـنة عةـسي م 
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Ankebut /15 – 
Onu ve gemide 
bulunanları kurtarıp 

o gemiyi ve o 

hadiseyi bütün 
insanlara ibret vesilesi 

yaptık. [54,15; 69,11-
12; 36,41-44]

Ankebut /16 – 

İbrâhim’i de resul 
olarak gönderdik.

“Ey benim halkım,

dedi, yalnız Allah’a 
ibadet edin ve O’na 

karşı gelmekten 
sakının.

Eğer bilirseniz, 

böyle yapmanız sizin 
için daha hayırlıdır.”

Ankebut /17 – Siz

Allah’tan başka bir 
takım putlara 

tapıyorsunuz.

Bunları Allah’a 
şerik yapmakla, açıkça 

yalan uyduruyorsunuz.

Oysa Allah’tan 
başka ibadet ettiğiniz 

putlar, sizin rızıklarınızı
yaratıp sizi 

rızıklandırmaya güç 
yetiremezler. 

O halde rızkınızı 

Allah nezdinde arayın, 
yalnız O’na ibadet edin 

ve O’na şükredin, 
sonunda yine O’nun 

huzuruna 
götürüleceksiniz.”

Ankebut /18 – 

“Şayet siz beni yalancı 
sayarsanız, sizden 

önceki birtakım 
ümmetler de resullerini 

yalancı saymıştı.

Elçinin görevi 
imana zorlamak değil, 

sadece açıkça tebliğ 
etmektir.”

Ankebut /19 – 

Peki o inkâr edenler 
dünyada gezerek

Allah’ın, 

mahlukatı yoktan nasıl 
yarattığını,

sonra da bu 

yaratmayı tekrar tekrar 
yaptığını görmüyorlar 

mı?

Şüphesiz ki bu 
işler, Allah’a göre 

kolaydır. [30,27; 52,35-
36]
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Ankebut /20 – De

ki: “Dünyayı gezin
dolaşın da,

Allah’ın

yaratmaya nasıl
başladığını anlamaya

çalışın! 

Sonra, Allah tekrar
yaratmayı da ölümden

sonra diriltmeyi de
gerçekleştirecektir.

Allah elbette her

şeye kadirdir.”

Ankebut /21 – O,
dilediğini cezalandırır,

dilediğine merhamet
eder.

Hepiniz O’nun

huzuruna
götürüleceksiniz!

Ankebut /22 –

Sizler ne yerde, ne
gökte Allah’ın

hâkimiyetinin dışına
kaçarak

kurtulamazsınız.

Sizin Allah’tan
başka ne koruyanınız,

ne de yardımcınız
yoktur.

Ankebut /23 –

Allah’ın âyetlerini ve
âhirette O’na

kavuşmayı inkâr
edenler, işte onlar,

Ben’im
merhametimden

ümitlerini kesenlerdir.

Onlara gayet acı
bir azap vardır.

يمة هي بفرن اي ذف وة اي ﴾١٥﴿ نةاه  يف اۛب فةاةنفجة حة الصف ينةة  وة في ة اا السح لفنةاهة عة جة يةةى وة ينة ان الةمي ل لفعة
ت مفـنفــكم م ـقةـقةالة ل  وا  ه ـوف ب د  ةاعف ةالحن اتح نفكمــر  لةــيفـمف خةكمـــل  وه ۜ  ذنـق ــ  وة مف اي

ة نح ا ـــاي ونة م ــــب ـــعفـــتةمة ثةالحن  ون  نف د ـــد  تةـانــ الوف ق ونةــل ـــخفـــاى وة ﴾١٦﴿ ونةـتة لةم  عف
و  نةكمـــل ـــــمفـــــــية فف ةــكــــــاي ة الح نح ينة ــاىۜ اي و نة م ــــب ـعفــــتةذي  لةالحن    نف د ون ــــــد 

اعف وه ــــب ـــــوة د  قاى  فةا بفكمـــــــلة زف وا  ع ـــــتةــــــــــــــــمف   ر  قةـالالحن  دة  ــنفـــــغ  زف رح 
ـ  اي نف ت دفــــقةـــوا فةــذح  ب ـــكفوة ﴾١٧﴿ ا شف لةه ۜ ـــر  وا لةكمـوة جةـــ ت ه ــــيفــــاي و نةــــرف ع 

لة غ ــبةـالف ةۛب  ا  مةـــكف مةكمل ـــبفـــنف قةــم   م ـــذح ۜ  وة س ــلةى الــــا عةـــمف ةــرحة لح ول  اي
لة ا ـــمف يةـالوة وف ئ  ـبفــۛف  ي ــيفكفرة ة ي ـقة ث ـلفـخةــالف الحن د  ۜـــيـعيـــمح ه  د  ﴾١٨﴿ ن ـيـبيـم ـالف

يــــق  ض ــــــلف   سي ةرف وا   ف ي الف ر  ﴾١٩﴿ ل  ة ذن نح ر ـــيـسيــ يةالحن  لةى ــــــكة  عةــــــاي
ةـال اة ةةــــــنح شف وا  ـــظ ــفةا نف ة  ـــــقة  ث ــلفـخةـال الف  دةــۛف بةــيفكفر  ئ ــــش ــنفــــ  ي الحن مح

نف يةۛشااء  ذح  ب  مة ﴿٢٠﴾ي عة ن خ  ة  ـــــــــــــــالف ۜ اي نح ةة ةرة ء ـۛش ك لح  لنىــ عةالحن ۛـقة يف ير  دي
اا مة نف وة ينة ف يـج ـعفـم ــمف ب ـت ــال زي ﴾٢١﴿ ية حةـوة ۛ وةـية نفــم  مةــرف لةۛشااء  لةب ونةـقفـ ت ه ـيفـاي

لة وة ض  ةرف  الف
لة  ف ي وة

ا مة ة ااالسح مة نف د ون  لةك مف ء   وة يح ــــــنف    وة ل ـــــــ م الحن    م 
ينة ـــوة الحة وا ب كفذي ر  ل الحن ات  ـانيةـفة اــــــــــ وة اـــا ئ ــقة لن ا  ا ول كةـــئ ــهي ﴾٢٢﴿ ۟ـيـصيـنة ر 

﴾٢٣﴿ وا م ــئ ــيـة حفـــس  اـــمةـــنف  رة ا ول لن ي  وة م ـــيـذةاب  الليــــمف  عةـــه ـــكة لةـــئ ـــتي
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Ankebut /24 – 
Halkının ona verdikleri 

cevap:

“Öldürün onu!” 
veya “Ateşe atın!” 

demekten başka bir şey 
olmadı.

Ateşe attılar ama 

Allah onu ateşten 
kurtardı.

Elbette bunda 

iman edecek kimseler 
için ibretler vardır. 

[37,97 - 98].

Ankebut /25 – 
İbrâhim onlara şöyle 

dedi:

“Siz dünya 
sevgisinin ürünü olarak 

Allah’tan başka 
birtakım sevgili putlar 

edindiniz.

Ama sonra 
kıyamet günü gelince 

birbirinizi red ve 

inkâr edecek, 

birbirinize lânet 
edeceksiniz. 

Barınacağınız yer 

ateş olacak 

ve kendinize 
hiçbir yardımcı 

bulamayacaksınız. 
[7,38; 43,67]

Ankebut /26 – 

İbrâhim’in 
söylediklerine Lût iman

etti.

İbrâhim: “Ben” 
dedi, “Rabbimin 

emrettiği yere hicret 
edeceğim.

O, azîz ve 

hakîmdir (mutlak 
galiptir, tam hüküm ve 

hikmet sahibidir).”
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Ankebut /27 – Biz
İbrâhim’e (evlat ve

torun olarak) İshak ile
Yâkub’u ihsan ettik.

Onun neslinden

gelenlerde,
peygamberliği ve vahyi

devam ettirdik. Ona
dünyada mükâfatını

verdik. O âhirette de
elbette salihlerden

olacaktır. [2,130; 21,7;
19,49]

Ankebut /28 –

Lût’u da halkına resul
olarak gönderdik. 

Onlara dedi ki:

“Nedir bu haliniz?

Siz dünyada
sizden önce hiç

kimsenin yapmadığı
pek iğrenç bir şey

yapıyorsunuz.

Ankebut /29 –
Allah’ın bu

uyarmasından sonra

siz hâlâ şehvetle
erkeklere varacak,

yolu kesecek

ve

toplantılarınızda
edepsizlik yapmaya

devam edecek
misiniz?”

Halkının ona

cevabı şundan ibaret
oldu:

“Doğru

söylüyorsan bizi tehdit
ettiğin, Allah’ın o

azabını getir de
görelim!”

Ankebut /30 –

“Ya Rabbi!” dedi, “Bu
müfsitler, bu

bozguncular gürûhuna
karşı bana Sen yardım

eyle!”

وه   ال وفـل ــــت ــــــاقف ا ـــفة ا ۛب    قةــــانة   جةــكـمة ا  ال نف  قةـــــــوف  م ـــــوة ة واـا ل ـهاي   اي لح
م ـــقةـــل  وف ق ـــحة ةـ م الحن يه  ـجنـاة نفــوه   فةـــرح  ة فيـنة النح نح نيةــل  ي  ذنـار ۜ  اي ا ت ــكة  لة

ة  ايالةـقةوة ةـنح ااتح ةـــاىۙ  مةـانـ الوف ثةالحن د ون   نفــــمف  م ــت  ذفـخةــمة دح ةة وة ﴾٢٤﴿ م ــــي  ن ونةــؤف
ر كذــــــية ف  وة   الـــحةـ الفف ي مف  كمن ــيفــــــبة نفـين ة   يةـــيةاۛ  ث ـــدح  مة  الفـــمح ة ـق ـوف مة ين

م كمـــي يةـعفـــبةـمف  ب كمض ـــعفــبة أفون مفكمض ـعفـن   بةـعةـلفـض   وة مة ضاى   وة  بةعف
الةـوط ۢ  وة قةــه   ل ــــنة لةـــان مةــفة ﴾٢٥﴿ مةــال ةار   وة ۗـاص ــنةنف ــمف  م كمــــا لةـنح ينة ري

﴾٢٦﴿ لنى   ر   اي ا ج  هة نحيي  م  ۜياي بحي ةرة يــــعةــــوة الفـــه    ه ــــــــ   اي نح م ــيـــكيـحةـــز  الفــزي
ة ه ـــت ـــذ  رح  يح وة هة ا  اي سفــــنةا  لةـــبفـوة يـــلفــعةــوۛب  وة جةـق ـــعفــــقة   وة يةـــحنـــه  نةا في
ة اي وة ه ــــنح ة ةة  وة الفــــب ـــنح ــال ۛـــدح  نفـي الـرة ه   ف ـــنةا ه   الجفـــــيفـــــتة ان تةاۛب   وةــــك ـــوح يةا

ذف  قةــوة ل  اـــوف م ـــــقةــل الة ـو طاى  اي هي ﴾٢٧﴿ نخ  ة  لةـــف ي الف ال ـنة الـــم ــرة ة ينةــحيـصح
نةـــم  نحة ا ح ــونة الفـتةأفت ــمف لةكمــاي ا م ـــمف ب كمقةــــبةــا ۛسـةة   مةـۛشـفة د ــنف الحةـهة

ةـئ  ال جةـونة الـأفت ــتةـمف لةكمـنح تةـرح  ةـع ـطةـقفـالة  وة يلةـبيـونة السح ﴾٢٨﴿ اـالف ينةـميــلة عة
اۛبــــجة وة ۜ  فةكفــــنفـــم ـــــم   الفكمــــادي يــ نةي ــفيو نة  ـــأف ت ـــــوة تة انةــا كةـمةـــرة

نةــم  ا الـــــوف م ــــــقة ة لح ا  اي ۛتـنفكم اينف الحن ذةاب  ـــــعةــــنةا  ب ــــت ـــــــوا ائفـــا ل ــنف  قة هي
﴾٣٠﴿ بح  قةالة ي ـ انفرة ني رف م  الفـقةـالف لةىـعةص  ۟ـس ـففــم ـوف ينة دي ﴾٢٩﴿ ةـال قيـصح ينةـاد 
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Ankebut /31 – 
Melaikeden olan 

elçilerimiz İbrâhim’e, 

(İshak’ın 
doğumuna) dair müjde 

getirdiklerinde:

“Haberin olsun, 
dediler, biz bu şehrin 

halkını imha edeceğiz, 
çünkü oranın halkı 

büsbütün zalim 
kimselerdir.”

Ankebut /32 – 

İbrâhim: “Ama Lût da 
orada!” deyince onlar 

şöyle cevap verdiler: 

“Orada 
bulunanları biz pek iyi 

biliyoruz.

Onu ve yakınlarını
kurtaracağız,

yalnız eşi geride 

kalıp helâk edilenler 
arasında olacak.”

Ankebut /33 – 

Elçilerimiz Lût’a 
gelince, onları, halkının

tecavüzlerinden 
koruyamayacağı 

düşüncesiyle üzüldü, eli
kolu bağlanıp göğsü 

daraldı.

Onlar dediler ki: 
“Bizden yana endişe 

etme, üzülme!

Biz seni ve 
yakınlarını 

kurtaracağız, yalnız 
eşin geride kalanlar 

arasında yer alacaktır.”

Ankebut /34 – 
“Büsbütün yoldan 

çıkmaları sebebiyle, biz
bu şehir halkının 

üzerine gökten bir azap 
indireceğiz.”
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Ankebut /35 – Biz
aklını kullanıp düşünen

kimseler için, o
memleketten âşikâr bir

ibret vesilesi (harabe)
bıraktık. [37,137 - 138]

Ankebut /36 –

Medyen halkına da
kardeşleri Şuayb’ı

gönderdik, onlara dedi
ki: 

“Ey benim halkım!

Yalnız Allah’a ibadet
edin, âhiret gününü

bekleyin 

ve ülkede
fesatçılık yaparak

düzeni bozmayın!”

Ankebut /37 –
Fakat onlar kendisini

yalancı saydılar.

Bunun üzerine
müthiş bir zelzele,

kendilerini kıskıvrak
yakalayıverdi, oldukları

yerde çökekaldılar.

Ankebut /38 – Âd
ve Semûd halklarını da

imha ettik.

Siz (ey
Mekkeliler!) bunu,

kalan ev harabelerinden
anlıyorsunuzdur.

Şeytan onlara

yaptıkları kötü işleri
süsledi ve onları yoldan

çıkardı.

Halbuki onlar aklı
fikri yerinde, açıkgöz

kimselerdi.

اـقة واـال  لة ةــــــوة ااـمح تف   ر  س ـ   جة بفــــل ــاءة اا   اي يــــــــنة هي ۙىــشفــــب ــــلف اـمة     ب ــرن رن
واــان ـكـ ةا نح ــــل ـــهفـــــــ  م اي يةــقةـــذ  ه   الفـــــل   هنــــــ  ال هفواــك ۛ ــــرف ة  اي ة  اــــــلةــهف ال نح هة

ة فيـقة نح ا ل ـالة اي ا ــمةــم  ب ــلةـن  العفــحفـوا نةـال ـوطاىۜ  قةـيهة يهة نف  في ﴾٣١﴿ ۛـميـظةال  ينة
﴾٣٢﴿ ةـــيةـجح ــنةـن ـــلة ة امفـــلةـه   وة الهفـــنح لح ا  اي يـاب ـغةـنة الفـتف م ـانةــه    كةــــتة ال رةـــه  نةــري
ۛضاقة وة لة اــــــــــــوة ة ا  الاـمح يءة ب ــل ـــــاءة تف  ر س ـنف جة وطاى   ساي مفــــه ـــــــــنةا لـ 
ة اي اـنح لة  تةــــــخةــــــــوا    لة تةـال ــمف    ذة رف عاى     وة قةـــه ــــــب  زة نف ـــــــحفـــــفف  وة

﴾٣٣﴿ الهفـجح ــنةــم  ة امفــوكة   وة لح يـاب ـغةــنة الفــتف  م ــانةـكة  كةـــتة ال رةــلةكة  اي نةــري
اــــالسحة ء امة ة نح اىــونة  عةـز  ل ـنفــ م اــاي يةـقةـه   الف ذ ــل  هنـــ الهفلن نةــزاى  م ــ  ر جفة  ــرف

لة ااــــنفـــم نةا ــــككرة ـــدف تةــقةـــوة يةهة ةىــنةـــيح ــــ بةةى ــــ ان ﴾٣٤﴿ ا ــب  ق ونةـس ـففـوا يةـان ـكفمة
اي لن يةــى  مةـوة ا ه ـــدف الةــفةباىۙ  ــيفــعةـــمف  ش ــــنة   الخة قة ﴾٣٥﴿ م ـقةــــل  ل ونةـق ـعفـ يةوف

تة لة اــثةــعفـــوة وف م ـــــا قةـية ةوا  د ــــب ـ اعفوف ج الحن ارف نخ ـــــيةـــــوا  الفـــــ وة مة   الف رةــــــوف
ة ب ــكفــفة جفـه ـــذة تفــاةخةــوه    فةــذح ة ـــفةـم   الرحة ﴾٣٦﴿ ض  م  يـف  ةرف س ـالف يـفف نةــدي

عة ثةـوة قةـم ـــا داى  وة ةـبةـتةدف ـــودةال  وة نةــيح ﴾٣٧﴿ ينة  اث مي مف جة ه  ي دةار  وا في بةح  فةاةصف
مفــه ــلة ةـه ــن ـكنا ـۛسـنف مةــمف م كمـــلة يح زة ةـه ـــنة لةــمف    وة اـــطةان   العفــيفــــم  الشح مة

﴾٣٨﴿ ة ه ــــۛصــــفة ةـــــمف  عةــــدح  ل   وةـيــــبيـن  السح
يـــص ـبفــــتةــسفـــ م واـــان ــكف ۙـري نة
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Ankebut /39 – 
Karun’u, Firavun’u ve 

Haman’ı da helâk ettik. 

Mûsa kendilerine 
belgelerle, mûcizelerle 

geldi, ama onlar o 
ülkede kibirlendiler, 

büyüklük tasladılar, 
fakat hükmümüzden 

kurtulamadılar. [28,76-
81]

Ankebut /40 – 

Onlardan her birini 
kendi suçu sebebiyle 

cezaya çarptırdık:

Kiminin üzerine 
taş yağdıran bir kasırga 

gönderdik,

kimini korkunç bir
gürültü bastırıverdi,

kimini yerin 

dibine geçirdik,

kimini de suda 
boğduk.

Allah onlara 

zulmetmedi, onlar asıl 
kendi kendilerine 

zulmettiler.

Ankebut /41 – 
Allah’tan başka hâmi, 

sığınacak tanrı 
edinenlerin durumu,

tıpkı kendine yuva 

yapan örümceğin haline 
benzer.

Halbuki en çürük 

yuva, örümcek ağıdır.

Keşke bu gerçeği 
bir bilselerdi!
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Ankebut /42 –
Allah, onların

Kendisinden başka
hangi varlıkları

tanrılaştırıp
yalvardıklarını elbette

bilir.

O, aziz ve
hakîmdir (mutlak

galiptir, tam hüküm ve
hikmet sahibidir).

Ankebut /43 –

İşte insanlara bazı
gerçekleri anlatmak

için,

Biz bu kabil
temsiller getiriyoruz,

ama bunları, ancak ibret
almasını bilenler anlar.

Ankebut /44 –

Allah gökleri ve yeri,
gayesiz değil, hak ve

hikmetle, gerçek bir
gaye ile yarattı.

Elbette bunda

iman edecek kimseler
için alınacak dersler

vardır. [53,31]

Ankebut /45 –
Sana vahyedilen kitabı

okuyup tebliğ et,
namazı hakkıyla ifa et.

Muhakkak ki

namaz, insanı, ahlâk
dışı davranışlardan,

meşrû olmayan işlerden
uzak tutar. 

Allah’ı namazla

anmak, elbette en
büyük fazilettir. 

Allah bütün

işlediklerinizi bilir.

ىــــم  وسن قة هةـــرف عةـــف  ار ونة  وةــوة نة  وة لةـامةـوف اـــــقةــــــانة  وة مفــــــــــاءة ه ـدف  جة
يــاب ـۛس ۛـقي نة وا   ف ــــبةــككتـةــاسفـنةات   فةــيح ــبةــــالفـب  مة يـر  ض    وة ةرف واـان ـكـا ـالف

ى ــك ـــفة نةاـالخةلح نفــ  ب ذف ۛ  ــب ــذة ۛسنفـمف مةـه ـنفـم ـفةهي ـــلفـ الرف ۛـيفـلةـنةاعة باى ـاص  ه  حة ﴾٣٩﴿

ۛضۛ ةرف الف م  تفـنف الخةــمف مةــه ــنفــوة ۛه ــذة ة  يفحة ة م  الصح ۛسنفــمف مةـه ـنفـ وة ه ــنةا ب ــففـ خة
لن نفكنــوة م  قفــــالغفنف ــــمف مةـــــه ــــنفــوة ا ـنةـــرة مة مفــــه ـــمةــل ــظفـيةـــل الحن  انة ـكـاۛ وة

ةــــثةـــمة يـــــل   الح ذ واــــــخةــــاتحةنة  ــذي ﴾٤٠﴿ اــكـ ونةـم ـل ــظفـــمف  يةــه ـۛسـف ـنف وا  الــان 
ذةتفـخةــاي تحة ااءة ــــــل  وف  الالحن  ن   و نف د ـــــم  ۛـــــكفــنفــــعةــــل  الفــــثةـــــمةــــكفية ب وت 

ۢــكفـنفــعةـالف ب وت  ة  ال اي تاىۜ   وةــــــيفــــــــبة ت ـــــيفـــــبةــوت   لةـي ــــب ـــــنة  الفــــــــــهة وف نح
نحة  ةاي ا  يةـلةــعفــــــ  يةالحن ونةــدف  ع ــــــم    مة ﴾٤١﴿ ونةـم ــــلةـــــــعفـــوا يةــان ــكفوف  ـــــــلة

لفكةـــوة ت  ﴾٤٢﴿ ه ــنف  ۛشــــ م هي ــــنف د  و ن ــم  ۜ  وة ء  يــعةــوة الفـــيف م ـيـكيـز  الفحةـزي
ة الف لح ا ل ـــــاي ونةــــــعة م  ةمف ب ـضفـثةال   نةـــــــالف ا  ل لــر  ا يةـهة مة ۛ  وة ااـــــل ــق ــعفــنحةاس  ـهة

ةالحن قة ـــلةـــخة ۛض  ب ــــمنــــ السح ةرف الف ات   وة ة فيــــحةــــالفــوة نح ۜ   اي كةـل  ي ذنـقح ﴾٤٣﴿
اا ا ونح ـتف ا  لةــل  مة الق ــك ـالف نةـــكة م ـيفـية اي م ــــتةاب  وة ﴾٤٤﴿ نية ؤف م ـلفـةى ل ــلة ۟ـنيـم  ينة

الف ۜكفـنفــم ـــوة ر  ة ۜ   ايـلنــالصح ة وةة ة الصح ى  عةــــنفــــوةة  تةـلنـــنح ء اۛشاــــــحفـــفةــــن  الفــهن
﴾٤٥﴿ ۜ  وةـــــــــبةـــــــــــــــــــكذ  ال  الحن ر ــــــكذذ  ـــــلة وة اتةـلةـعفــــ  يةالحن ر  نةع ونةـصفـم  مة
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الجزء

﴾٢١﴿
Ankebut /46 – 
Zulmedenleri hariç, 
Ehl-i kitab ile en güzel 
olan şeklin dışında bir 
tarzda mücadele 
etmeyin ve onlara şöyle
deyin:
“Biz, hem bize indirilen
kitaba, hem size 
indirilen kitaba iman 
ettik. 
Bizim İlahımız da sizin 
İlahınız da bir ve aynı 
İlahtır ve Biz O’na 
gönülden teslim olduk.”
[3,8416,125; 20,44]

Ankebut /47 – Biz, işte
sana da bu Kitabı 
indirdik. 
Daha önce kitap 
verdiğimiz kimseler 
buna da iman ederlerdi.
Şunlardan da ona iman 
edenler vardır.
Bizim âyetlerimizi 
kâfirlerden başkası 
inkâr etmez.

Daha önce kitap 
verilenlerden Hz. 
Peygamber (a.s.)’dan 
önceki dönemde 
yaşamış Ehl-i kitap, “ve
min haülai” (şunlardan 
da) kısmından maksat 
ise Hz. Peygamber'in 
çağdaşı olan Ehl-i kitap
kasdedilmektedir. 

Ankebut /48 – Ey 
Resulüm! Sen 
vahyimizden önce kitap
okuyan veya yazı yazan
bir insan değildin; eğer 
böyle olsaydı, batıl 
iddia peşinde olanlar 
şüphe edebilirlerdi. 
[7,157; 25; 5,6]

Hz. Peygamber (a.s.)’ın 
ümmîliğin yaygın 
olduğu bir topluma 
mensup olduğu 
bilinmektedir. Halbuki 
Kur’ân-ı Kerimde çok 
çeşitli bilim dallarına ait
bilgiler, ilmî prensipler, 
neticeler, atıflar veya 
işaretler vardır. Sadece 
Yahudi ve Hıristiyan 
dinlerine ve kutsal 
kitaplarına dair bilgileri 
göz önünde 
bulunduracak olursak 
bunlar büyük bir yekûn 
teşkil eder. Bu konulara 
girmek, hele hele o 
alanın ilim adamları 
arasındaki ihtilaflı 
konularda görüş 
bildirmek, eleştiri 
yapmak, karar verip 
hükme bağlamak, bilgi 
sahiplerinin bile 
yanaşamayacağı bir iştir.
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Şu halde Kur’ân’daki
bu bilgilere bir merci

lâzımdır. Kur’ân’ı
tebliğ eden ve kırk

yıllık ömrünü kendi
hemşehrilerinin

arasında geçiren Hz.
Muhammed’in; okul,
öğretmen görmediği,

hatta yazma bile
bilmediği kesindir. Zira

Kur’ân, sayısız
muhaliflere karşı bu

âyeti bildirmiş, hiçbir
düşman çıkıp da onun

yazı bildiğini ileri
sürememiştir. Öyleyse

Kur’ân’ın her şeyi bilen
Allah Teâlâ tarafından

gönderildiği kesinlik
kazanmaktadır.

Ankebut /49 –
(Şüpheye en ufak yer

yok) O, kendilerine ilim
nasib edilenlerin

kalplerini aydınlatan
parlak âyetlerdir. 

Evet, Bizim
âyetlerimizi

zalimlerden başkası
inkâr etmez. [10,96 – 97]

Ankebut /50 – Onlar
diyorlar ki: “Ona

Rabbinden âyetler
(mûcizeler) indirilseydi

ya! 
De ki: “Âyetler sadece

Allah’ın nezdindedir.
Sizin keyfinize göre
değil, kendi hikmeti

gerektirdiğinde
Peygamber'ine verir.

Ben ancak gerçek
durumu bildiren, uyaran

bir elçiyim.” [17,59]

Ankebut /51 – Hem
kendilerine okunan bu

kitabı indirmemiz
onlara kâfi gelmiyor

mu?
Elbette bunda iman

edecek kimseler için bir
rahmet ve yeterli bir
ders vardır. [26,197;

17,88]

Ankebut /52 – De ki:
“Benimle sizin aranızda
şahit olarak Allah yeter.

O, göklerde ve yerde
olan her şeyi bilir. 

Gerçek ortada iken,
batıla iman edip Allah’ı

inkâr edenler, 
işte asıl ziyana ve

hüsrana uğrayanlar
onlar olacaktır.” [69,44

- 47]

واـظةلة م  لة اوا الهفــت وة ل  اد  ب ـالف لةــــجة ة لح تةاب  اي ةتيـك  يةـالح ة ي ه  لح ۗ اي ۛسن  ةالحف ينةـالح ذي
لنوة نةاـه ـاي ق ـنفـم  مف وة اوا انمةـه  ةاــول  ةـ ب نح ـذييالح لةــــي ا نف لةز  ا ـــيفـ اي لةـــنف نةا وة لة اي مفكمــيفـز 

لفــكة  النفـذن ل ـكف وة ااــزة ـنة ﴾٤٦﴿ ه  لن اي اح مف كموة ن  لةــد   وة نةــ وة ونةـل ـسفــه   م ــحف م 
م ــي  ن ونةـــؤف لة ةاۛبۜــتةـــــك ـــكة الفــيفــــاي يـــ  فةالح تةـذي تةاۛبـــــك ــالفم   ـــــه نةا ــيفـــــنة ان
يةــب  اــــات ـان اـنة م ــــب  ۛ  وة اـــهي ء   مةــــنف  هن ا م ـــنف  ي ــــؤ للة ۜـن   ب ــــؤف مةهي د ـــحةـــــجفـــا يةـ  وة

ا مة  وة
تةاب ــكننف ــــهي م ـل ــبفــــنف قةـــل وا  م ـتفـــۛت تةــنفـــكم ﴾٤٧﴿ ة لح ر ونةـــاف ــكةــالفاي

﴿٤٨﴾ انيةات وةـبةلف ه  لة تةاۛب الفــين ـميـيةـه   ب ــطح ــخ ـ تةوة رف ذاى لة ل ونةــبفـم ـكة  اي ط 
ا ـنة اتـ  يـة ان ابـ  ي ص ـــيح ـبة ور  ـــنةات   في ينةـالحةد  ت ذي ۜ  ــــلفـع ــوا الفــ ا ون ا يةمة مة د ــــجفــوة حة

قةال وا  لة ا ا ــوة لة لة عةـــــنف وف بح نف  ــه   انيةات  م ـيفـلةـــز  ۜــــرة هي ﴾٤٩﴿ ة  لح ةال اي ونةـم ـــــالظح
ـيـن  ـــبي م  ةـــــق  نح نيةات  ع ــــــلف  اي ا الف ۜدة ـــــنفــــمة ةالحن  نح اي ا النةـــــــــــ  وة ا يــــــــال نةـمة ر ــــذي

لة اــه ـــف كذمف  يـةـــالوة ة لفـــــ النفاــمف النح لنىــــتفـ ي تةاۛب ــــك ـــالفكة ـــيفــلةــ  عةنةاــزة ﴾٥٠﴿

م ـــقةــل  وف ة  فيـه ـــيفــــــلةــــــعة نح ۜ   اي ىـــــككةى   وة ذ  ــــمةــــــرة حفـــــكة   لةــي  ذن ل ــمف رن
بةـنيـيفــــبةب الحن   ى ـفنــــكفلف ــــق  ۛـيــهيــمف  ۛشكمنـةــــيفــي  وة داى ﴾٥١﴿ ۟ـن ـــؤف م ــــي  ونة

ـــــــــن وا ان مة ا  ف ـلةـــعفــــــــــــية ة يـم    مة ۜ   وةــــمنــــــــالسح ض  ةرف الف ات    وة ةوة يـالح نةـذي
﴾٥٢﴿ واكفل    وة ـــــــا ط ـبةــــــب الف ر  ۙفة ائ كة  ه   ب الحن  اس ـــم   الفــــ ا وللن ر ونةــــخة
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Ankebut /53 – Senden 
çarçabuk başlarına 
azabı getirmeni 
istiyorlar.
  Eğer belirlenmiş bir 
vâdesi olmasaydı azap 
onlara muhakkak 
gelmişti bile!
     Fakat hiç farkına 
varmadıkları bir sırada 
o kendilerine ansızın 
gelecektir. [8,32]

Ankebut /54 – Senden 
çarçabuk başlarına 
azabı getirmeni 
istiyorlar.
     Ama ne diye böyle 
sabırsızlanıyorlar ki?
     Zaten cehennem 
kâfirleri kuşatmış 
bulunuyor.

Burada sebebin hâli, 
müsebbebin hâli 
durumunda 
gösterilmiştir. Zira 
cehenneme girme 
sebebi olan inkâr ve 
isyan, şimdiden, 
kâfirleri kuşatmış 
bulunmaktadır.

Şöyle de denilmiştir: 
Küfür ve isyanlar, 
gerçekte cehennemdir. 
Ama, bu dünyada bu 
surette tezahür etmiştir.

Ankebut /55 – O gün 
azap onları hem 
üstlerinden hem 
ayaklarının altından 
kaplayacak da,
         Allah onlara: 
“Yaptıklarınızı tadın 
bakalım!” buyuracak. 
[7,41; 39,16; 21,39; 
54,48 - 49; 52, 13 – 16]

Ankebut /56 – Ey iman
eden kullarım! Benim 
sizi yerleştirdiğim 
dünyam geniştir.
     (Bir yerde dininizi 
uygulayamazsanız 
başka yere hicret 
edebilirsiniz.)
         Onun için yalnız 
Bana ibadet ediniz.

Ankebut /57 – Her can 
ölümü tadacaktır.
       Sonunda Bizim 
huzurumuza 
getirileceksiniz.

Ankebut /58 – İman 
edip yararlı işler 
yapanları, cennetin 
yüksek köşklerine 
yerleştireceğiz.
         İçinden ırmaklar 
akan o cennetlere, onlar
devamlı kalmak üzere 
gireceklerdir.
        İyi iş yapanların 
mükâfatları ne güzel!

Ankebut /59 – Onlar, 
sabreden ve yalnız 
Rab’lerine dayanıp 
güvenen müminlerdir.
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Ankebut /60 – Nice
canlı mahlûk var ki
rızıklarını kendileri

taşıyamazlar.
Ama sizi de, bütün

onları da rızıklandıran
Allah’tır.

O her şeyi hakkıyla
işitir ve bilir.

Ankebut /61 – Eğer
onlara: “Gökleri ve yeri

kim yarattı? 
Güneş’i ve Ay’ı kim

hizmetinize âmade
kıldı?” diye sorarsanız

elbette “Allah!”
diyeceklerdir.

Öyleyse nasıl oluyor da
bu gerçekten

uzaklaştırılıyorlar?

Ankebut /62 – Allah
kullarından dilediğine

bol rızık verir,
dilediğinin nasibini de

kısar.
Muhakkak ki Allah her

şeyi bilir.

Ankebut /63 – Eğer
onlara: “Gökten su
indirip ölümünden

sonra yeri canlandıran
kimdir?” diye sorsan
elbette: “Allah’tır!”

diyeceklerdir.
De ki: “Hamd olsun

Allah’a ki, (kâfirler bile
onun bu vasıflarını
inkâr edemiyorlar.)

Bütün hamdler, güzel
övgüler aslında Allah’a

mahsustur, fakat onların
ekserisi bunu düşünüp

anlamıyorlar.”

ۜــالف ذةاب  عة ية تةعفـوة لةـب الف كةـل ونةـج ـسف ۜ وة ذةاب  الجةـعة ا لة ىـۛسـم  ل ـوف م ـلة محى ه  ااءة جة
ل ـعفـتةـسفـية ۜــب الفونةكة ـج  ذةاب  عة ﴾٥٣﴿ لة مف بةـيةـيةأفت ـوة ةه  ه ـنح تةةى وة يةـغف ر ونةـشفـمف لة ع 
مة يةــية م ـوف يه  شن ذةاب   غف نفـم الفعة ﴾٥٤﴿ ة جة نح اي ةـهةـوة يـمة لةـنح حي اف ـم  ۙـطةة  ب الفكة ينة ري

﴾٥٥﴿ مف وة ـفة ق ه  اـ تةنفـم وف يةق ول  ذ  وق وا مة مف وة ل ه  ج  ت  الرف ل ونةـمةـعفـت مف تةـنفـكمحف
﴾٥٦﴿ يةــيةاع  ينة بةاد  ةذي ضيــانمة الح ة الرف نح اوا اي اس ـن  ة ا ــة  فةــعةـي وة ون ــب ـاعفــاية فةـيح د 

ينةوة ن وا الحةذي ل وا انمة م  عة وة ﴾٥٧﴿ س  ك لح  ة  نةفف اائ قة ت ـالف ذة وف لةـث  مة ة اي نةاـمح ع ونةــت  يف جة رف
ت ـتة اـحف هة ال ــال ة ات   لةــصح ةـــبةـن ـحة ئ ةـوح  ةـجةـالف نةـــمف  م ـه ـــنح ي ــنح ري فاى تةجف رة نف ة   غ  م 

ينة وااللحةذي لنى  ۛصبةر  عة وة ﴾٥٨﴿ ةنف ينة فيـالف ال دي ار خة اۜ ن ـهة مة الجفـيهة ۗـعف ينة لي ام  الفعة ر 
ةـنف  م ــــيح  اةـكف وة اابح تةــــنف دة قةـم ــحفــة   لة زف اۗــــــل  ر  هة ﴾٥٩﴿ بح  ةــتةـ  يةمفــه ــرة ل ونةـــوة كح

لة نف ۛساةلفتةه مفـئ ــوة ﴾٦٠﴿ ق ــ يةاللحن  ز  ةـــرف يح اي ا وة وةوة مف   كماــهة ميـاله  ة يم ـعةـالف يع ـسح لي
ةـلة ول نح يةق  من لةقةـخةنف ـمة ة ۛسـالسح ۛض وة ةرف الف ات  وة ةـوة ةـخح الشح الف ۛسـمفـرة رةـمةـقةـوة

قة ل ـــط  الـــس ـــبفــ يةاللحن  زف نفــــم ۛشااء   ـــــية نفـــمةــرح  ﴾٦١﴿ ۛ ك ونة نحنى اةـ فةالحن  فـة ي ؤف
مف لةئ نف ۛساةلفتةه  وة ﴾٦٢﴿ يةهي  اد ـبةـع  لة د ــقفـــوة ة  ه ۜ  ايـــر  ةنح ء عةـلح  ۛشـك ــ ب الحن يـــيف م ـــلي

ةـيةـلة ول نح ق  نف لة  مة ة نةنةزح ة م  ااءى فةـالسح ااء مة يةاب ـمة ۛض م  ه ــاةحف ةرف مةـعفـبة نفـالف ت ـد  اــوف هة
﴾٦٣﴿ ۜ ــــد  الحن  ــمف ـــحة ــــــــــل  الف ۜ   قـ  حن  ــــــلف الل    بـة

۟كذ ـونة ــــلـ  ـــق  ـــعف يـة ــمف  لة ـــثةر  ه 
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

402



403

Ankebut /64 – 
Düşünseler şunu da 
anlarlardı ki: Bu dünya 
hayatı geçici bir oyun 
ve eğlenceden başka bir
şey değildir ve ebedî 
âhiret diyarı ise, hayatın
ta kendisidir.
   Keşke bunu bir 
bilselerdi!

Ankebut /65 – Gemide 
yolculuk yaparken 
boğulma tehlikesine 
düşünce bütün 
kalpleriyle yalnız 
Allah’a yalvarırlar.
    O da onları kurtarıp 
karaya çıkarınca bir de 
bakarsanız ki yine 
müşrik oluvermişler! 
[17,67; 31,32]

Ankebut /66 – 
Neticede kendilerine 
verdiğimiz nimetlere 
nankörlük edip, güya 
geçici bir zevk alırlar.
Alsınlar bakalım, 
yakında öğrenirler!

Ankebut /67 – 
Görmüyorlar mı ki 
etraflarında bulunan 
insanlara saldırılırken, 
can güvenlikleri 
yokken,
   Biz Mekke’yi 
güvenli, emin bir belde 
yaptık.
    Hâlâ mı batıla inanıp 
Allah’ın nimetlerini 
inkâr edecekler? 
[106,1-4; 28,57; 14,35; 
90,1]

Ankebut /68 – 
Uydurduğu yalanı 
Allah’a isnad edenden 
veya kendisine gelen 
hakikati yalan sayandan
daha zalim kim 
olabilir? Kâfirler için 
cehennemde yer mi 
yok!

Ankebut /69 – Bizim 
uğrumuzda gayret 
gösterip mücahede 
edenlere elbette 
muvaffakiyet 
yollarımızı gösteririz. 
Muhakkak ki Allah iyi 
davrananlarla 
beraberdir.

30 – RÛM SÛRESİ

60 âyet olup Mekke’de 
nâzil olmuştur. Sûrenin,
Bizans’ın İranlılara 
yenildiği 615 yılında 
nâzil olduğu anlaşılıyor.
   Burada Rûmların 
mağlup edilip daha 
sonra zafer 
kazanacakları 
bildirildikten sonra, 
âhiret hayatının zarurî 
ve mâkul olduğuna dair
deliller getirilir. Daha 
sonra şirk iptal, tevhid 
tesis edilir. Ölmüş, 
kurumuş arzı dirilten 
Allah’ın, dilediği 
takdirde dalâletteki 
insanlığı da kurtarıp 
diriltebileceğine işaret 
edilir.
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Sûrenin son kısmında,
hakkı kabul etmemekte

ısrar eden kâfirler,
görmeme bakımından

körlere benzetilir.
Sonunda kaybedenlerin

onlar olacağı, Hz.
Peygamber (a.s.)’ın ve

müminlerin sabır ve
sebat göstermeleri

neticesinde muzaffer
olacakları müjdelenir.

Böylece sûrenin
başlangıcı ile sonu

güzel bir uyum ortaya
koyar.

Bismillahirrahmanirrahim
Rum /1 – Elif, Lâm,

Mîm.
Rum /2- Rum /3 –

Rumlar yakın bir yerde
mağlub oldular.

Ama bu yenilgilerinden
sonra galip gelecekler.

Edna’l-ard: “Arap
diyarının Rumlara en

yakın yerinde”
demektir. 

Bi’setin 5. yılında
Mekke müşriklerinin
müminlere tazyikleri

artmıştı. Müslümanlar
Habeşistan’a hicrete

yönelmişlerdi. Sasaniler
de Bizans’ı çok müthiş

bir şekilde mağlup
etmiş; Ürdün, Filistin,

Mısır, hatta Anadolu’yu
onlardan alarak İstanbul

Boğaz'ına Kadıköy’e
dayanmışlardı. 

Gerek Müslümanların,
gerekse Rûmların üç-

beş sene gibi bir
zamanda düşmanlarını

yenecekleri, hiç
kimsenin hayal

edemeyeceği bir şeydi.
Böyle iken 2-5. âyetler
iki gaybî müjde verdi:

Rûmların galip
geleceği sırada

Müslümanların da zafer
kazanacakları

müjdelendi. Herakliyus,
624’de Azerbaycan’a

kadar ilerlediğinde;
Müslümanlar da Bedir

zaferini
kazanmalarından az

sonra 627’de en büyük
darbeyi vurup nihaî

zaferi kazanmalarından
az sonra, Hudeybiye

zaferini
gerçekleştirdiler.

Rum /4- Rum /5 –
Birkaç yıl içinde.

Çünkü işleri karara
bağlama yetkisi,

başında da sonunda da
Allah’a aittir.

O gün, müminler de,
Allah’ın verdiği zafer

sayesinde sevinecekler.
Allah dilediğini

muzaffer kılar. Zira O,
azîzdir, rahîmdir

(mutlak galiptir, sınırsız
merhamet ve ihsan

sahibidir). [5,82 - 83]

ةة رةـــخ  ا هن مة ه  الفــوة نفــحةــذ  وة  الدح  ة لةـــين لح اا اي لةـــهفـــية ة الـــع ــو  وة نح اي ۜ  وة نــب  ارة الف ة دح
اــلفك  دةعةـف ــالف يـب وا ف ـكن ا ذةارةــفة و  ﴾٦٤﴿ يةـلة كة ه  ان ۢ لةوف يةوة ونةـعفـوا يةـان ـالفحة لةم 

﴾٦٥﴿ ة ينةـ م الحن ل صي ۛ فة ه ـلة خف ينة اـالدحي ة لةىـنة لةمح مف اي يه  مف ي  جحن ذةاه  ۙكمر ـشفـالفبةرح  اي ونة
لةمف ا الوة وف ةا يةرة لفنةا النح عة جة ﴾٦٦﴿ ر وا ف  كف اا ل يـة ۙ ب مة مف نةاه  تةيف وا  ان تحةع  ل يةتةمة ۛفوة   فةۛسوف

ونة لةم  يةعف
ب  ة ـوة مة ن عف ماى رة ناى حة طحةف  انم  ي تةخة ل  نفـم  النحةاس  وة وف ل ـحة الفبةاط  ۜ الفةب  مف ن ونةـي  ه  م  ؤف

نفوة  مة
ن  لةم ـالظف ة مح ى م  تةرن لةى افف  الحن  عة

بـــكف ةــــــكفوف اى الـذ  ۛب ذح ﴾٦٧﴿  الحن 
ونة ر  ف  كف يـة

ينة الحةذي ﴿٦٨﴾وة ه ۜ  الـقح  لةـحةـالفـب  ااءة اجة ة ييفۛس ـلة مح ةـجة في نح ىـهة ثفوى اف  مة مة ينةـل لفكة ري
﴾٦٩﴿ اهة وا فيـــجة ةـــد  يةـهفــنةــينةالةـد  مف  س ـــنح ة ــلةـب ـه  نح اي ةنةاۜ وة عة الحن ينة لةمة ني س  حف الفم 

ة  الرح وم                  ورة                   س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

ه  ىـنة دف ي الـفاي ض   وة ةرف د ـــعفــبةنف ــم مف  ـــالف ﴾٢﴿ ۙـت  الـبةـل ـغ  رح وم  ﴾١﴿ ا ما ــال
ۜ  ـع  س ــضفــب  يـفي ينة حن ني ةمف ل  ل ـــبفــقةنف ـــــ م ر ـــــالف ﴾٣﴿ مف ۛسـغة ه  ۙـب ـل ــغفـيةـلةب  ونة

ر ـصفــنةـب  ﴾٤﴿ م  يةـــعفـــــنف بةـــوة ۜ   وة ح   الفـــففــــــذ   يةـــئ ـــوف مةـــــد  ۙــــؤف م ــــم ـــرة ن ونة
﴾٥﴿ ۜ ـــر الحن  ــص  ــــــنف ــــــنف   يـة يــز    مة ــــزي ـــعة ـــــــــوة الف ه  ۜ  وة ـــــۛشااء  ــــيــم يـة حي الـرحة
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Rum /6 – Bu, Allah’ın 
vâdidir. Allah verdiği 
sözden caymaz, fakat 
insanların ekserisi bunu
bilmezler.

Rum /7 – Bildikleri, 
sadece dünya hayatının 
dış görünüşüdür; ama 
âhiretten habersiz, 
gafildirler.

Rum /8 – Onlar azıcık 
olsun kendi başlarına 
kalıp düşünmediler mi 
ki:
Allah gökleri, yeri ve 
ikisinin arasında olan 
bütün varlıkları gerçek 
bir gaye ile, belirli bir 
vâdeye kadar 
yaratmıştır.
Ama insanların 
birçoğu, Rab’lerinin 
huzuruna çıkacaklarını 
inkâr ediyorlar.

Bu âyet, onları kendi 
vicdanlarında bir 
muhasebeye davet 
etmekte ve 
vicdanlarından 
hareketle dış âlem 
hakkında birtakım 
gerçeklere ulaşmalarını 
istemektedir.

Rum /9 – Onlar 
dünyayı hiç 
dolaşmıyorlar mı ki,

kendilerinden önce 
yaşayanların 
âkıbetlerinin nasıl 
olduğunu görsünler?
Onlar, kendilerinden 
daha güçlü idiler.

Toprağı alt üst etmiş, 
sular, maden, ekin gibi 
nimetlerden 
yararlanmış ve 
şimdikilerin yeri imar 
edişlerinden daha 
fazlasıyla imar etmişler,
resulleri de kendilerine 
aşikâr, parlak deliller 
getirmişlerdi.

Ama hakikati 
reddettiler ve sonuçta 
yok olup gittiler. 

Allah onlara asla 
zulmetmedi, 

lâkin onlar kendi öz 
canlarına zulmettiler.
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Rum /10 – Sonra, o
fenalık yapanların

âkıbetleri, en fena bir
âkıbet oldu.

Çünkü Allah’ın
âyetlerini yalan

saydılar.
Bir taraftan da onlarla
eğleniyorlardı. [61,5;

5,49]

Rum /11 – Allah,
kâinatı yaratmaya ilkin

başlayan,
sonra onu tekrar yapan,

öldürdükten sonra
diriltendir.

İşin sonunda da hesap
vermek üzere O’nun

huzuruna
götürüleceksiniz. 

Rum /12 – Kıyamet
koptuğu gün, o suçlu

kâfirler ümitlerini
tamamen kesip susarlar.

Rum /13 –
Ortaklarından

kendilerine bir tek
şefaatçi dahi bulunmaz,

zaten onlar ortaklarını
da reddedeceklerdir.

Rum /14 – Kıyamet
saati gelip çattığında, 
işte o gün, müminlerle
kâfirler birbirlerinden

ayrılırlar.

Müminler cenneti,
kâfirler ise cehennemi

dolduracaklardır.

Rum /15 – İman edip
yararlı işler yapanlar
cennet bahçelerinde

ağırlanarak neşelenirler.

ةــال اس ـنح عف ۜدة ــوة ي الحن  عفالحن ف  ـــل ــــخفــــــ  لة لنـــــــ  وة ه  وة ة الكنــــــدة  نح
رةـــثةــــكذ

ونة ظةـلةــعفـــية نفـوة  الـينـحةـالف نةــراى م ــاه ـم  ه ــدح  ن ــمف عةـيةاۛ  وة ﴾٦﴿ ية ونةـعفـلة لةم 
لة ةــفةـــتةــمف يةــالوة وا فايـــكح نف يـر  اــه ـس ـف ـال مف   مة ﴾٧﴿ ن خ  ة  ه ــالف ونةـل ــــاف ـغة مفـــرة

ۜى م ۛسمحى لةقة من الحن  خة ة ات ـالسح ۛض وة ةرف الف ا وة مة نة وة ب الفـه ـبةيف ة لح ااي ا الجة قح ـحةـمة ل ــوة
لة يــمف يةـالوة واف يـسي ر  ﴾٨﴿ ة نح اي  وة

يراى ثي نة كة ل النحةاس  م  اائ  مف ب ل قة بح ه  ر ونةــــاف ـكةـــ لةرة
ۜـبفـقة مف ل ه  ض  فة ةرف وا ــظ ـــنفــيةـــالف ةــــبةــــاق ـانة عةـكـۛف ــــيفــــكفر  يـة  الح نفــــنة م ــذي
ثةرةـكذال اــكف ةــــ الۛشواــان  الثةـــــمف ق ـــه ـــنفـــم  دح ةى  وة ة عة ار واـوح ۛض وة ةرف ااـــمةــــــالف وهة ر 

اكةانةـــفة الحن  مة ا عةــم  ة تفــمةـمح ااءة جة ا وة ۜــــيح ــــبةــالفـمف ب ــه ـــل ــمف  ر س ــه ــر وهة نةات 
ةــــث  مح ﴾٩﴿ لنــه ــمةـــل ــظفــيةــــل  اـنف  كةـــك ـــمف وة ۜــــل ـظفــــمف  يةــه ــۛسـف ــــوا النفــان  ونة م 

يةـب  الحن  ات ـان ةـــبةـــــاق ـعةانة ــكـ يــــةة الح اـاؤ لاالـنة الۛساــذي اى النفــسح   وان
ب ــــــكف ة واــــــذح

ؤ ا الفـبفـــ يةاللحن  ة ي ــــقة ث ــــلفــخةــدة ه ـيـعيـمح ةــــــ ث د  مح ﴾١٠﴿ كة ا ـب  وا ـان ـوة ۟ـية هة نة ؤ ن ز  تةهف سف
لةمف ﴿١٢﴾وة مة تة يةوف ة ـوة اعة ة وم  السح ل س ق  م ونةــجفـم ـالف  ي بف ر  ﴾١١﴿ لة ه  ت ـاي ع ونةــيف جة رف

ـرةــش ــوا ب ـان ـكـوة مفـائ ـكـ ه  نف  مفـــه ــلة نفكمـــــية ـرةــــش م  اــفةــمف ش ــه ــــائ ــكـ اـــعن ؤ ل
اـــفة ة اةمح ﴾١٤﴿ ية مةــــوة وم ـ تةوف اعةق  ة مةـــيةة  ـــ السح ق ونةــئ ـوف ة رح ذ  يةتةفة ﴾١٣﴿ يــاف ــكـ نةـــري

﴾١٥﴿ ينة ةذي ونة الح ـبةــر  حف ۛضـة  يـ  وف ي رة ـمف في ات  فةـه  حة الـ  ة ــل وا الصح ــم  عة ن وا وة انمة
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Rum /16 – İnkâr ederek
âyetlerimizi ve 
öldükten sonra 
dirilmeyi,
Allah’ın huzuruna 
çıkmayı yalan sayanlar 
ise, azaba atılırlar.

Rum /17 – Haydi siz 
akşama girerken, 
sabaha çıkarken 
Allah’ı takdis ve tenzih 
edin, namaz kılın! 
[11,114; 20,130]

Rum /18 – Göklerde ve
yerde hamd, güzel övgü
O’na mahsustur.
İkindi vaktinde de, 
öğleye girerken de, 
O’nu takdis ve tenzih 
edin, namaz kılın! 
[30,17; 17,78; 11,114]

Rum /19 – O, ölüden 
diriyi çıkarır, diriden 
ölüyü çıkarır ve ölmüş 
toprağa hayat verir.
İşte siz de öldükten 
sonra böylece 
diriltileceksiniz. [36,33-
34; 22,5-7; 7,57]

Rum /20 – O’nun 
(varlığının ve 
kudretinin) 
delillerinden biri;
Sizi topraktan yaratmış 
olmasıdır.
Sonra dünyaya yayılmış
beşeriyet haline 
geldiniz.
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Rum /21 – O’nun

(varlığının ve
kudretinin)

delillerinden biri de:
Kendilerine ısınmanız

için, size içinizden eşler
yaratması, 

birbirinize karşı sevgi
ve şefkat var etmesidir. 
Elbette bunda, düşünen

kimseler için ibretler
vardır. [7,189; 4,1]

Rum /22 – O’nun
(varlığının ve

kudretinin)
delillerinden biri de:

Gökleri ve yeri
yaratması, lisanlarınızın

ve renklerinizin farklı
olmasıdır. 

Elbette bunda bilen ve
anlayan kimseler için

ibretler vardır. [29,43;
49,13]

Rum /23 – O’nun
(varlığının ve

kudretinin)
delillerinden biri de: 

geceleyin veya
gündüzün uyumanız ve
O’nun geniş lütfundan

geçim vesileleri
aramanızdır.

Elbette bunda işiten
kimseler için ibretler

vardır.

Rum /24 – O’nun
delillerinden biri de;
Gâh korku, gâh ümit

vermek için size
şimşeği göstermesi,
gökten bir su indirip
ölmüş toprağa onun

sayesinde hayat
vermesidir.

Elbette bunda aklını
çalıştıran kimseler için

ibretler vardır.

نخ  ة ـالف رة ال ة وة االح ة يـــــمح وا  وةكفنة  ـــذي ر   فة
ب ــــكف ة يةـــوا  ب ـذح ل ـــــــــات ـان اائ ــــنةا  وة قة

بفـفة انةـس  ينةالحن  حة ونة  حي س  ت مف ﴾١٦﴿ اـفة ذةاب  م  ئ كة ف يـا وللن ۛضر ونةـالفعة حف
لةه  الف د  ف يـحةـوة ى مف ياح ش  عة ض  وة ةرف الف ات  وة وة من السحة ﴾١٧﴿ ينة حي ب ح ونةوة  ت صف

ج  الفـخفـي  ة ـر  يح ج يح ت   وةـمةـ الفنةـم حة ر  يح ۛت ي خف الفمة ﴾١٨﴿ ينة حي ر ونةـظفــ ت وة ه 
﴾١٩﴿ ۛض بةـحةـ الفنةــم  ةرف ـي  الف ي حف ت ـدة مةـعفـيح  وة اۜ  وةــوف ل كةكفهة ج ــخفــ ت ذن ۟ـرة ونة

ر ونةـتة تةش  نف م  يةـوة لةقةـــات ـنف ان ا النف خة نفكمهي اب  ث ـ ت مف م  اا النفـرة ذة ة اي ر ـۛشـمف بةـت ــمح
م  يةـوة ا النفـات ـنف ان نف نفـمف م كمــلةقة ـلةـخة هي اواكمف س ـال ك ـن  اجاى ل تةسف وة مف الزف ﴾٢٠﴿

ل  كةـذن لة جةــــيفــــــــاي ا وة ةــــــمف  مةكمنـةــــيفــــــلة بةـــعةـــهة حف وة دح رة ۜـمةـــةى  وة يةى ة في نح   اي
م  يةــــوة ا ت ـق  الـلفــخةهي  ـــات ـنف ان وة من سحة ﴾٢١﴿ نيةات  ل  م  ــقةــــلة ةــــفةـــتةــيةوف ر ونةـكح

ي في اخف ض   وة ةرف الف ف   الـــــت ــــوة الكمت ــــــنةــس ـــلف لة ا ن ــــلف مف  وة ةكمــــوة نح ۜ اي مف
م  يةـــوة ةـمف ب كمــنةا م ــمةهي ـــات ـنف ان ل ـــيفـالح ﴾٢٢﴿ ل  نيةـذن ال ــــلفـات   ل ـكة لة ينةــميـعة

ل كة ذن ةـوة ال ابفـــــنح ا ر   وة اا ؤ ل ـــــت ـــــــهة يهۜيـــــــــل ـــــــضفــــــ فةنفــــــم مف  كمغة ة في نح  اي
م  يةــوة يـهيـــات ـنف ان رف قةـــبةـــم  الفكم  ي ري ﴾٢٣﴿ نيةات   ل  م    ــقةــــلة ع ونةــمةـسفــيةوف

ۛض طةــخة فاى وة ي ــمةـوف ل  ـنةــــعاى وة ة نةــم زح  ااءى فةـــالسح ااء   مة ـيي  ب ــي ــمة ةرف ه ـــــحف الف
﴾٢٤﴿ ـــل ونة ــق  ــعف م   يـة ــــوف ات   ل ــــــقة نيـة ـكة  لة لـ  ـي  ذن ة  في نح اۜ اي ــــهة تـ  ــــوف ـــدة  مة ــعف بـة
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Rum /25 – O’nun 
(varlığının ve 
kudretinin) 
delillerinden biri de; 
göğün ve yerin, 
Kendisinin buyruğu ile 
kaim olmaları, 
belirlenen yerde 
sapasağlam 
bulunmalarıdır.
Sonra sizi yattığınız 
yerden bir çağırdı mı,  
birden kabirlerinizden 
çıkıverirsiniz! [35,41; 
22,65; 17,52; 79,13-14; 
36,53]

Rum /26 – Göklerde ve
yerde kim varsa 
O’nundur. 
Onların hepsi, O’na 
boyun eğerler. 

Rum /27 – Mahlûkları 
ilkin yoktan yaratan, 
ölümden sonra da 
dirilten O’dur.
Bu diriltme O’na göre 
pek kolaydır.
Göklerde ve yerde 
yücelikte örnek olan 
sıfatlar O’nundur.
Gerçekten O azîz ve 
hakîmdir (mutlak 
galiptir, tam hüküm ve 
hikmet sahibidir). 
[16,60]

Rum /28 – Bakın, 
Allah size kendi 
hayatınızdan bir temsil 
getiriyor: 
Hiç, elinizin altındaki 
köle ve hizmetçilerden, 
size nasib ettiğimiz 
servette, onların payları
da sizinki ile eşit olacak
derecede, 
kendinize ortak 
yaptığınız, kendinize 
itibar ettiğiniz kadar 
onlara da itibar edip 
saydığınız 
ortaklarınız var mıdır?
İşte Biz aklını kullanan 
kimseler için 
âyetlerimizi böyle 
açıklıyoruz.
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Rum /29 – Fakat
zalimler bir bilgiye

dayanmaksızın, körü
körüne heva ve

heveslerine tâbi oldular.
Allah’ın şaşırttığını

artık kim doğru yola
getirebilir? Onlar hiçbir
yardımcı da bulamazlar.

بزح

﴾٢﴿
Rum /30 – O halde sen,

batıl dinlerden
uzaklaşarak yüzünü ve

özünü, hak din olan
İslâm’a yönelt!

Yani Allah’ın insanları
yaratmasında esas

kıldığı o fıtrata uygun
hareket et!

Allah’ın bu hilkatini
kimse değiştiremez. İşte

dosdoğru din budur.
Fakat insanların

ekserisi bunu bilmezler.
[17,70; 2,138; 12,103;

6,116]

Rum /31- Rum /32 –
Başka her şeyden

geçerek O’na tam gönül
verin,

O’na karşı gelmekten
sakının, namazı

hakkıyla ifa edin!
Ve asla dinlerini parça

parça edip 
kendileri de öbek öbek

olan o müşriklerden
olmayın!

Öyle ki her hizip, kendi
yanındakiyle

böbürlenmektedir
[6,159].

ا مفكمدةعة م  يةــوة ةــ النف تةهايـــات ـنف ان ومة السح ض  ب ـــق  ةرف الف ااء  وة ۜهي ث ــاةمفــمة ذةاـــر  ة اي مح
لة نفـوة ات   ف يه  مة وة من السحة ﴾٢٥﴿ ةى م ــدةعف نف نةـوة ااال ذة ض  اي ةرف ر ج ـمف تةــت ــالف ونةـخف

ه  ةــــوة الح ي يةــوة ؤ االفـــبفــــذي ةــــلفقة ث ــــخةـــدة مح ﴾٢٦﴿  ۜ ض  ةرف الف ونةــت ـــان ـه  قةــلة لح ــك وة
ات  ف ي وة من السحة ه   ـيـعيــي  ه د  ن  عةــ الهفوةـــوة لةـــيفـلةـوة ۜ  وة ةعف ل ـثةــــمةـه  الفـه  لنىـــالف

ۛب لة نفثةلى ــمف مةكمــۛضرة م  ﴾٢٧﴿ ه  ۛ وة ض  ةرف الف يــعةـــالفوةـــــوة الفـــزي يــحةــز  ۟ــكي م 
نفـــم  ۜ  هةكمس ــف ــنف ال ا مةـــمف  م كمـــلف لةـــمف ا ن ـــــتف اليفـكفـلةـــنف مة مفكمـــمة

مفـــه ـــونةــاف ـخةـــتة اــش  كة قفـاءة فيـرة زة ارة ااء ــه   ۛســيـمف فيــت ــنف اةــمف  فةكمنةا ــــي مة وة
ل ونةـعفـية ق  نفكمت ـــفةـيـخيـكف ۜ كمۛسـف ــمف ال ل كة ن كفمف ل ـذن صح  م  فة وف نيةات  ل قة الف

ةـبة ةــبةــل  اتح ينة ظةـعة الح اــلةـذي ه ــواالهفـم  ااءة ع ـيفـغةـمف ب ـوة نفــم ۛ فةــلفـر  يـهفـية مة دي ﴾٢٨﴿

هةكةفةاةق مف جف ﴿٢٩﴾  وة ةــــــــنف الۛضـــــمة ۜ لح الةالحن  مة يـــاص ـنف نةـــمف م ــه ـــــــ وة نةــــري
لة يـــلــل  ۛتـــطفــــيفاىۜ ف ــنيــن  حةـدحي ة الحن  رة ي  فةــــالح الـــطةـــتي ةاۛس عةـــرة اۜـــيفـلةـنح هة
النحةاس  يلة ل ــبفـتة ۜ لفق ـــخةــدي ل كةالحن  يـال  ذن لنــــيح ــقةــــالف ن ــدحي ۗ  وة ةــــك ـــم  رةـثةـــكذال نح

لةــبيــيــنيـــم  ةـيفــينة  اي اتح القيوه   ـق ــه   وة واــــيــوة ةـالم  لنوةةـــصح ﴾٣٠﴿ ۗـــلةــعفـــــلة ية ونة م 
ة نةـــم  يـالح ق ــنة فةـذي ة يـرح مفــه ـنةـــــوا دي ﴾٣١﴿ لة تـة نةـون كموة ۙـيــكر ـشفـم ـالف وا م  نة

﴾٣٢﴿ ــونةكـوة ح  ـــمف  فةــر  ــــه  ــدة يف ا لـة ب   ب ــــــمة ــــزف ــــيةــعاىۜ  ك ــلح  ح  ــوا  ش  ــانـ 
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Rum /33- Rum /34 – 
İnsanlar bir derde 
düşünce, başka her şeyi
unutarak 
yalnız Rab’lerine 
gönülden yalvarırlar;
sonra Allah onlara 
nezdinden bir rahmet 
ve bolluk tattırınca, 
bir de bakarsın ki 
onlardan bir kısmı 
Rab’lerine ortak 
koşuyor 
ve böylece Allah’ın 
nimetlerine nankörlük 
ediyorlar.
De ki: “Bir süre eğlenin
bakalım, yakında 
öğrenirsiniz!”

Rum /35 – Yoksa Biz 
onlara bir ferman 
indirmişiz de, 
o ferman mı Allah’a 
şirk koşmalarını 
bildiriyor? [7,33; 7,71; 
10,68; 12,40; 22,71; 
53,23; 6,81]

Rum /36 – İnsanlara bir
nimet, bir bolluk 
tattırdığımızda onunla 
sevinip şımarırlar.
Şayet kendi yaptıkları 
sebebiyle başlarına bir 
fenalık gelirse, hemen 
ümitsizliğe düşerler. 
[41,49; 4,78-79; 11,10]

Rum /37 – Görüp 
anlamıyorlar mı ki 
Allah dilediği kimsenin
nasibini bol bol verir, 
dilediğinin nasibini 
kısar.
Elbette, bunda iman 
edecek kimseler için 
alınacak ibretler vardır.

Rum /38 – O halde 
yakınlarına, yoksula ve 
yolcuya hakkını ver!
Allah’ın rızasına nail 
olmak isteyenler için 
böyle yapmak daha 
hayırlıdır. Felaha 
erenler de işte onlardır.
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Rum /39 – (Şunu

unutmayın:) 
Başkalarının mallarıyla
artış sağlasın diye faize

verdiğiniz para,
zahiren fazlalaşsa da

Allah’ın nezdinde
artmaz.

Ama Allah’ın rızasını
arzulayarak verdiğiniz

zekâtlar,
O’nun nezdinde

bereketlenir.
İşte böyle yapanlar

ödüllerini kat kat
artırırlar.

Rum /40 – Allah O
yüce Rabdir ki sizi

yaratır, sonra
rızıklandırır, sonra tayin

ettiği vâde geldiğinde
sizi öldürür, sonra da

diriltir.
Düşünün bakalım: 

Sizin, ibadette Allah’a
ortak yaptığınız putlar

içinde bunlardan
herhangi bir şeyi

yapabilen var mı?
Allah onların iddia

ettikleri ortaklardan
münezzehtir, yücedir.

Rum /41 – Allah’ın
buyruklarını

umursamayan şu
insanların 

kendi tercihleri ile
yaptıkları işler

yüzünden karada ve
denizde (bütün

dünyada) bozukluk
ortaya çıktı, nizam

bozuldu.
Doğru yola ve isabetli

tutuma dönme fırsatı
vermek için,

Allah, yaptıklarının
bazı kötü neticelerini

onlara tattırır.  [21,35;
2,155] [7,168]

مفـه ـالذةاقة ذةا مة اي ةـــوة اـــرح دةعةــــنحةاۛس ض ــال سح ةوف بح لة ينةـبيـيـنيـ م مفـه ـرة ةــث  ه ـيفــاي اا مح ذة اي
واب ككـيةـل  ر  اـف  ا مة ﴾٣٣﴿ حفـنفــم  ذةافةــمةـه  رة يق  م ــةى اي ه ــري مفمف ـنف بح ه  ۙكمر ــشفــ ي ب رة ونة

لفـالمف النف مف س ـيفـلةـنةا عةـزة طةاناىـلفـه  ﴾٣٤﴿ ۛف تة وا  فةۛسوف ةع  تح ۜ فةتةمة مف نةاه  تةيف ونةـان لةم  عف
اا الذة ذة اي ةاۛســالاـنةــــقف وة نح ﴾٣٥﴿ ةــكفتـةـــوة يةـــه ــفة ا كةــم  ب ـلح ك ــشفـي  هيـــب  واـان ـمة ونةـر 

مفــه  حف ح ـةى فةـمةـرة نف ت ـواب ـر  اي اۜ وة مف ۛسـبفـص ـهة مفـئةـيح ـه  يه  تف اليفدي مة ة ا قةدح ذةا ة  ب مة اي
لة ة ـــمف يةــــالوة ا النح وف ة رة قة ل ـط  الــس ــبفــــيةالحن زف ۛشااء ــية نفـمةـــرح  ﴾٣٦﴿ ط ونةـنةــقفــية

بنىـق ــ ذةاالف انت ـفة رف ﴾٣٧﴿ ية ل ــقفــوة ي ذن ة في نح ۜ اي ر  نيةـد  م  ي ـقةـات   ل ـكة لة ن ونةـوف م  ؤف
جف هةـوة ةـحة الفـقح ابفنة ينةكــسفـم ـه  وة بيـال وة ة ل كة خةـسح ۜ ذن ينةـيل  ر  ل لحةذي ونةـ ي يف يد  ري

تة ااان مة باى ل نفـمف م ــت ــيفــوة ب ــيةـ  ر  يـرف ا فاي ل وة ﴾٣٨﴿ االحن   لن ا ول ل ح ونةم  ـئ كة ه ــ وة فف الفم 
هة جف وة يةـــنحةاس  فةــال ال  وةــالمف ب وا ع ــلة ۛ دةـنفـــرف ااالحن  مة ت مف  وة تةيف نف ان وة  م  كن  زة

ونة يد  ت ري
ي خة اللحن  قـةكمقةـلةـالحةذي زة ة رة مفكممف ث مح ﴾٣٩﴿ ائ كةالحن  لن م   فةا ول  ه 

ونة ف  ع  ضف الفم 
نفــمة ة ي ميـــث  ة ي ـــمف  ث كمتـ ــيـمح ۜ  هةكميـــييـحفــمح ااــنف  ش ـــلف م ــمف مفكمــئ  رة كة

اي ـعة ة ۟ـكمر ـــشفــمح ونة ل  عة نف يةفف ۜـمف م كمل  ذن م  ء  انةــبفـ س  نف ۛشيف تةــحة النىـــه   وة عة
الفـهةـظة الفـبةـالف ۛساد   ف يــفةـرة ر  ب ـبةـرح   وة اـحف يــتف  اليفـبةـۛسـكفمة النحةاس  د  ﴾٤٠﴿

﴾٤١﴿ ـونة ــع  ج  ـرف ــمف  يـة ــه  ـة ـــلح ـعة وا  لـة ــلـ  ـم  ي  عة ـذي ـة ـــۛض الح ــعف ــمف  بـة ــه  ـي ذي يـقة لـ 
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Rum /42 – De ki: 
“Dünyayı gezin de daha
önce geçmiş 
toplumların 
âkıbetlerinin nasıl 
olduğuna bakıp 
anlayın! 
Onların da ekserisi 
müşrik idiler.”

Rum /43 – Öyleyse 
Allah tarafından, o geri 
çevirilmesi mümkün 
olmayan gün gelmeden 
önce,
sen yüzünü, özünü 
dürüst bir şekilde 
dosdoğru dine yönelt! 
O gün insanlar zümre 
zümre ayrılacaklardır.

Rum /44 – Kim inkâr 
ederse inkârının zararı 
kendisinedir. 
Kimler de yararlı işler 
yaparlarsa, onlar da 
kendileri lehine iyi bir 
hazırlık yapmış olurlar.

Rum /45 – Zira Allah 
iman edip yararlı iş 
yapanları lütfu ile 
ödüllendirecektir.
O, kâfirleri asla 
sevmez.

Rum /46 – O’nun 
varlığının ve kudretinin
delillerinden biri de;
Size rahmet eserlerini 
tattırması, emri ile 
gemilerin akıp gitmesi 
ve O’nun lütfundan 
nasip aramanız ve 
şükretmeniz için, 
rüzgârları müjdeci 
olarak göndermesidir.

Rum /47 – Ey 
Resulüm! Biz senden 
önceki ümmetlere de 
resuller gönderdik.
O peygamberler 
ümmetlerine parlak 
deliller getirdiler, ama 
çoğu iman etmedi.
Biz de o suçlulardan 
intikam aldık. 
Çünkü müminleri 
desteklemek, Bize 
düşen bir borç idi. 
[10,103; 3,4; 14,47]
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Mûcizeler, bu parlak

delillerin bir kısmıdır.
Allah’ın kâfirlerden
intikam alması ise,

onları cezalandırarak o
zalimlerden,

müminlerin intikamını
alması demektir.

Rum /48 – Allah o
azamet sahibidir ki
rüzgârları gönderir,
rüzgârlar bulutları

kaldırır.
Sonra o bulutları gökte

dilediği gibi yayar ve
parça parça dağıtır.
Bir de bakarsın ki

aralarından yağmur
akıp duruyor!

Derken onu kullarından
dilediklerine

ulaştırınca, derhal
yüzleri gülüverir. [7,57]

Rum /49 – Halbuki
onlar, daha önce

Allah’ın üzerlerine
yağmur indireceğinden
tamamen ümitsiz idiler.

Rum /50 – İşte bak,
Allah’ın rahmetinin

eserlerine!
Ölmüş toprağa nasıl

hayat veriyor!
İşte bunları yapan kim

ise, ölüleri de O
diriltecektir.

O, her şeye hakkıyla
kadirdir.

ۜـقة نفـم  ل  بف واـق  ير  ض  فةانف  ف يلف سي ةرف يفۛف ـالف وا كة  بةة ــاق ـانة عةـكـظ ر 
ة ينةـالح ذي

جفـفة ين ـهةكة ل لــاةق مف  وة يح م  دحي بفل ـقة نفـم  الفقة ﴾٤٢﴿ مف م ـثةكذكةانة ال كيـر ه  ر  ينةـشف
رةـكـ نفـمة فة ﴾٤٣﴿ مةـية يةـأفت ــالنف ية م  لة ة لةــوف دح مةــ يةالحن  نةــه  م ـرة ةـذ  يةـئ ـوف ة ع ـصح ونةـدح

ز ية ل يةجف ﴾٤٤﴿ ه   لةيف مةـففـك فةعة ه ۛ وة لةـنف عةـر  ةنف م  مفـۛصال حاى فةل  ه  ۙ ف س  ونة د  هة يةمف
ينة ري اف  الفكة ات   ال حة ة ل واالصح م  عة ن وا وة ينة انمة ةذي ةـضفـ فةنفــم الح نح ۜ اي ي ـل هي بح ـه  لة ح 

يةــوة م  ا النفــات ـنف ان س ــ ي هي يةـاللة ـرف ل ــشح ــبةـــاحة  م ـرح  ات   وة مفكمقةـذي يــي ـرة ﴾٤٥﴿
ة لح لةعة مفكموة نف حف م  ل ـرة ت هي وة يةـمة ر  لفك  ب ـالف تةجف هيـف  ر  تةغ وا  اةمف ل تةبف ل هيــ فةنفـم وة ضف

لة ۛسدف ـــقةـوة لنى قةــل كة ر س ـبفــقةنف ــنةا م ـــلفــالرف م ـــلى اي مفــه ــوف ﴾٤٦﴿ ونةكمتةشف ر 
ىـحة قاح ااؤ نه ــفة ي نةـم نةا ــمفـقةــتةـانفـنةات  فةـيح ـــبةـالفـمف ب ــجة ةذي م ـالجف نةـالح انةـكـواۜ وةـرة

ي ي  اللحن  س ـالحةذي يةاحة فة ل ـرف ۛسـت ــالرح  ير  اباىـثي حة ﴾٤٧﴿ نةا لةيف الفـصفـ نةعة م ـم ـر  ينةـنيـؤف
ر ج  يةخف ط ه    ف يفةيةبفس 

ا مة ة ل ه  يةۛشااء  كةيفۛف ء االسح عة يةجف  وة
ىـفةتة ۛسفاىك   رة

قةـالف دف وة
ر ونة تةبفش  يةسف نف ااالۛصاۛب م  ۛ فةا ذة ل هي لة ذةاـبةـع  نفــم  اء ـۛشاــية نفـمة هيـب  خ  ا اي هي مفــه  اد 

اينف لةــنةـل  النف ي ــبفـقة نفــوام ـان ـكة وة ة بفــل هي لةـبفــ قةنفــم مف ـه ــيفـلةـعة زح يـل ـم  نةــسي ﴾٤٨﴿

اىـظ ـفةانف لن اي ة رف ث حفـان رة ـي ـۛف ي ـيفـكـ الحن  ت ـمةـار  ۛض بة حف ةرف ت ــمة دةـعفـالف اۜــوف هة ﴾٤٩﴿

﴾٥٠﴿ تنۛى  ــوف ـي  الفـمة ــحف ــم  ل كة لـة ة ذن نح ـــوةاي ه  يـر  وة ء   قةــــدي ــلنـى ك ـــلح  ۛشــيف  عة
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Rum /51 – Eğer Biz 
onlara sıcak, kavurucu 
bir rüzgâr göndersek, 
onlar da o yeşillikleri 
sararmış, kavrulmuş 
görseler, ondan sonra 
nankörlük etmeye 
koyulurlar. [56,63-67; 
68,19-20]

Daha önce Allah’ın 
kendilerine ihsan ettiği 
sayısız nimetleri 
unuturlar. 
Menfaatlerinin 
zedelendiğini görünce 
hemen o yüce 
Yaratıcı'yı itham 
etmeye kalkışırlar.

Rum /52 – Şunu bil ki: 
Sen ne ölülere sesini 
duyurabilirsin, ne de 
arkasını dönüp 
uzaklaşan sağırlara bu 
dâveti işittirebilirsin! 
[63,36; 67,10]

Rum /53 – Sen, körleri 
de şaşkınlıktan, yanlış 
yola girmekten 
kurtaramazsın!
Sen ancak, âyetlerimize
iman etmeye yatkın 
kimselere çağrını 
duyurabilirsin. Çünkü 
onlar hakka teslim 
olurlar.

Rum /54 – Allah o 
kadirdir ki sizi bir 
zaaftan yaratmakta, 
sonra zaafın ardından 
bir kuvvet yaratmakta, 
müteakiben kuvvetten 
sonra bir zaaf ve 
ihtiyarlık yapmaktadır.
O dilediğini yaratır. Her
şeyi bilen, her şeye 
kadir olan, yalnız 
O’dur.

Rum /55 – Kıyamet 
(duruşma) saati gelip 
çattığında suçlu kâfirler
yemin ederek dünyada 
sadece bir saat 
kaldıklarını ileri 
sürerler.
Onlar (dünyada iken de 
doğruluktan) işte böyle 
döndürülüyorlardı.

Duruşma için kabirden 
kalkıp mahşere sevk 
edilen kâfirler, dünyada
veya kabirde ancak bir 
saat kadar kaldıklarını 
söylerler. Burada şu 
ihtimaller vardır: 1- 
Yalan söylemeleri 2- 
Dünya hayatının 
süresini unutmuş 
olmaları 3- Kendilerine 
yeterli ömür süresi 
verilmediği iddiasıyla 
mazeret kapısı 
aralamaya girişmeleri.  
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Rum /56 – Kendilerine

ilim ve iman nasib
edilenler ise derler ki:

“Siz Allah’ın kitabınca
ba’s (dirilme) gününe

kadar durdunuz.
İşte bugün dirilme

günüdür, fakat siz bunu
bilmiyordunuz.”

Rum /57 – O gün
zalimlere, mazeretleri

fayda vermeyeceği gibi,
onlardan özür
dilemeleri de

istenilmez.
Dünyaya gönderilip

tarziye verme (Allah’ı
razı etme), imanlı bir

hayat sürme fırsatı
tanınmaz.

Rum /58 – Biz
gerçekten bu Kur’ân’da

insanlar için nice
meseller getirdik.

Eğer sen onlara mûcize
de göstersen, o kâfirler:

“Siz ancak, batıl
iddialar peşindesiniz”

derler. [10,96-97; 6,111;
15,14-15]

Rum /59 – İşte Allah,
ilim peşinde olmayan,
gerçeği aramayanların

kalplerini böyle
mühürler.

Rum /60 – O halde
sabret!

Çünkü Allah’ın vâdi
kesindir.

Sakın ona
inanmayanlar, seni

dayanıksız bulmasın ve
seni gevşekliğe
düşürmesinler

﴾٥١﴿ لةئ نف ۛسلفنةا وة يحاى فة الرف ه  م ـري الوف ى لةـصفـرة راح هي يةـبة نفـــلح وام ـظةـفة د  ونةككــــعف ر  ف 
ينة ب ري دف م  ةـفة نح ت ـا  ع ـكة لة م  تنى سف وف لةالفمة ع  وة م  ةـالصح  ت سف لح ذةا وة ااءة اي عة ة الدح  اـمح وف

اا مة اد  النفـۛت وة ي  ب هة نف الفع مف  عة
نف ۜ اي مف لةت ه   ۛضلة

ة لح ع  اي م  نف ت سف ن  مة يةات نةا ي ؤفم  ب ان ﴾٥٢﴿

ي اللحن  نفالحةذي ك مف م  لةقة ف ـۛض  خة ةــث  عف نفـم  لةـعةـجة مح ﴾٥٣﴿ ۟ــل ـسفـمف م ـه ـــفة ونة م 
ۛش ۜـبةـيفـوة ةى ةى  ث ـــف   ق ــعفـد  ۛضـعفــبة ة ة جةـــوح ة  ــــق  د ــعفــبة نفـــلة م ــعةـمح ة فاىــعفـۛض وح

ية مة تةـــوة اعةـال وم ـق ــوف ة ة ــسح ﴾٥٤﴿ اــل ــخفــية ۛ وةـۛشاــية ق  مة يـعةـالف وةــه اء  يـقةـالف م ـلي ر ـدي
ان واــكـ م  الفـقفــي  م ـــجفــم ـس  ۙ  مةـر  ۜ   ــــاعةـرة ۛســيفـــــوا  غةـث ــب ــا لةـونة ل كةـــكـة  ذن

قة ةالة  ـوة ينة ـالح ت ذي يـــلفــع ــــوا الفــ ا ون ي الف انة  لةـــــمة  وة دفـــقةـــمة ﴾٥٥﴿ ونةـكمـؤف فةــــي 
م ــــية ث ـعفـبةـالف وف يمف ـــت ــثفــب ــلة لنى يةالحن تةاب  ـكن في م  الفــ اي اــــهنــــث   فةــعفــبةــوف ذة

يةــئ ـــوف مةـيةــفة ةـــفةـنفـذ   لة ينةــع  الح ذي ﴾٥٦﴿ لن ةكنــوة ونةمف  لةــت ــنفـكممف  كمنـح لةم  تةعف
لة نةاـرة بفــدف  ۛضـــقةـــوة ﴾٥٧﴿ وا  مةــلةــظة ت ــعفـم  لةمف ــه ـذ  رة تةـمف  ي ــه  وة تةب ونةـسف عف

مفـئفـج  تةه  ا ــــ هنيــفينحةاس   ــــل ل انن ـــق ـــالفذة لةــــثةـــلح   مةــكـنف  ـــ  م رف ۜ  وة نفــــئ ــل 
ل ونةــط ـبفــــم  ايلحة يةــب  ةـــو لةــق ــيةــــة   لةـــان ة  الح يـــنح نف النفــــفةــــكـنة  ــذي اوا  اي مفــــت ـــــر 

﴾٥٩﴿ ةـل ــــلنى ق ــ عةالحن ع  ـبةـطفــذن ل كة  يةـكـ ينة  لة يةــوب  الح ونةـــلةــعفــــذي م  ﴾٥٨﴿

﴾٦٠﴿ ــــدة  عف ة وة نح ــــرف اي ـــب  ينةالحن فةـاصف نحةكة الحةذي ة فح تةخ  سف يـة لة قح  وة ـن ونة  حة وق  يـ  لة
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31-LOKMAN 
SÜRESİ

Mekke’de nâzil olup 34
âyettir. Sure-i Şerifenin 
konuları arasında en 
dikkate değer bölüm 
Hz. Lokman’ın oğluna 
yaptığı nasihatları 
nakleden kısım 
olduğundan, bu 
hakikatlerin önemini 
göstermek üzere sûreye
Lokman adı verilmiştir. 
Lokman, Kur’ân’da adı
geçen tek hekim 
olmaktadır. 
Önce Kur’ân’ın hikmet 
dolu olan bir kitap 
olduğu vurgulanır. 
Sonra Allah’ın 
kâinattaki kudret, 
hikmet ve birliğine dair 
bazı deliller zikredilir. 
Peşinden Lokman’ın 
hikmetin ta kendisi olan
tavsiyeleri bildirilir. 
Böylece akıl ve 
tefekkürün gayesi olan 
hikmet, beşeriyet için 
bir ideal olarak 
gösterilir. Daha sonra 
bazı vahdaniyet 
delilleri, insanın 
Rabbine ve O’nun 
dinine olan ihtiyacı 
bildirilip, bilgisi ne 
kadar ilerlerse ilerlesin, 
insan için gayp olarak 
kalacak bir alanın hep 
mevcud olacağı 
hatırlatılır. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Lokman /1 – Elif, 
Lâm, Mîm. 

Lokman /2 – Şunlar 
hikmet dolu kitabın 
âyetleridir. 

Lokman /3 – İyi 
davrananlar için hidâyet
rehberidir, rahmettir. 

Lokman /4 – Onlar 
namazı hakkıyla ifa 
ederler, zekâtı verirler, 
âhirete de tam olarak 
iman ederler. 

Lokman /5 – İşte 
onlardır Rab’lerinden 
bir hidâyet üzere 
olanlar ve işte onlardır 
felah bulanlar. 

Lokman /6 – Öyle 
insanlar vardır ki hiçbir 
delile dayanmaksızın, 
halkı Allah yolundan 
saptırmak ve onunla 
alay etmek için laf 
eğlencesi satın alırlar. 
İşte onları zelil ve 
perişan eden bir azap 
vardır. [39,23] 
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Nadr İbn Haris adında

Mekkeli bir müşrik,
İran’la yaptığı ticaret

esnasında acem
masalları ihtiva eden

kitaplar satın almış ve
Mekkeli hemşehrilerine
getirerek şöyle demişti:

“Muhammed size Âd
ve Semûd halklarının
masallarını anlatıyor.
Ben de size Rum ve

Acem masallarını
söyleyeceğim.” Bunları

okuyarak, aklı sıra
halkı, Kur’ân’dan uzak

tutmaya çalışırdı. 

Bazı müfessirler lehv’i,
“Allah yolundan

alıkoyan şarkı” olarak
tefsir ederler. Nüzul

sebebi olarak zikredilen
bu olaylarla beraber,

âyetin beyanının genel
olup Kur’ân’la alay

edenlerin hepsini
kapsadığı meydandadır.

Lokman /7 –
Kendisine âyetlerimiz

okunduğunda, sanki
onları işiten kendisi
değilmiş gibi, sanki

kulaklarında ağırlıklar
varmış gibi, 

son derece kibirli olarak
sırtını dönüp uzaklaşır.

Onlara gayet acı bir
azap verileceğini

müjdele! 

Lokman /8 – İman
edip, güzel ve makbul

işler yapanlara naim
cennetleri vardır. 

Lokman /9 – Ebedî
kalmak üzere oralara

girerler; 
Allah’ın vaadi haktır,

gerçektir. O, azîz ve
hakîmdir (mutlak

galiptir, tam hüküm ve
hikmet sahibidir). 

Lokman /10 – O
gökleri, gördüğünüz

gibi, direksiz yarattı. 
Yere de, sizi

sarsmaması için, ağır
baskılar, yani ulu dağlar

koydu ve orada her
türlü canlıyı üretip

yaydı. 
Gökten de bir su

indirdik de orada her
güzel çifti yetiştirdik.

[51,49] 

Diğer muhtemel mâna:
“O, gökleri,

görebileceğiniz direkler
olmaksızın yarattı.” 

Lokman /11 – İşte
bunlar Allah’ın

yarattıklarıdır. Peki,
gösterin bakalım

O’ndan başkası ne
yaratmış! Doğrusu, o
zalimler besbelli bir
sapıklık içindedirler.

انة                     من ة  ل قف ورة             س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

﴾٣﴿ ةى ه دىى مة حف رة ۙ وة ينة ني س  حف ل لفم  ﴾٢﴿ تةاب  انيةات  ت لفكة ۙ الفك  يم  كي الفحة ﴾١﴿ ا ما ـال
﴾٤﴿ ينة ةذي  اللح

ونة يم  لنوةة ي قي ة ي  الصح ت ـوة ة ونةـؤف مفوة وةةـك الزح نخ ـب  ه  ة ـالف ۜـوق ـي  مفـه  رة ن ونة
نة م  النحةاس  وة ﴾٥﴿ ائ كة ىـه  لنىـعة ا وللن مف نفــم  دى بح ه  ائ كة  رة لن ا ول م وة ونة ه  ل ح  فف الفم 
ية ةـوة اـتح ذةهة خ  نف ي مة تةري وة يةشف يث  لةهف دي  الفحة

ة لح نف ل ي ض  يل  عة ع ــيفـغةـب  الحن  ۛسبي م ۙــلفـر 
ذةات  اي يةـــيفـلةــعة لنىــتفـــوة لحنىـــات ـه  ان نةاوة ﴾٦﴿ اــه  لن واىۜ ا ول ين  ئ كةـز  هي ذةاب  م  لةه مف عة

ه ـبةـفة رف شح  مةــــمف يةـــاةنف لةـراى كةـب ـكفـتةـسفــم  ا كةـــعفــسف ة ـهة ياةنح قفــيفـــنة ذ   ا فاي ۛـــه  وة راى
ة نح ينة اي ةذي ن وا الح ل وا انمة م  عة ات  وة ال حة ة مف الصح نحةات  لةه  ۙ جة يم  ةعي النح ﴾٧﴿ ذةاب  يم  ب عة اللي

﴾٩﴿ ينة  ال دي عفـفي خة اۜ وة ىۜ وةــــ حةالحن  دةـيهة يــعةـــوة الفــــه قاح الفــزي يم ــــكيـــحةــز  ﴾٨﴿
ية النف اس  وة رة لةقة ر  خة يف ات  ب غة وة من نةـد  تةـمةـعة السحة وف اــرة  هة

اللف ى ــوة ض  ف يقن ةرف الف
بةتفنةاـاةنفـفة يدة نفكمب  تةمي ا م  يهة ة في بةثح نف ك لح  مف وة ال ۜ وة ةة  اابح لفـدة ااءى نةـم  نةاـزة مة ااء  مة ة السح

قةــلةــاذةا خةـمة ر ونيي اةـــفة الحن  ق ـلفـــذةا خةــهن ﴾١٠﴿ ا م  يهة ج  ـنف ك ــفي وف لح  زة
يم كف ري

ينة   ﴿١١﴾ ةذي ــــنف  د الح ــونة   م  ـــم  ةا لـ  ــل  الـــظح ۜ  بـة ــــهي ـيونـ  ۟في ـيــن  ـبي  ۛضــلة ل   م 
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Lokman /12 – Biz 
Lokmana “Allah’a 
şükret” diye hikmet 
verdik. 
Kim şükrederse kendisi
için şükreder. 
Kim nankörlük ederse 
bilsin ki Allah 
müstağnidir, hiçbir şeye
muhtaç değildir, her 
türlü övgüye lâyıktır. 
[17,7] 

Lokman /13 – Lokman
oğluna nasihat ederken:
“Evladım! dedi, sakın 
Allah’a eş, ortak 
uydurma. Çünkü şirk 
pek büyük bir 
zulümdür.” [17,23] 

Lokman /14 – Biz 
insana, annesine 
babasına iyi 
davranmasını emrettik. 
Zira annesi onu nice 
zahmetlerle karnında 
taşımıştır. 
Sütten kesilmesi de iki 
yıl kadar sürer. 
İnsana buyurduk ki: 
“Hem Bana, hem de 
annene babana şükret, 
unutma ki sonunda 
Bana döneceksiniz.” [2,
233; 46,15; 17,24] 

Lokman /15 – “Eğer 
onlar seni, şerik 
olduğuna dair hiçbir 
bilgin olmadığı şeyleri, 
Bana ortak saymaya 
zorlarlarsa sakın onlara 
itaat etme. 
Ama o durumda da 
kendileriyle iyi geçin, 
makul bir tarzda onlara 
sahip çık. 
Bana yönelen olgun 
insanların yolunu tut. 
Sonunda hepinizin 
dönüşü Bana olacak 
ve Ben işlediklerinizi 
tek tek size bildirip 
karşılığını vereceğim. 
[29,8] 
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“Kendileriyle iyi geçin,
mâkul bir tarzda onlara

sahip çık” demek
günaha iştirak

etmeksizin İslâm’ın razı
olacağı iyilik ve

insanlığın gerektireceği
şekilde beraberlerinde
bulun. Mesela yemek,

içmek, giymek gibi
ihtiyaçlarını düzene

koymak, eziyet
etmemek, ağır
söylememek,

hastalıklarını tedavi
ettirmek, vefatlarında

defnetmek gibi dünyaya
ait yardımlarda

bulunmak demektir. 

Lokman /16 –
“Evladım, yapılan iş;

bir hardal tanesi kadar
küçük de olsa, bir

kayanın içinde saklı da
olsa, yahut göklerin

veya yerin herhangi bir
noktasında bile bulunsa,

mutlaka Allah onu
meydana çıkarır. 

Allah öyle latîf, öyle
habîrdir (ilmi

gizliliklere pek kolay
bir tarzda nüfuz eder).
[21,47; 99,7-8] {KM,

Luka 8,17; Matta 10,26;
Markos 4,22} 

Lokman /17 –
Evladım, namazı

hakkıyla ifa et, iyiliği
yay, kötülüğü de

önlemeye çalış, ve
başına gelen sıkıntılara

sabret. 
Çünkü bunlar azim ve

kararlılık gerektiren
işlerdendir. 

Lokman /18 – Kibirli
davranarak insanlara

yüzünü dönme, yerde
çalımlı çalımlı yürüme! 

Çünkü Allah kibirle
kasılan, kendini

beğenmiş, övünüp
duran kimseleri asla

sevmez. [17,37] 

Lokman /19 –
Yürürken ölçülü,

mûtedil yürü. 
Konuşurken sesini

ayarla, bağırarak
konuşma. 

Unutma ki seslerin en
çirkini, avazı çıktığınca

bağıran eşeklerin
sesidir. 

ك رف يةشف لة تةـقةــوة ۜ ك رف ــــــاشف ن  ةة  الــــمةـــكفـح ـــــ الفنةـــمنـقفـــل  اـنةـــيفــدف ان حن  مةل  نفــوة
يد  مي حة ةـــفة نح ا يةــــا  مةـس ــففــنةــر  ل ــكمـــشفــــمة ۛ  وة ة ــرة  فةــفةــــنف كةـــهي ةا نح ن الحن يح ـ غة

ذف قة اي بفــمنــقفـــ ل الةـوة ه هي  ـن ــن  ل  ت ـنةــاب ـه  يةــظ ـع ـوة يةــوة ة لة كف ــشفـيح ۜر  ب الحن  ﴾١٢﴿

لةتفه  مة ۛ حة يفه  ال دة نةا الف نفۛسانة ب وة يف ة صح وة وة ﴾١٣﴿ ة ال نح كة لةــشح ــاي يم ـــظيـم  عةـلفــظ ــرف
ۜ يفكة ال دة ل وة وة هفـــا مح  ۛصال ه  ـه  وة ف  ن  وة هف لنى وة ي ناى عة امةفي يـن  الن  اشفـيفـعة ك رف لي

اهةاينفوة اكة عةـ جة اىـدة ا لن ي مة كة بي ر  هيــكة ب ـلة لةيفۛس النف ت شف ﴾١٤﴿ ة لةيح ير ـالف اي صي مة
يلةـبيـۛس لفم  فة ت ـع  عفـلة ۛصاح ـط  ا وة ا ـه ـبفـه مة نف يـف مة وفــعفـيةا مةـالدح  ةـر  اتح عفـب ـاى  وة
ل ونةـعفـتة مة نف ۛ مة ة لةيح ة النةاۛب اي لةيح ة اي ع  ث مح ج  رف اـب  مفكمئـ ــبح ــا نةـمف فةكممة مفـت ـنفكممة

ـةـنةـــاب ـية نح ة اي اا ــيح ةــالة حةـقةـثفــك  م ـ تةاينفهة دةـــ خةنفــم ة  ـــبح ي ك نفــتةـــل  فة رف في ﴾١٥﴿

ة الحن ة  الوف ف ــخفــۛص ة يـرة ض  يةـمنـالسح ةرف ات  الوف ف ي الف ۜاـهةــأفت  ب ـوة ة   الحن  نح اي
ةــب  اـية رف ب الفــالق  نةيح أفم  لنوةة وة ة انفـم  الصح ر وف  وة عف ن ــمة هة عة ﴾١٦﴿ يـلة ير ـخة ف ـطي بي

﴾١٧﴿ اصفـنفـم ــالف اا الۛصابةـرف عةـب ـكةر  وة ل كة ــلنى مة ة ذن نح ۜ اي نفكة م  الف م ـ عةم  ۛـزف ور 
ة الحن لة كة ل ــرف خةـعح ـۛصـ ت وة لة تةـلـدحة ض  مةـش  ف ـمفــنحةاس  وة ةرف حاىۜ ــي الف نحةرة اي

اقف ي مةــوة دف في اغفـص  ي كة وة ضفــض ـشف ﴾١٨﴿ ة م ـح ـي لة  ۛـتةال  فةـخفـبح  ك لح ور  خ 
﴾١٩﴿ ة النـف نح ۜ  اي ـكة تـ  ـــنف  ۛصــوف ۟كفم  ـيـر  ــمي ت   الفــحة ـۛصـــوف ات   لـة ـــوة ةصف ــرة الف
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Lokman /20 – 
Görmüyormusunuz ki 
Allah göklerde ve yerde
olan şeyleri sizin 
hizmetinize vermiş. 
Görünen görünmeyen 
bunca nimete sizi 
garketmiş? 
Yine de, öyle insanlar 
var ki hiçbir bilgiye, 
yol gösterici bir rehbere
veya aydınlatıcı bir 
kitaba dayanmaksızın 
Allah hakkında tartışıp 
durur. 

Lokman /21 – 
Kendilerine: “Gelin, 
Allah’ın indirdiği 
buyruklara uyun” 
denilince: 
“Hayır, biz 
babalarımızdan ne 
görmüşsek onu 
uygularız, sadece 
onlara uyarız” derler. 
Peki şeytan atalarını o 
harlı ateş azabına 
çağırmış olsa da mı 
onların peşinden 
gidecekler? [2,170; 
43,22] 

Lokman /22 – Kim 
etrafına hep iyi 
davranarak yüzünü ve 
özünü Allah’a teslim 
ederse o kimse en 
sağlam tutamağa 
sarılmıştır. 
Bütün işlerin sonu 
Allah’a raci olur. 
Kararlar onun 
divanından çıkar. 

Lokman /23 – Her kim
de dini inkâr ederse, 
onun küfrü seni 
üzmesin. 
Sonunda Bize 
dönecekler ve Biz de 
onlara yaptıkları her 
şeyi bir bir bildirip 
karşılığını vereceğiz. 
Allah kalplerden geçen 
düşünceleri dahi bilir. 
[10,70] 

“Bildireceğiz” 
demekten maksat, 
yaptıkları bütün 
kötülükleri bildirip 
onların ikrarlarını 
almaktır. 

Lokman /24 – Biz 
onlara kısa bir süre 
ömür sürme imkanı  
veririz, 
ondan sonra da şiddetli 
bir azaba mahkûm 
ederiz. 
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Lokman /25 – Şayet
onlara: “Gökleri ve yeri

yaratan kimdir?” diye
soracak olursan, elbette

“Allah’tır” diye cevap
vereceklerdir. 

De ki: “el-Hamdü
lillah! ki müşrikler bile

O’nu inkâr
edememektedirler. 

Fakat onların ekserisi
bunun anlamını

bilmezler (yani o
müşrikler bu

itiraflarıyla, çelişki
içine girdiklerini fark

etmezler).” 

بزح

﴾٣﴿
Lokman /26 –

Göklerde ve yerde ne
varsa Allah’ındır. 

Muhakkak ki Allah
müstağnîdir, hamîddir

(hiçbir şeye ihtiyacı
yoktur, her türlü övgüye

lâyıktır). 

Lokman /27 – Eğer
Allah’ın kelimelerini

yazmak üzere,
dünyadaki bütün

ağaçlar, kalem olsaydı
ve denizlere de yedi

deniz daha katılıp bütün
onlar da mürekkep

olsaydı, bunlar tükenir
yine de Allah’ın sözleri

tükenmezdi. 
Allah, öyle azîz, öyle

hakîmdir (üstün kudret,
tam hüküm ve hikmet

sahibidir). [3,39-45; 4,
171; 18,109; 54,50;

79,12-13] 

Lokman /28 – Ey
insanlar! Sizin hepinizi
yaratmak veya hepinizi

öldükten sonra
diriltmek bir tek kişiyi

diriltmek gibidir. 
Allah semîdir, basîrdir

(her şeyi hakkıyla işitir
ve görür). [36,82;

54,50] 

ض  ةرف الف ا ـــمف تةــاللة وف ة رة ةالنح ةــ ۛسالحن لةـــخح اكمــرة ات   وة ف ي مف مة وة من اف يالسحة مة
ف ي مة ك مف ن عة لةيـف بةغة عة السف بةـه  ظةاه ـوة ةى وة نةـاط ـرة م  اد ــنف ي ـالنحةاس  مة نةةىۜ وة ل  جة

ذةا اي م ـــه ـلة لةـيــقي وة ﴾٢٠﴿ ع ـيفـغةــ ب الحن  لةـلفــر  لةــه  م  وة ى وة ر ــيـنيـتةاب   م ـــكن دى
لة وف كةانةـالوة ة واــب ــاتح اا ع  نف مة لةـــال ةــنة لفـبة  قةال واالحن  زة اـب ـتح جة ع  مة نةاـوة ه  دف لةيف ا عة بة نةـان اۜـاءة

نف مة ل مفـي  وة جف سف اـوة ه  لةىهة ﴿٢١﴾ اي يف ة ع وه ـطةان  يةـالشح لنى مفـدف ذةاب  اي ير  عة عي ة السح
لةوة ىـاي ه الحن  ن   فةـحفـوة م ـ وة ة  الفــع ـــالفـكة  ب ـۛســمفــتةــد  اسفــقةـــس  وة ثفـرف ۜىـــو  قن

مة نفــحفــلة  يةـــرة  فةـفةـنف كةــوة ۜــففــكة  ك ــز  ه  ر  ﴾٢٢﴿ و ر ـــــة  الف م ـــــبةــــا ق ـ عةالحن 
ور  د  الصح  لة ج ـنةا مةــيفـاي ل واۜ ـمف ب ـه ـئ ـبح ـنةـن ـمف فةـه ـع ـرف م  ا عة نحةمة ة اي يم  الحن لي ب ذةات   عة
﴾٢٤﴿ يلى ث ـمف قةـه ـع ـتح ـمةـن  ة نةــلي لنى عةـــرح ه ـــطةــضفــمح ظ ــيـليـذةاب  غةـــمف اي ﴾٢٣﴿
ة و ل نح لةيةق  لة ةـقة الـــلةــــنف خةـــمف مةـه ـــتةـــلف اةــنف ۛســئ ـــــوة ۛضــــمنــسح ةرف الف ات   وة وة

حن  ة يــف  اـ مةل  ات ـمنـالسح وة ﴾٢٥﴿ ۜ د ـالفحة ل ـ ق الحن  ۜ مف حن  مف  بةلفل  ثةر ه   الكف
ونة لة لةم  يةعف

لة ةـوة ا وف النح ض  يــف  مة ةرف الف ﴾٢٦﴿   ۜ ة رف ض  الف ةوة نح ة اي يد ـميـحةــالف ن يح ـغةـالف وةـ ه الحن
ا مة ة   القفــجةــنف ۛشــم  الفـــرة م  وة ر  يةـبةـلة ه  م ـم ــحف هي ۛسـعفــنف بةــدح  ر ـــة  البفـعةـبفـد  ح 

ا مفكملفق ـخة مة ﴾٢٧﴿ تف دة ات  نةف  ل مة ۜ كة ة الحن  نح ة  اي يــــــ عةالحن م ـــــيـــكيـــز  حةـــــزي
﴾٢٨﴿ ــــثـ  ـــعف بـة لة ة كموة لح ۜ كـمف اي ة  ــــدة اح  ـــس  وة ةـــــنةـــفف نح ة اي ير  الحن يع  بةصي ۛسمي
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Lokman /29 – 
Bilmiyor musun ki 
Allah geceyi gündüze 
katıyor, gündüzü 
geceye katıyor, 
   böylece sürelerini 
uzatıp kısaltıyor. 
  Güneşi ve ayı, hizmete
koşmuş,  her biri 
belirlenen bir vaadeye 
kadar akıp gidiyor. 
Gerçekten Allah bütün 
yaptıklarınızdan 
haberdardır. [22,61.70; 
65,12] 
Lokman /30 – Bu, 
böyledir. Çünkü Allah 
gerçeğin, hakkın ta 
kendisidir. 
     Müşriklerin O’ndan 
başka yalvardıkları 
tanrılar ise batıldır. 
Gerçekten Allah çok 
yücedir, çok büyüktür. 
Lokman /31 – 
Görmezmisiniz ki 
gemiler Allah’ın lütfu 
ile denizde yüzüyor. 
    Bu, Allah’ın 
varlığının ve kudretinin
bazı delillerini 
göstermek içindir. 
   Elbette bunda pek 
sabırlı, çok şükürlü 
olanlar için ibretler 
vardır. 
Lokman /32 – Denizde
iken onları dağlar gibi 
dalgalar kapladığında, 
bütün kalpleriyle yalnız
Allah’a yalvarırlar. 
       Fakat O, onları 
kurtarıp karaya 
çıkarınca bir kısmı işi 
gevşetir, imanla inkâr 
arasında ortada kalır. 
       Bizim âyetlerimizi 
gaddar ve nankör 
olandan başkası inkâr 
etmez. [17,67; 29,65; 
35,32] 
Lokman /33 – Ey 
insanlar, Rabbinize 
karşı gelmekten 
sakının. 

Öyle bir günden 
çekinin ki o gün hiçbir 
baba evladına asla 
fayda veremez, evlad 
da babasına fayda 
sağlayamaz. 

   Allah’ın vaadi elbette 
gerçektir. O halde sizi 
dünya aldatmasın ve 
çok hilekâr şeytan da 
sizi Allah ile 
aldatmasın, Allah’ın 
affına güvendirmesin. 
[4,120; 14,22] {KM, 
Hezekiel 18,20; 
Galatya. 6,5} 

Lokman /34 – Kıyamet
saatinin ne zaman 
geleceğini yalnız Allah 
bilir. Yağmuru da O 
indirir, rahimlerde olanı
O bilir. Hiç kimse yarın
ne kazanacağını 
bilemez. Hiç kimse 
nerede öleceğini de 
bilemez. Herşeyi 
mükemmel tarzda bilen
ve her şeyden haberdar 
olan Allah’tır. [6,59] 
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413 ﴾٣١﴿ اَن مى وَرةو لوقع سو ﴾٣١﴿

Bazı alimlerimiz bu
âyetteki beş bilinmeyen

konuya mugayyebat-ı
hamse derler. Bir hadis-i

şerifte de bunu teyid
etmek üzere “Beş şey

vardır ki onları Allah’tan
başkası bilemez”

buyurulduktan sonra bu
âyet zikredilmiştir.

Münavi’nin dediği gibi,
hadisin mânası: “Bu beş

şeyi Allah’tan başkası,
bütün özellik ve

incelikleriyle. bilemez.”
Şu halde bu hadis Allah

Teâlnın bazı makbul
kullarına, hatta bu beşten

bazı gaybî şeyleri
bildirmesine mani

değildir. Çünkü O, sınırlı
gayblardandır.

Mu’tezilenin bunu inkâr
etmesi de mânasızdır. 

Bir de şuna dikkat etmek
gerekir. Gayb, mutlak

gayb ve izafî gayb diye
iki çeşittir. Âyet, mutlak

gaybın, başkası
tarafından bilinmesini
reddediyor. İzafî gayb,

bazı şartlara, bazı
durumlara, bazı şahıslara
göre gayb iken bazılarına

göre gayb olmayan
hususlara denir. Mesela

İstanbul’daki insan,
Tokyo’da cereyan eden
hadiseyi bilemez. Ama

vasıtalara sahip olan
kimse, televizyon

teknolojisi sayesinde
görebilir. Bir sene sonra
yağmurun ne zaman, ne

kadar yağacağı mutlak
gaybdır. Ama Allah,
dünya atmosferinde

yağmurun sebeplerini
varettikten sonra, diğer

insanlar için yağmur
zamanını bilmek gayb

olduğu halde, meteoroloji
uzmanları tahmin raporu

verebilir. 

Diğer bir konu ana
karnındaki ceninin

cinsiyetini bilme işidir.
Son dönemde ultrason

gibi cihazlarla bunu tesbit
mümkündür. Âyet-i

kerime “Rahimlerde olanı
yalnız Allah bilir”
buyuruyor. “Mâ”

Arapçada en umumi bir
lafızdır. Kapsamı son

derece geniştir. Doğacak
çocuğun her türlü maddî

özelliklerine, genetik
özelliklerine şamil
olduğu gibi bütün

istidatları, kabiliyetleri,
hayat mukadderatı, ta

cennete veya cehenneme
girinceye kadar bütün

özellik ve ayrıntıları
dahildir ki bu gaypların

yanında, kız mı erkek mi
olacağı meselesi zikre

bile değmez. Geçen
asırlardaki müfessirler

için, cinsiyeti bilmek
mutlak gayb durumunda

olduğundan, bazıları
bilinmeyecek şeylere

misal verme kabilinden
bunu söz konusu

etmişlerdir. 

رة ة ۛسخح وة ةرة ـــــمف تةــــاللة ة النح  ول ج ـ ي الحن
لة ةيف ار  ف ي الح ةهة ي ول ج  النح ارة  وة ةهة  ف يالنح

ة ل ــيفــالح
ير  بي خة ۛس مف رة  الشحة مة الفقة  وة

ي ك لح  راي اى يةجف لن ل  اي ى الجة ةوة م ۛسمحى ة النح ا الحن  ب مة
ل ونة مة تةعف

ل كة  ذن

ة ة ب اةنح الفـــ ه الحن اـحةـوة ة مة النح ع ــية قح  وة ةـبةاط ـالف ه ـــد و ن  نفـ م ونةـدف النح ۙ وة ل  ﴾٢٩﴿

 اللةمف تةرة

ة  النح
لفكة ي  الفف  ري ر  ف يتةجف ت ـب  الفبةحف مة ن عف ﴾٣٠﴿ ة وةالحن   ه 

ل يح  ۟ الفعة ير  بي الفكة
ور ـك ــۛش ية نفـمف م كمــــية ر ـي ــل  الحن  ة ــات ـان نح ۜ اي يهي ل في نيةات  ل ك لح ـ ذن ةار ـۛص كة لة بح

ذةا غة اي ج  ــمف مةـه ـــيةــش ـــوة اــــدةعةل  ـلةـــالظح ـكـوف ة و  ينة الحن ل صي ۛ لةه  م خف ينة الدحي ﴾٣١﴿
ة لح اي ا نةــلةــفة ة لةى مفــيه ـجحنـمح مف  م ــنفـم ـرح  فةــبةـالف اي اـقفـه  مة ۜ  وة د  حةـية تةص  ااـجف يةات نة د  ب ان

ا ا الــيح  ال اـية ة نحةاس ـهة واـــاتح ةق  بـح ماىمف كم رة ا  يةوف ۛشوف اخف وة ﴾٣٢﴿ كةــك لح  خة ةار  ور ـف ـتح
ۜـۛش ـاى يف ال د  عةـجفـــلة ية ي وة لةــزي لة مةــنف وة هي  وة ل ود  ه ــد  ال ــاز  عةـوة جةـــوف هيــنف وة د 

لة وة عف ة وة نح ةـغ ــــلة تةـقح   فةــ حةالحن  دة ــــــــــاي ة نح وة   الــحةـــم   الفكمـــــرح نفـين يةا ـــــدح 
ة  نح ةاي ه  ع ـنفـ ع الحن ي  م ـلفـدة ۛ  وة ة  اعة ة ل ــنةــالسح زح  ﴾٣٣﴿ ة ة نـح رح ور ــغةـ الفب الحن مف كميةغ  ر 

ۜ داى غة ية ۛثۛ وة يف اذةا تةــالفغة س  مة ي نةفف ري ا تةدف مة ۜ وة ام  حة ةرف ا ف ي الف لةم  مة ب ــعف كفس 
﴾٣٤﴿ ا تة مة ي نةـــوة ري ض  تة اةيح ـــس  ب ــففــدف ۜ  ـم ـــالرف نحةوت  ة اي يـم  خةــيـليـ عةالحن ر ـبي

ة               دة جف ة  السحة ورة            س   
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32-SECDE SÜRESİ 

Mekke’de indirilmiş 
olup 30 âyettir. 15. 
âyetinde, âyetleri 
dinleyen müminlerin 
secdeye kapandığını 
ifade etmesinden ötürü 
bu sûreye Secde sûresi 
denilmiştir. Bu âyet, 
tilavet secdesi 
âyetlerindendir. 
Sûrenin gayesi, iki 
bölüm halinde yer 
almıştır. Birincisi: 
Kur’ân’ın, Allah’ın 
sözü olup, onu kabul 
edenlerin ve 
etmeyenlerin 
akıbetlerini bildirmek. 
İkincisi: Hz. Mûsa 
(a.s.)’a da böyle bir hak
kitap verilerek 
İsrailoğullarının doğru 
yola ve zafere 
ulaştırılması. Sûre, 
âhirette gerçekleşecek 
bazı durumlar bildirip, 
müminleri 
müjdeleyerek sona erer.

Bismillâhirrahmânirrahîm
Secde /1 – Elif, Lâm, 
Mîm. 
Secde /2 – Bu kitabın, 
âlemlerin Rabbi 
tarafından 
indirildiğinde hiçbir 
şüphe yoktur. 

Secde /3 – Yoksa: “Onu
uydurdu” mu diyorlar? 
Bilakis, o gerçeğin ta 
kendisidir. 
Senden önce kendilerini
uyaran hiçbir 
peygamber gelmemiş 
olan bir toplumu, doğru
yolu bulmaları ümidiyle
uyarman için 
Rabb’in tarafından 
gönderilmiştir. [30,41] 
İsmâiloğulları içinde çıkan 
tek Peygamber, Hz. 
Muhammed (a.s.) dır. 

Secde /4 – Allah o hak 
mâbuddur ki gökleri, 
yeri ve ikisinin 
arasındaki varlıkları altı
günde yaratmış, sonra 
da Arş’ına kurulmuş 
mutlak hükümrandır. 
[7,54] 
Sizin O’ndan başka ne 
hâmîniz, ne şefaatçiniz 
yoktur. Hâla gereğince 
düşünmez misiniz? 

Secde /5 – Gökten yere 
kadar her işi düzenleyip
yönetir. 
Sonra bütün bu işler, 
sizin hesabınıza göre 
bin yıl tutan bir günde 
O’na yükselir. [65,12]
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Bu âyet, sırlarla dolu bir
âyet olup akrebiyyet ile

kurbiyyetin farkına işaret
ediyor. Allah kulunda

dilediği anda tasarruf eder,
ona “Şahdamarından daha
yakındır” Nasıl ki güneşin

ışınları bütün parlak şeylere
bir anda ulaşır. Kul ise
ondan çok uzaktır, ona

yükselmesi ömürlere
sığmaz. Nitekim, yerdeki

parlak şeyler güneşe
yükselemezler. Âyette

geçen “emr” iş demek olup
maksat, kâinattaki bütün

hadiselerdir. 

Secde /6 – İşte gaybı ve
şehadeti, görünmeyen

ve görünen âlemleri
bilen, mutlak galebe ve
kudret, mutlak rahmet

sahibi O’dur. 

Secde /7 – Yarattığı her
şeyi güzel ve muhkem

yapıp insanı ilkin
çamurdan yarattı. 

Secde /8 – Sonra onun
neslini, önemsiz bir

suyun özünden,
menîden üretti. 

Secde /9 – Sonra ona
en uygun şeklini verdi,

ona ruhundan üfledi. 
Size kulaklar, gözler,

gönüller verdi. 
Ne az şükrediyorsunuz!

[4,171; 17,85] 

Secde /10 – Bir de: “Â!
Toprağın dibinde toz
olup kaybolduğumuz

zaman, 
gerçekten bu hale

gelmiş olan bizler mi
yeniden yaratılacağız!”

derler. 
Hatta onlar Rab’lerinin
huzuruna varacaklarını

da inkâr ederler. 

Secde /11 – Sen de ki:
“Sizi, canınızı almakla

görevlendirilen ölüm
meleği vefat ettirecek, 

sonra da Rabbinizin
huzuruna

götürüleceksiniz.” 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
 المف

ول ونة يةق  ﴾٢﴿ يل  زي يفـالفك  تةنف رة يه  م ـتةاب  لة بح  نفـۛب في ۜرة ينة الةمي ـاما ﴿١﴾ الفعة ال
ير ــنة ذي ۛـــتةــافف يه  وةرن بح كة نفـم قح  ــــحةـالف بةلف ه  رة قةـنفـت ــ ل رة ااالــذ  ماى مة نفمف ـيه ـتن وف م 

ي خة اللحن  ةـال قةـلةـالحةذي ات ـمنــسح وة ﴾٣﴿ ةــعةـل كة لةــبفـنف قةـــم  ونةــتةــهفـمف  يةــــه ـــلح د 
ۜـعةـالف ش  رف ابة مة ۛض وة ةرف الف ي س ـه ـنةـــيفـوة ا في ةـمة ة ة  الــتح ةــث ام   ــيح ى عةــتةـاسف مح لةىــون

﴾٤﴿ ل نفــم هي ــــ  د و ن نفـــم مف كمــالةـمة ۛشـــ وة لة ۜ الفةــيـفيـيح  وة تةــع  ةــتةـلة ر ونةـذة كح
م ــية وف بح ـي  ةمفـــدة ة نةــرة  م ـــر  الف لةىــالسح ااء  اي ض   مة ةرف ةــث الف لةــعفـ يةمح يــيفـر ج  اي ه  في

ل  ب ــيفـغةـم  الفــال ـكة عةـذن ﴾٥﴿ ا اللفــقفـكةانة م  ه  ار  ا تةــة  م ـنةـۛف ۛســـدة ة دح ونةــع ـمح
ة ةــكـنة ـۛسـي الحفذيياللح ء  ـۛش لح ه ـقةـلةـخةيف ﴾٦﴿ ة الشح الفــوة ادةة  يــعةـهة حيـز  الـزي ۙـيـرحة م 

ة ـــــث  لةـــلة  نةــــعةـــ جةمح نفــــه  م ـــسف ﴾٧﴿ بة ال  خةــوة ۛــيـنف طيـۛسان   م ـالف نف لفقةـدة ن 
ةــث  يـ ۛسمح نةــوحن يــفةـه   وة هيــ ر وح نفـم ه  ــخة في ﴾٨﴿ انفـم ة  ـــلة لةــس  ۛــيـهيــاء  مةــ مة ن 

ا مة جة ةكمـــلة لةــعةـوة ة بفــــمفــم  السح الف ة ففــۛصــــعة  وة الف ۜ  قةـــــ ــارة   وة ةة يلىـليــــدة
قة اـوة ذةاۛضـال  اي ةـنةا ف ـلفـلةـــوا ءة نح اي ض  ءة ةرف يـا لةـي الف ق ـــلفــ خةفي ﴾٩﴿ ر ونةــك ــشفـتة

يـ لةك كمق لف يةتةوة فحن مف مة ﴾١٠﴿ يـجة ۜ ــدي ااء  ـــل ـب مف ــلف ه ـبةد  بح قة ر ونةــاف ـ كةمفــه ـرة
﴾١١﴿ ت  ـوف ــمة ــ الف ــلة بـ  كح  ي و  ذي ةمف كمالحـة ـــمح ـ  لنى  ث ـــ اي بحـ  ۟مف كمرة ــونة ــع  جة ـــرف ـ   ت
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Secde /12 – Bir 
görseydin o suçluları: 
Rab’lerinin huzurunda, 
mahçupluktan başları 
önlerine eğilmiş şöyle 
derken: 
“Gördük, işittik ya 
Rabbenâ! Ne olur bizi 
dünyaya bir gönder! 
Öyle güzel, makbul 
işler yaparız ki! 
Çünkü gerçeği kesin 
olarak biliyoruz artık!” 
[19,38; 67,10; 6,27-29] 

Secde /13 – Eğer 
dileseydik bütün 
insanlara hidâyet verir, 
doğru yola koyardık. 
Lâkin “Cehennemi 
cinlerden ve 
insanlardan bir kısmıyla
dolduracağım” hükmü 
kesinleşmiştir. [10,99] 

Secde /14 – “Öyleyse, 
siz nasıl bugünkü 
buluşmayı unuttunuz ve
bu unutmayı ömür boyu
sürdürdüyseniz, 
Biz de bugün sizi 
unuttuk. 
Yaptıklarınızdan ötürü, 
tadın bakalım sürekli 
azabı!” [45,34; 78,27-30] 

سجد ه 

﴾٠٠٠٠﴿
Secde /15 – Bizim 
âyetlerimize ancak o 
kimseler inanır ki 
kendilerine o âyetler 
hatırlatıldığında, 
derslerini hemen alır, 
secdeye kapanır, 
Rablerine hamd, O’nu 
takdis ve tenzih ederler,
asla kibirlenmezler. 

Secde /16 – Teheccüd 
namazı kılmak için 
yataklarından kalkar, 
cezalandırmasından 
endişe ederek, 
rahmetinden ümid 
içinde olarak Rab’lerine
dua edip yalvarırlar ve 
kendilerine nasib 
ettiğimiz mallardan 
Allah yolunda 
harcarlar. 
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Secde /17 – İşte onların

dünyada yaptıkları
makbul işlere mükâfat
olarak gözlerini aydın

edecek, gönüllerini
ferahlatacak hangi
sürprizlerin, hangi

nimetlerin saklandığını
hiçkimse bilemez.

[4,22; 10,26] {KM, II
Korintos. 12,4} 

Bu âyet, cennet
nimetlerini pek güzel
tavsif etmektedir. Hiç

kimse kendisine
saklanan nimetleri
bilemez. Çünkü bu

nimetler maddî
gözlerden saklıdır. İbn
Abbas’ın dediği gibi,
bu dünyada, cennete

dair bileceğimiz şeyler,
sadece birtakım

isimlerden ibarettir.
Onların gerçek

mahiyetleri dünyadaki
hallerinden farklıdır.

Allah Teâla hadis-i
kudsî de şeyle

buyurumuştur: “Salih
kullarıma öyle nimetler

hazırladım ki: ne göz
görmüş, ne kulak

işitmiş, ne de beşerden
birinin hatırından

geçmiştir.” 

Secde /18 – Öyle ya,
mümin olan, hiç fâsık
gibi olur mu? Bunlar

asla bir olamazlar.
[45,21; 38,28; 59,20] 

Secde /19 – İman edip,
güzel ve makbul işler

işleyenlere, yaptıklarına
karşılık konukluk

olarak Me’va cennetleri
vardır. 

Secde /20 – Yoldan
çıkmış fâsıkların ise

barınakları
cehennemdir. 

Her ne zaman oradan
çıkmak isteseler yine

oraya itilirler. 
Onlara: “Cehennem

azabını yalan
sayıyordunuz. Tadın da
görün bakalım!” denir.

[22,22] 

بح  ۜـــه ــرة مف لةوف ذ  الفــــ تةوة اى  اي م ــــجفــم ــرن ؤ نس ـس ــكنونة  نةاــر  دةـــنفـــمف  ع ـــه ــوا ر 
﴾١٢﴿ اا نة ـة بح ۛســۛصــ البفرة نةا وة نةاـعفــم ـرف عف ج  لف ۛصـال حاى نةا فةارف مة ة نةعف نح وق ن ونةـا م ـاي

يــم  نحي لةوف نتةــئفـ ش وة ة نةــنةا ك ـيفــنةا  لة يـــس   ه ـففــلح لنـدن ا وة ةــنف حةكنهة ل ـقةـالف قح وف
واــذ وق ــــفة ﴾١٣﴿ ة جةـــةـلةــمفَلَ ةـهةـنح ةــج ـالف نةــمة  م ــنح الــنح ةـة   وة ينةـاس  الجفـنح عي مة
واـــذ  وق  وة ا نةـب  اــمف  ل ــيت ـسيـمة م ــاءة  يةـقة ةـــمف هنكمــوف نح اۛ  اي يــا نةـذة مفكمنةا ــسي

ة نح ا ي ـاي م ـمة نةاــات ـانيةـن  ب ـؤف ﴾١٤﴿ ا ــ ب د ـــلفــخ ـذةاۛب الفــــعة ل ونةــمةــعفـمف تةـت ــنفــكممة
بح  مفـرة ه  ة يــالح ذةا ذ كح ـذي وا ب ـــنة اي ا خةـر  ةــرح وا س ــهة ۛســـجح ةـــداى  وة وا ب ـــبح د ــمفـحةـح 

افنىـتةتة ن  جة ن وب ه مف عة ۛضاج  ج  ع ونةـالفمة ع  يةدف ﴾١٥﴿ ه  يةـوة ب ر ونةــسفــمف لة كف تـة
لةــفة ﴾١٦﴿ ة بح طةــ خةمفـــه ـرة فاى وة م ــمةـوف قفــعاى   وة زة ا رة ة ق ونةـــف ــنفـــمف  ي ـــنةا ه ـــــمح
ان واـكة ااا خفــففـم  نةــلةـعفــتة ة  العفــنف ق ــمف م ــه ـلة يةـف ـس  مة ة ۛ جةـــي ـرح ااءى ب ـــن  اـــزة مة

لةقاىۜ  ـــــــا س ـانة فةــكـنف ـــمةــــــكفناى ــم  ؤفـــــانة م ـكفنف ــمةـــفة ال ﴾١٧﴿ ل ونةـعفـية مة
ا ة ة المح ينة انمةـالح ةـم ـعةن وا وةـذي ات ـــال ـل وا الصح نحةات ـلةـ فةحة ه مف جة ﴾١٨﴿ نةــتةـسفـية و ن

ة ال وة ا الح ة يـمح واـــــۛسـنة فةـذي ق  ﴾١٩﴿ ى ـمةـــالف ا كةــب ز لى ـــ  ن أفون ل ونةـــمةـعفـوا يةــان ـمة
اـيـفي هة ۜ  ـم  الــه ـيأفون ــمةـفة ةار  ةــكـنح اوا النف يةــلح اد  ا الرة ا اا ا عيــنفـوا م ـر ج ـخفـمة واـيـهة د 

﴾٢٠﴿ ــيلة قي ي  وة ذي الحـة ةار  ــذةاۛب الـنح وا عة ـمف ذ وقـ  ـه  ـ كملـة ـهي ت مف بـ  ــتـ  ـونةكفـنف بـ  ــذح 
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Secde /21 – O kâfirlerin
dönüş yapmaları 
ümidiyle,  onlara en 
büyük azaptan önce, 
dünyada açlık, musîbet,
esaret, ölüm gibi peşin 
bir azap tattıracağız. 

Secde /22 – Rabbinin 
âyetleri ile kendisine 
nasihat edildiğinde 
sırtını dönüp uzaklaşan 
kimseden daha zalim 
kimse olur mu? 
Biz o suçlulardan elbet 
intikam alıp onları 
cezalandıracağız. 

Secde /23- Secde /24 – 
Şu bir gerçektir ki, sana
verdiğimiz gibi 
Mûsâ’ya da kitap 
vermiş, sana 
vahyettiğimiz gibi ona 
da vahyetmiştik. 
Dolayısıyla onun da 
böyle bir vahiy 
aldığından hiç 
tereddüdün olmasın. 
Biz ona verdiğimiz 
kitabı, İsrailoğullarına 
rehber kıldık. 
Onlar sabrettiği ve 
âyetlerimize kesin 
olarak inandıkları 
müddetçe, 
Biz, emir ve irşadımızla
onlardan doğru yolu 
gösteren önderler tayin 
ettik. [17,2] 

Âyet-i kerime, Hz. 
Mûsâ (a.s.)’a, Hz. 
Muhammed (a.s.)’ın 
dünyayı 
şereflendireceğine dair 
bilgi ihtiva eden bir 
kitabın gönderildiğini 
ifade etmektedir. 

Yahut maksat şudur: 
İlahî vahiy yalnız Hz. 
Muhammed (a.s.)’a 
verilmiş değildir. Daha 
önce Hz. Mûsâ’ya da 
verilmişti. Onun için bu
hususta şüpheye 
düşmek akıl kârı 
değildir. 
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Secde /25 – Senin
Rabbin kıyametteki

büyük duruşma günü
ihtilaf ettikleri

hususlarda onlar
arasında kesin hükmü

elbet verecektir. [45,16-
17] 

Secde /26 – Yurtlarında
dolaştıkları nice

nesillerin hayatlarını
sona erdirmemiz, onları

doğru yola irşad
etmiyor mu? 

Elbette bunda ibretler
vardır. 

Hâla nasihat
dinlemeyecekler mi?
[19,98; 7,92; 27,52;

22,45-46] 

Secde /27 –
Görmüyorlar mı ki biz

otsuz, kır araziye su
sevkediyoruz, onun

sayesinde, hayvanların
ve kendilerinin

yiyecekleri ekinleri
yetiştiriyoruz. 

Hâla bunları
görmeyecekler mi? 

Secde /28 – Bir de:
“Eğer iddianızda doğru

iseniz bu fetih (zafer
veya kesin hüküm) ne

zaman? derler. 

Secde /29 – De ki:
“Fetih günü, kâfirlere

imanları fayda vermez,
onlara mühlet de

verilmez.” [4,84-85] 

Secde /30 – Şimdi sen
onları kendi hallerine

bırak. 
Yardımımızı veya

onların helâk
edilmelerini bekle! 

Çünkü onlar da senin
helâk olmanı

bekliyorlar. [52,30;
11,93; 44,59] 

مفـلة ةه  لح عة لة ةـقةـي ن ذيــوة نن ذةاب ـــعةـالف نةـــم مف ـه ـنح ةدف ة ى د ونةـالف ذةاب  الف ر ـبةــكذالفعة
مة ةـم  م ـلةـنف الظفـوة بح ب انيةات   رةـنف ذ كح ـمح ة العفــث هي ـرة اۜـمح هة نف ۛض عة رة ﴾٢١﴿ ع ونة ج  يةرف

لة تةــقةــوة تةاۛبــك ــالف نةا م وۛسىـــيفــدف ان ﴾٢٢﴿ ةا م  نح ۟ـم ــالف نةـاي ونة م  تةق  نف ينة م  مي ر  جف
يـــبةــل  ناي يةــ م يــفينف   كمتـة لةــــفة اـل نف ـــم ة   ــــرف جةـــائ ـقة ىـه اه  ــنةـلفــعةـــهي  وة دى

جة ةــمف  الئ ـــه ــنفــنةا  م ـــلفـعةـوة ونة  ب ــهفـــةى  يةـــمح نةــاةمفــد  اــــا لةـر  ة مح ﴾٢٣﴿ اايـيـايسف ۛـرة لة
ة  نح بحةكةاي ل  بةـففـوة يةـ ه رة مفــه ـنةـيفـص  ﴾٢٤﴿ وــبةـۛص يةـان وا ب ـكة  وةاۜ ر  ن ونةــوق ـنةاي ـــات ـان

لةمف مفكف مفـه ـــد  لةــهفـ يةالوة ﴾٢٥﴿ ة   مة ين مة الفق  ا يةوف يمة ان في ف ونةـل ـتةـخفـيه  يةـوا فيـكة
ۜـن ـكن مف ه  ۛساــــي مةـفي ونة ــش ــمفــر ون  يةـــق ــالف نةــم مف  ـــه ـل ـبفـقة نفـم نةا  ــكفـلةـالهف

لة ةــمف يةـالوة ا النح وف وق ـا نةـرة س  ﴾٢٦﴿ ة في نح ل ـاي نيةـي ذن ۜ الفةـكة لة ونةـع ـــمةــسفـلة يةـــات 
ام ـالنف مفـعة ه  لةــالف ااءة اي ض  ىـمة ةرف ز  فةـج ـالف الف ج  ب ــن ــر  ر  عاى تةأفك ل ـــــخف رف ه  هي زة نف م 

ية ول ونة مةـوة االفـهن تنىــق  تفح  اينفـذة  فة
ت مفكم نف ﴾٢٧﴿ نف ال ۜ الفةـه ـس ـف ـوة ر ونةـمف لة ي بفص 

مةـلف يةـق  يةـتفـفةـالف وف ة ع ــفةـنفـح  لة ينة ـالح اوا كفذي ر  يفة ان ـاي مفـمة ه  ﴾٢٨﴿ قيـۛص نةـيــاد 
﴾٣٠﴿ مف م ـاةعفـفة ةه  نح رف اي انفتةظ  مف وة ه  نف ضف عة ر ونةـنفـر  تةظ  ﴾٢٩﴿ مف ه  لة نفظةر ونةـ ي وة

اب                زة ةحف ة  الف ورة         س   
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33-AHZAP SÜRESİ 
Medine’de hicri 5. yılın 
sonlarında nâzil olmuştur. 73 
âyettir. “Birleşik düşman 
grupları (Ahzab) veya Hendek
savaşı bu sûre-i şerifenin en 
çok yer ayırdığı bir konu 
olduğundan, sûre bu isimle 
adlandırılmıştır. Bu sûre 
birtakım içtimai esasları, 
özellikle Hz. Peygamber (a.s.)
ın örnek aile hayatını vesile 
ederek bildirir. Tebennî (evlat 
edinme), zıhar gibi bazı 
gelenekleri kaldırır. 
Peygambere karşı müminlerin 
davranışı, kadınların 
örtünmeleri, aile hayatı, 
gerçek müminlerin vasıfları, 
münafıkların karakteristik 
davranışları anlatılır. İnsanın 
büyük emaneti yüklenip, 
müminlerin buna sadık 
kaldıkları, münafık ve 
kâfirlerin ise hıyanet ettikleri 
bildirilerek sûre sona erdirilir. 

بزح

﴾٤﴿
Ahzab: Grup, bölük, parti 
mânasına gelen hizb’in 
çoğuludur. Hicri 5. yılda 
Mekke müşrikleri, diğer 
müşrik kabilelerle güç birliği 
yaparak Medine şehrini 
kuşatıp İslâmiyeti imha 
etmeye teşebbüs etmişlerdi. 
Bu itilaf kuvvetlerinin 
hücûmundan bahseden sûre, 
bu isimle anılmıştır. Neticede 
umduklarının aksi oldu, 
perişan olup kaçtılar. Bu 
tarihten sonra müslümanlara 
bir taarruz hareketi 
yapamadılar. 

Büyük çoğunluğu h. 5. yılda 
bu hadiselerin olduğu 
sıralarda nâzil olan sûre, 
İslâmiyet aleyhinde, çokça 
kullanılmak istenen iki silahla,
ayrıntılı olarak meşgul olur. 
Birincisi: maddî silahları, 
İkincisi: Hz. Peygamberin aile
hayatının temizliğine 
dokunmak. Sûre bu emelde 
olanların sonlarının hüsran 
olduğunu bildirmektedir. 

Sûrenin geniş bir bölümü de 
Hz. Peygamberin aile hayatına
karşı yapılan saldırıları anlatır.
Onun hayatındaki nezahet ve 
sadelik, bu itirazlara karşı en 
kuvvetli cevaptır. Ahzab 
harbinin vaki olduğu sıralarda 
İslâm toplumu kuvvet 
kazanma yoluna girmişti. 
Refah vesileleri ortaya 
çıkmıştı. Ezvac-ı tahirat da bu 
refahtan yararlanmak istediler.
Hz. Peygamber yaşadığı sade 
hayattan ayrılmadığı gibi, ev 
halkının da bu prensibe sadık 
kalmalarını istiyordu. O, 
kendisinin ve ailesinin geçim 
seviyesinin, yoksul 
müminlerin hayat 
standardından yukarıda 
olmasını hiç uygun bulmadı. 
Dolayısıyla, dünya refahını 
tercih edecek eşlerinin 
kendisiyle yaşamaktan 
vazgeçmeleri gerekiyordu. 
Onları bu hususta serbest 
bıraktı. Onun bütün Arap 
yarımadasına hükmettiği 
sırada bile yaşadığı bu sade 
hayat ve eşlerine karşı olan bu
tutumu, onun ruhanî ve 
manevî faziletlere, Rabbine ve
âhiret mutluluğuna nasıl 
kuvvetle bağlı olduğunun 
müşahhas delilidir. 
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Bismillâhirrahmânirrahîm
Ahzap /1 – Ey

Peygamber, Allah’a karşı
sorumluluklarını yerine

getirmeye devam et,
kâfirlere ve münafıklara
itaat etme. Muhakkak ki
Allah her şeyi bilir, tam

hüküm ve hikmet
sahibidir. 

Ahzap /2 – Rabbinden
sana vahyolunan

buyruklara uy, Allah ne
yapıyorsanız onların

hepsinden haberdardır.
 Ahzap /3 – Yalnız

Allah’a dayanıp güven.
Koruyucu olarak Allah

yeter. 
Ahzap /4 – Allah, hiçbir

adamın içinde iki kalb
yaratmamıştır.

Kendilerine zıhar
yaptığınız eşlerinizi

anneleriniz kılmamıştır.
Evlatlıklarınızı da öz

oğullarınız kılmamıştır.
Bunlar ağızlarınızla

söylediğiniz mânasız
sözlerden ibarettir. Allah
gerçeği söyler ve doğru

yola iletir. [58,2; 33,37-40;
4,23] 

Bu âyet Cahiliye devrinin iki
âdetini kaldırmaktadır.

Bunlardan biri zıhar olup
Mücadile sûresinde daha geniş

şekilde yer alacaktır. Zıhar
“sırt, arka” anlamına gelen

zahr’dan gelip, kocanın eşine
“Senin sırtın, annemin sırtı
gibi olsun” diyerek bir nevi
boşaması idi. O devirde bu

durumdaki kadınla zevciyet
ilişkisi kalmaz, bununla

beraber kocasının evinden
ayrılma hürriyeti de olmadığı
için, kadın iyice zor durumda
kalırdı. Kaldırılan ikinci âdet

tebenni (evlat edinme)
kurumu olup, müteakip âyet

onu bildirmektedir. 
Ahzap /5 – Öyleyse

evlatlara babalarını esas
alarak isim verin. Böyle
yapmak Allah nezdinde

daha doğrudur. Eğer
babalarını bilmiyorsanız,
bu takdirde onları kardeş
veya mevlâ olarak kabul
edin. Yanılarak isimlerde

yaptığınız hatalardan
ötürü size vebal yoktur,

ama kalplerinizin kasden
yaptıklarında vebal

vardır. Allah gafurdur,
rahîmdir (çok affedicidir,

merhamet ve ihsanı
boldur). [2,286] 

Mevla kelimesi birçok
anlama gelir. Burada: “köle
iken hürriyetine kavuşmuş,

âzatlı” mânasınadır. 
Ahzap /6 – Peygamberin

müminler üzerinde haiz
olduğu hak, onların

bizzat kendileri hakkında
haiz oldukları haktan
daha fazladır. (O, bir

baba konumunda
olduğundan) onun eşleri

de müminlerin
anneleridir. Akrabalar

miras bakımından
Allah’ın kitabında,

birbirlerine diğer
müminlerden ve

muhacirlerden daha
yakındırlar. Ancak

dostlarınıza bir iyilik
yapmanız müstesna, yani

dostunuza vasiyetle bir
mal bırakabilirsiniz.

Bunlar kitapta yazılıdır.
[4,65; 8,72] 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
ة الحن ا ا ــيح  ال اـية ةهة ة يح ــب ــالنح ة ق ــاتح لةالحن الفـاف ـكةـالف ع ـط ـت   وة ينة وة نةـري ۜ ــيـقيــف  اـم  نحةنة اي

ة اتح اىـــاي ـعف مةـب ــوة لة وحن ۜنف ــكة م ــيفــاي بح كة ة رة نح ة اي الحن ﴾١﴿ ۙـانة عةـكـ يماى كي يماى حة لي
ۜلةى ــــــعة لفـــكـوة ــــــوة تة ب الحن ى ـفنـــكـ  وةالحن  ﴾٢﴿ ا تةعفـكـ ل ونة خةـانة ب مة ۙـمة يراى بي

لة عة اجة ج ل  الحن  مة نف  ل رة ف ــي جةـن  فيــيفـبةـلفـقةم  ۛـــوف ا جةهي مة لةــعةـ وة ﴾٣﴿ يلىـكوة
لةــجة عة ا جة وة ائي ت كمــــالزف ةـــه ــنفــر ونة م ـــه  ظةاـــم  الحن ة ا مح ا ت ــــنح ۛ كمـــهة امف مة وة

الحن  وة اـالدف ع  بفكماءة ـية ااءةــمف ال ل كمنة ۜ ذن ل ــمف قةكممف ا ه ــاةففـمف ب كمــوف ۜكمــوة مف
اــــو ه ــا دف ع  نبة مفــه ـــائ ـــمف ل  ﴾٤﴿ ه ـحةـــق ول  الفـــية ة وة يةـــقح يـــهفـــوة ةــال د  يلةــسح بي

انـ  وة مفكمفةا  خف ۛدةــنفــط  ع ـــۛســــوة القفــه  اـلةــعفــمف تةــا نف لةـ فةالحن  بة اوا ان مفـــاءة ه ـم 
ۙـب  هي يـ الي وة مة ين  وة لةكمف ي الدحي ۜ وة لةيـفـيفـمف نةاح  كمۛس عة امف ج  ا يمة مفــت  طةأفـ الخففي
يماى حي رة لن اــــك ـــــوة ةـعةــــتة نف مة ۜ وةكمـــــــــوب ــل ـــدة تف ق ــــمح وراى الحن انة ـكـمف ف  غة

ةـالل لنى ب الفب يح  ـنح م ـم ــالوف نف نفـــم ينة ـنيــؤف الزفـه ـس ــف ــال اج  مف  وة ةـوة ا ا مح ۜــه  مف ات ه  هة ﴾٥﴿

الحن  حة ةرف ا ولل وا الف لنى ب ـــه ــض ــــعفـــام   بةــوة يض  ــــعفـــبةــــــمف الوف تةاب ــــــك  في
ل  اائ ـالوف مفكمية الفـيـنيــؤف م ـم ـالف نةــم  اج ـم ــنة  وة يـهة ا النف تةـري ة لح اىــففــنة  اي لن اوا اي ل  عة

﴾٦﴿ ـوراى ـــطـ  ــــــسف ـــــتةا ب    مة ـــــــك  ـي  الف ــــكة  ف  لـ  ــــانة  ذن وفـاىۜ  كة ـــر  ـــــعف مة
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Ahzap /7- Ahzap /8 – 
Bir vakit, Biz 
peygamberlerden, 
kuvvetli bir söz 
almıştık: Senden, 
Nuh’tan, İbrâhim’den, 
Mûsâ’dan ve 
Meryem’in oğlu 
Îsa’dan. 
Evet onlardan pek 
sağlam söz almıştık ki 
vakti gelince O, 
sadıklara sözlerine 
bağlılıklarını sorsun. 
Kâfirlere ise gayet acı 
bir azap hazırladı. [3,81;
42,13; 5,109; 7,6] 

Bu söz, elçilik görevini 
yerine getirmek, dinî 
tebliğ ve öbür 
peygamberleri tasdik 
etmek konusundadır. 
Allah risaletlerini tebliğ 
ve ifa etme konusunda 
sözlerine gösterdikleri 
bağlılığı, ümmetleri 
önünde açıklayacaktır. 

Ahzap /9 – Ey iman 
edenler! Allah’ın 
üzerinizdeki nimetini 
hatırlayın. Hani birleşik
ordular üzerinize 
saldırmıştı da, Biz 
onlara karşı, bir rüzgar 
ve sizin göremediğiniz 
ordular göndermiştik. 
Allah yaptığınız her 
şeyi görüyordu. 

Hicretin 5. yılında 
Kureyş, bütün Arap 
yarımadasındaki gayr-i 
müslimleri Medine şehir 
devletinde yerleşmiş olan 
müslümanlar aleyhinde 
harekete geçirerek, aklı 
sıra, kesin imha işini 
planlamıştı. Gatafan, 
Eşca, Mürre, Fezare, 
Süleym, Sa’d ve Esed 
kabilelerinden başka 
büyük bir Yahudi kabilesi 
olan Benî Nadîr de bu 
koalisyona girmişti. 

Medinede oturmaları 
itibariyle Müslümanlarla 
aynı kaderi 
paylaştıklarına dair kesin 
akitleri olan Benî 
Kurayza Yahudileri de, bu
kuvvetlerin 
müslümanların işlerini 
bitireceği fikrine 
kapıldıklarından, bilahere 
onlar da, hıyanet edip 
düşman saflarına geçtiler. 
Böylece birleşik düşman 
askerleri 12.000’den fazla
oldular. Müslümanların 
sayısı ise 3.000’i 
geçmiyordu. 

Hz. Peygamber Medine 
çevresine hendek kazdırıp
çıkan toprağın arkasına 
askerlerini mevzilendirdi. 
Bir ay kadar süren 
kuşatma sırasında yardım 
alamayan müslümanlar 
iyice bunaldılar. Allah 
Teâlanın gönderdiği 
soğuk fırtına düşman 
güçlerinin çadırlarını 
söktü, ateşlerini söndürdü,
karargâhlarını darmadağın
etti. Canlarının derdine 
düşerek dağılıp gittiler. 
Görünmeyen ordular, 
müslümanlara itminan 
veren melaike ordularıdır.
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Ahzap /10 – O vakit

onlar hem üstünüzden,
hem alt tarafınızdan

gelmişlerdi. Gözleriniz
şaşkınlıktan ötürü
kaymış, yüreğiniz
ağzınıza gelmişti. 

Siz de Allah hakkında
türlü türlü zanlar

beslemeye
başlamıştınız. 

Ahzap /11 – İşte orada
müminler çetin bir

imtihana tâbi tutulmuş,
şiddetle silkelenmiş ve

kuvvetli bir şekilde
sarsılmışlardı. 

Ahzap /12 – Hani
münafıklar ve

kalplerinde hastalık
(şüphe) olanlar: “Allah

ve Resulünün bize zafer
vaad etmesi, meğer bizi

aldatmak içinmiş!”
diyorlardı. 

Ahzap /13 – Bir kısmı:
“Ey Yesribliler! Burada

düşmâna karşı
koyamazsınız,

mevzilerinizi bırakıp
evlerinize dönünüz!”

diyordu. 
Onlardan bir başka
bölük: “Evlerimiz

korunmasız!” diyerek
Peygamberden izin

istiyorlardı. 
Halbuki gerçekte evleri

tehlikeye mâruz değildi,
onlar sadece savaştan
kaçmak istiyorlardı. 

Hicrete kadar
Medinenin ismi Yesrib

idi. Daha sonra
Medinetu’n-Nebî

(Peygamberin Şehri)
oldu. 

Ahzap /14 – Demek
Medine’nin her

tarafından hücum
edilseydi ve

kendilerinden
İslâm’dan dönmeleri

istenseydi, hiç tereddüt
etmeksizin, bunu derhal

yapacaklardı! 

Ahzap /15 – Halbuki
daha önce, düşmandan
kaçmayacaklarına dair
Allah’a yemin ederek,

söz vermişlerdi. Allah’a
karşı verilen o ahitlerin

hesabı elbette
sorulacaktır.

بف اي يـــوة هي مةـرن ذف الخة اي نةا م ـوة ةـال نةـذف نة ميـب ـنح م ــه ــيثةاقةـيحي م ـــنفــمف وة وح ــــنف ن ــكة وة
يــغة ۙـلي ظاى م  عي ى ـوسنـوة يةـن  مةــۛسى ابفـيـوة الخة مة  ــرف نةـوة اىـثةاقـــيـمف ميــه ــنفــا م ـذف

نف ص  ينة عة اد  قي ة ـةلة الصح العةــه ــدف ق ـل يةسف ۛ  وة ة ل لفــمف ا ف ــدح يــكة اباىــنة عةـري ذة ﴾٧﴿

ا ةـهةــااليح ـية ينة انمةـاالح وا ن ــكمن وا اذفــذي ذفكميـفـلةــــعةالحن  ةة ـمةـعفـر  مف اي ﴾٨﴿ ۟ـيـاللي ماى
كةانة وة تـف ااءة ۛسـن ود  فةــمف ج كمجة لةنةا ـلفـاةرف مفـيفـعة اۜه  هة وف ن وداى لةمف تةرة ج  يحاى وة  ري

ااؤ ن ذف جة نف مفكماي ق  م  نفكمفةوف م  لة مف وة فة السف ﴾٩﴿ ۛالحن  يراى ل ونة بةصي مة ا تةعف  ب مة
تةظ نح ونة وة نـف اغةكمم  ذف زة اي ة بفـمف وة بةـت  الف ل وب  ت ـغةـلةـۛصار  وة رةـالف الفق  نةاج  حة

م ـم ـالف ل يةـت ـكة ابفـنةال ـه  يداىـؤف الى ۛشدي لفزة ل وا ز  لفز  ز  ن ونة وة ﴾١٠﴿ ن ونةاـالظح  ب الحن 
نةا ف  ذف يةق ول  الفم  اي ةـق ــوة الح يــونة وة عةـمةمف ـه ـل وب ــ ق يـنة فيـذي اوة نةاــرةض  مة دة ﴾١١﴿

ذف قة اي اائ ــــالةـوة مفــــه ــنفــــم ة  ـــــفةـــــتف  طة ﴾١٢﴿ س الحن  رة ة غ ــــو لـ ــ  وة لح ا اي وراىــــــه  ر 
ه ـم  م ـنف ااالهف ۛب لة م ـثفـلة يةـــية امة لةـر  ج كمقة يةــمف فةارف واۛ  وة ن   فةــتةـسفـع  يق ـأفذ  ري
ونةـي  يد  ري ة ة  يةـب ـالنح ة ب ـق ـــيح نح ا ه ـــنةا عةــوتةـي ـــول ونة  اي مة ة   وة رة نفـــعةـــية ب ـوف ۜ اي ة  رة وف

لة د خ ـوة ا  ث ــنف القفــــ  م مفـه ـلةيفـعةتف ـلةـوف هة ة   س ـــطةار  ل واـــئ ــمح ﴾١٣﴿ ة ف  لح اراىــاي رة
لة ا هةـان ـدف كةـقةـوة واــواعة د  ﴾١٤﴿ تفنة نتةـالفف  اـةة لة مة ا وة هة ةث واـلةـتة وف ةـــب  بح لح اا اي يراىـية هة سي

﴾١٥﴿ ة ۜ وة الحن ـارة بـة ةدف ـونة الف ـ  لح ــــوة ـــل  لة يـ  ـنف قةــبف ــد  كـ م  ـــــهف ـؤ نلىالحن  ــانة عة ـسف مة
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Ahzap /16 – De ki: 
Eğer ölümden veya 
öldürülmekten 
kaçıyorsanız, kaçmak 
asla size fayda vermez. 
Faraza başarsanız bile 
hayatta kalacağınız 
süre, nihayet çok 
sınırlıdır. [4,77-78; 62,8] 

Ahzap /17 – De ki: 
“Allah size bir felaket 
dilese, sizi Allah’a karşı
korumak kimin haddine
düşmüş?” 
Yahut o size bir rahmet 
dilese, bunu kim 
engelleyebilir ki? 
Onlar, kendileri için 
Allah’tan başka ne bir 
koruyucu, ne de bir 
yardımcı bulamazlar. 

Ahzap /18 – Allah 
içinizden bozgunculuğa
meyledip savaştan 
alıkoymak isteyenleri 
ve kardeşlerine: “Bize 
gelin” diyenleri elbet 
biliyor. Zaten bunlardan
ancak pek az bir kısmı 
savaşa geliyorlardı. 

Ahzap /19 – Savaşa 
katıldıklarında da size 
karşı pek cimri ve 
kıskanç davranırlar. 
Hücum eden düşmanın 
ortalığa saldığı büyük 
korku gelince, ölüm 
sekeratına düşmüş 
kimsenin bakışı gibi, 
gözleri dönmüş bir 
tarzda sana baktıklarını 
görürsün. 
Korku hali geçince, 
Allah yolunda 
harcamada cimrice bir 
tavır içinde, keskin 
dilleriyle sizi 
incitirlerdi. 
İşte onlar iman 
etmemişler, Allah da 
onların yaptıkları bütün
işleri boşa çıkarmıştır. 
Bu, Allah’a göre 
kolaydır. 

Ahzap /20 – 
Münafıklar birleşik 
kuvvetlerin çekilip 
gitmediklerini 
sanıyorlardı. 
Şayet birleşik kuvvetler
tekrar gelecek olsa, çok
isterler ki çöldeki 
göçebeler içinde 
bulunsunlar da sizin 
savaşınız hakkındaki 
haberleri uzaktan 
sorsunlar. 
Esasen, yanınızda 
bulunsalardı dahi, 
onlardan pek azı 
savaşırlardı. 
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Ahzap /21 – Hakikaten,

Allah’ın Resulünde
sizler için, Allah’a ve

âhiret gününe
kavuşmayı bekleyenler

ve Allah’ı çok
zikredenler için en

mükemmel bir nümune
vardır. 

Hislerine kapılan bazı
kimseler, Hz.

Peygamber (a.s.m)’ın
Mekke’de müşriklerin

baskı ve takibatına
mâruz kaldığı zaman

asil bir örnek olduğunu,
fakat Medine’ye

hicretten sonra savaşlar,
birçok evlilik, ganimet,

dünya hâkimiyeti ile
manevî tarafının

azaldığını ileri sürerler. 

Fakat Resul-i Ekremin
gelmesinden maksat, bu

hislerine mağlup
insanları memnun

etmek, onlara pratik
kıymetten mahrum

birtakım esaslar
öğretmek değildi. Hz.
Muhammed’in hedefi,

bu dünyada yaşayan,
çalışan insanlara

yaşayışlarında
uygulayabilecekleri
kuralları öğretmek,
onlara bu kuralları

kendi yaşayışıyla izah
ve tarif etmekti. 

Ordu kurmasa, yaptırım
gücü kazanmasa,

hükümler koymasa,
evlenmese, dâvaları
hükme bağlamasa,
düşmanları mağlup

ettikten sonra onları
affetmese, insanlara
tam örnek olamazdı.

Asıl bu gibi bütün
beşerî faaliyetleri

yapması, onların her
birinde örnek tutumun
ne olduğunu sözleriyle

ve uygulamalarıyla
göstermesi ile en

mükemmel nümune
olmuştur. 

Ahzap /22 – Müminler
saldıran o birleşik

kuvvetleri karşılarında
görünce: “İşte bu,

derler, Allah ve
Resulünün bize vaad

ettiği zafer! 
Allah da, Resûlü de

elbette doğru
söylemişlerdir.”

Müminlerin, düşman
birliklerini görmeleri

onların sadece, iman ve
teslimiyetlerini artırdı. 

تفل  الو  الفقة نف فةــف ـم  الفكمعةــفةــنفــنف يةـلف لةـــق  ار   اي ت ــرة رف ت ـنة الفــــمف  م ــرة وف مة
ي  ية نفـلف مةـق  م ــذةاالحةذي ص  نةكمعف مف م  ﴾١٦﴿ ت  ذاى لة اي ةـمةــوة قةــتح ة لح لىـيـليـع ونة اي

نف د ون  م  لةالحن  ةىۜ وة مة حف ادة ب ك مف رة وءاى الوف الرة ا ادة ب ك مف س  نف الرة مف  اي ونة لةه  د  يةج 
مفكمنـفــنة م ـيـوح  قيـعةـم ــ الفالحن م  ـــلةــعفــدف يةــــقة ﴾١٧﴿ ل الحن  نةـــ وة لة ى وة يراىـصيـياح

قة ة لح ۙـليــاي يلى الف اائ ــوة يـقة ا ن ــنة ل  خفـلي لةــل ـمف هةـه ـوة ة اي ۛــيفـــمح ية نةا لة أفۛســبةــالف ونةــأفت ــوة
ةـالش  ۛ فةكميـفــلةـةى عةـحح الفـمف ااءة اليفــخةــا ذةاجة ف  رة لة ظ ر ونةـمف يةنفـه ـتةـوف يفكةـاي ﴾١٨﴿

ف ـالف وف خة ور  العفـتة ي ي ـن ـي ـد  الحةذي مف كة ىـغفـه  ه  شن لةيف نةعة ۛب  م  ۛت  فةا ذةاذةهة وف الفمة
بةطة فةاةحف نةة  ۛسلةق وك مف اد  الش  ب اةلفس  دة ةـح  لةىةى ـحح ائ كة  عة لن ۜ ا ول ر  يف ن وا لةمف الفخة م  ي ؤف

ۛسب ونةـحفـية ﴾١٩﴿ الةــــ العفالحن  كةــــه ـــــمة ۜ  وة ل ــــمف يراىــسيـيةالحن   لةىــــكة عةـــانة ذن
اد ونة ف يـبة اۛب زة ةحف ةحفالف نف يةأفت  الف اي ب واۛ وة هة ةـ لةمف يةذف النح دح وا لةوف اب  يةوة مفـه ـزة

۟ يلى قةلي ة لح اي نف ل ونة عة ـة اب  يةسف رة ةعف اائ  الف ان كمالنفبة لةوف كة ۜ وة ا واـمف يـك مف مة اوا في قةاتةل 
دف كةانة لة ول  كملةقة س  ي رة ۛسنةة  ل الحن مف في ة  حة وة نفـ ا سف ج ــانة يةـكـ مة واــرف ﴾٢٠﴿

لة الالفـوة ا رة ة ن ونةــؤف م ـم ـمح ﴾٢١﴿ ة  الفالحن نخ ــيةـــــوة ذةـــــوف مة الف ةرة ـــــكفرة وة  الحن
ۜكف يراى ثي

قةـــــــوة ۛص دة ةحف اۛبۙ ــــــــالف عةـــــوا هنـ قةال زة ا وة ا مة نةا ـــــــذة س الحن دة ه ـــو ل ـ  وة رة
﴾٢٢﴿ ۜالحن  ــيـــماى ـلي ــــسف تـة ـا نـاى  وة يـــــــمة ا  اي ة لح ـــــــمف  اي ادة ه  ا زة ــه    وة مة و لـ  س   وة رة
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Ahzap /23 – 
Müminlerden öyle 
yiğitler vardır ki 
Allah’a verdikleri sözü 
yerine getirip 
sadakatlarını ispat 
ettiler. 

Onlardan kimi adağını 
ödedi, canını verdi, 
kimi de şehitliği 
gözlemektedir. Onlar 
verdikleri sözü asla 
değiştirmediler. 

Ahzap /24 – Allah, 
böylece sadık kalanları,
doğruluklarına karşılık 
ödüllendirecek, 
münafıkları da dilerse 
azaba uğratacak veya 
tövbe nasib edip 
tövbelerini kabul 
buyuracaktır. Çünkü 
Allah gafurdur, 
rahîmdir (çok 
affedicidir, merhamet 
ve ihsanı boldur). 
[3,179; 47,31] 

Ahzap /25 – Allah, o 
kâfirleri, elleri boş 
olarak, kin ve 
öfkeleriyle geri çevirdi. 

Müminlerin 
savaşmasına hacet 
bırakmadı. Herkes 
anladı ki Allah pek 
kuvvetlidir, mutlak 
galiptir. 

Ahzap /26 – O kâfir 
düşmanlara içeriden 
destek vererek hıyanet 
eden Ehl-i kitaptan 
Beni Kurayza’yı da 
kulelerinden indirdi ve 
kalplerine korku saldı, 
bir kısmını öldürüp, 
diğer bir kısmını da esir
aldınız. {KM, Tesniye 
20,10-14} 

Kurayza Yahudilerinin 
Hz. Peygamberle 
yaptıkları anlaşmaya 
göre Kureyş ve 
müttefikleri Medine’ye 
hücum ederlerse 
Kurayza bu saldırıya 
karşı  koyacaktı. Fakat 
Kurayza savaş 
ortasında hıyanet etti. 
İçeriden düşmanları 
destekledi. Kuşatmacı 
düşman çekilince, 
Yahudiler hıyanet 
suçunun cezasını 
çekeceklerini 
beklediklerinden, zaten 
savaş vaziyetine geçip 
Medine civarındaki 
kalelerine girmişlerdi. 
Hz. Peygamber, 
düşman çekilince, 
müslümanlar daha 
dinlenmeden Kurayza 
üzerine yürüme emri 
verdi. Onları kuşatma 
ise 25 gün kadar sürdü. 
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Sonunda Ensarın
önderlerinden Sa’d İbn

Muaz’ı hakem seçip
hükmüne razı olacaklarını

bildirdiler. Hz.
Peygamberin hükmüne razı
olsalardı, o daha önce Benî
Kaynuka Yahudi kabilesine

uyguladığı cezayı
uygulardı. Sa’d onlara

kendi Tevrat şeriatlarının
hükmünü uyguladı

(Tesniye, 20,10-15). Savaşa
katılanların

öldürülmelerine, geride
kalan kadın, çocuk ve

yaşlıların esir edilmelerine
hükmetti. Onlardan 400
kadar savaşçı öldürülüp
arazileri müslümanların

eline geçti. 

Ahzap /27 – Onların
arazilerine, yurtlarına,
mallarına, hatta sizin

ayak bile basmadığınız
topraklara sizi vâris

yaptı. Allah her şeye
kadirdir. 

Ahzap /28 – Ey
Peygamber, eşlerine de

ki: “Eğer dünya
hayatını ve süsünü

istiyorsanız, gelin size
boşanma bedellerinizi

vereyim ve sizi güzelce
boşayayım.” 

Ahzap /29 – “Yok, eğer
Allah’ı, Resulünü ve

âhiret mülkünü
isterseniz, haberiniz

olsun ki Allah sizin gibi
iyi hanımlara büyük

mükâfat hazırlamıştır.” 

Sûrenin tefsirinin baş
tarafında belirttiğimiz

gibi, bu tarihlerde, yani
hicretin 5. yılından

sonra, müslüman
toplumunun maddî

şartları nisbeten iyileşti.
Ezvac-ı tahirat da bu

refahtan biraz
yararlanmak istediler.

Hz. Peygamber
isteseydi bunları temin

ederdi. Fakat o zühd
prensibini, yoksul

müslümanların hayat
standardlarını esas

aldığından, ilahî irşadla
buna razı olmadı. Hatta

ciddî bir imtihan
geçirdi. Bu âyetin
talimatıyla bütün
eşlerini boşamak

durumu ile karşı karşıya
geldi. Onları ya

alışageldikleri sade
hayata devam, ya da

boşanma arasında
muhayyer bıraktı. Onlar
neticede dünya refahını
değil, Hz. Peygamberle

olan beraberliği tercih
ettiler. 

Ahzap /30 – Ey
peygamber hanımları!

İçinizden kim çirkinliği
aşikâr bir günah işlerse,

onun cezası, iki kat
olur. Bu, Allah’a göre

kolaydır. 

مفـفة ه  نف م  نة  يـؤف م ــم ـالفم  جةـــني ق ـال  ۛصـنة  ر  وا ــــاهةـاعةـوا مةـدة ةد  ۛـيفـــلةــعة الحن ه 
ز ية الحن  ل يةجف ﴾٢٣﴿ نف ا مة مة ر   وة تةظ  نف يةنف ه مف مة نف م  بةه  وة ى نةحف ل وا قةضن ة ۙـتة بةدح يلى بفدي

يةت وۛب الوف قي اد  ة دف ق ــالصح ۛب الفـــعةــمف وة ي ــه ـينة ب ص   ۛشااءة اينفينةـقيــــنةاف ــم ـــذح 
ة  دح رة الحن وة ﴾٢٤﴿ ۜ  ــه ـيفــــلةـــعة ةمف نح ة  اي حيـف ـــــــــــــانة   غةــكـ الحن ۛـــــــــيـــــو راى رة ماى

ينةـنيـــؤف م ـم ـــالف ينة  مف لةمف يةنةال واخةكفالحةذي ه  يفظ  واب غة ر   راىۜ وةــيفــفة
ىـكف الحن  فة
ةــوة النف لة الح يــزة وـــاهةـظة نةـذي مفــه ر  ﴾٢٥﴿ ۜـق ـــالف كةتةالة يــ قةالحن  انةـ وة ى عةـو  يـــاح ۛــزي زاى

يقاىـالرح عف ۛب فةري نف ل م  نف  الهف تةاب  م  قة الفك  مف وة يه  يـۛصيةاصي م ـق  ذةۛف في ل وب ه 
ثة رة الوف ۛضكمـــــوة يةــــــه ـــــمف الرف د  مفرة اـمف وة ه  ﴾٢٦﴿ ت ل ونة ر ونة فةتةقف تةأفس  ۛــ وة يقاى ري

ء  ۛشيف المف الةــــــوة الرف ضـــه ــــوة كةــؤ نهةــــطةــــــتة مفــــاى لةــمف  وة لنى الحن  انةــــاۜ وة ك لح  عة
ا ا الـــــيح  االـية ةــهة اج ــيح   ق ـــب ـنح وة ةزف ة ت ـت ـنفــــــكـ اينفكة ــــلف ل  نةــنح دف ر  ﴾٢٧﴿ ۟ــقة يراى دي

ةكمـــحف نح نفـحةـالف وةةالدح  يــين زي ا  فةـــتةـنةـيةا  وة الةـتةــهة ا ۛسكمعفـتح ـــنة ا مةـيفـعة ة  وة رح ـنح
ة  ت ـــــت ــــنفـــكـنف  اي وة دفــــنح ة نة  ر  ارةالحن ة الدح ولةه  وة س  رة وة ﴾٢٨﴿ احاى جةـۛس لىـيـميــرة

﴾٢٩﴿ نخ  ةة ــــالف ة ـــفةرة ةا نح ة ل لفــ العةالحن نةـحفـم ــدح نفــس  ة الجفـك ـات  م  يماىـراى عةـنح ظي
عةفف ي ۛضا ةـيةان  النح ة ب ــك ــنفـأفت  م ـنف يةــيح  مةـــب ــۛسااءة اح ــنح ة ــنةـــيح ــبةــة   م ــۛشـفة

﴾٣٠﴿ ـــلةى ــــكة  عة لـ  ــانة ذن كة ۜ  وة ــــن  ــــيف ــفة ـعف ـذةاب  ض  ـــعة االف ـهة ـيــراىالحن  لـة سي  يـة
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الجزء

﴾٢٢﴿
Ahzap /31 – Ama 

kim Allah ve Resulüne 
itaat eder, güzel ve 
makbul işlere devam 
ederse 

ona da mükâfatını 
iki misli verir ve ona 
cennette kıymetli bir 
nasip hazırlarız. 

Ahzap /32 – Ey 
Peygamber hanımları! 
Siz herhangi bir kadın 
gibi değilsiniz. 

Takvâ sizin 
sıfatınız olduğuna göre,
namahrem erkeklere 
hitab ederken tatlı ve 
cilveli bir eda ile 
konuşmayın ki 

kalbinde hastalık 
bulunan bir şahıs, 
şeytanî bir ümide 
kapılmasın. 

Ciddi, ölçülü 
konuşun. 

Ahzap /33 – Hem 
vakarla evinizde durun 
da, 

daha önceki 
Cahiliye döneminde 
olduğu gibi süslenip 
dışarı çıkmayın, 

namazı hakkıyla 
ifa edin, zekâtınızı 
verin, 

hülasa Allah ve 
Resulüne itaat edin. 

Ey Peygamberin 
şerefli hane halkı, ey 
Ehl-i beyt! 

Allah sizden her 
türlü kiri giderip sizi 
tertemiz yapmak 
istiyor. 

Âyette geçen Ehl-i
beyt, Resulullahın ev 
halkıdır. Yani ezvac-ı 
tahirat (eşleri), evlatları,
damadı Hz. Ali ile 
torunları Hasan ile 
Hüseyin (r.anhüm) 
buna dahildirler. 
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Ahzap /34 –

Oturun da evlerinizde
okunan Allah’ın

âyetlerini ve
Resulullahın

hikmetlerini anın. 

Allah muhakkak ki
latif  ve habirdir (ilmi

en gizli şeylere bile
nüfuz eder). 

Ahzap /35 –
Allah’a teslim olan

erkekler ve teslim olan
kadınlar, 

İslâm dinine iman
eden erkekler ve iman

eden kadınlar, 

taate devam eden
erkekler ve taate devam

eden kadınlar, 

dürüst erkekler ve
dürüst kadınlar, 

sabreden erkekler
ve sabreden kadınlar, 

mütevazi erkekler
ve mütevazi kadınlar, 

hayır yolunda
infak eden erkekler ve

infak eden kadınlar, 

oruç tutan erkekler
ve oruç tutan kadınlar, 

ırzlarını koruyan
erkekler ve ırzlarını

koruyan kadınlar, 

Allah’ı çok
zikreden erkekler ve

çok zikreden kadınlar
var ya, 

işte Allah onlara
mağfiret ve büyük bir
mükâfat hazırlamıştır.

[49,14; 39,9; 2,238;
3,43; 30,26]

ت ـــن  ااـــؤف هة مة ة ـــــنفــتف  م ــن ـقفـنف يةـــوة حن ك نح و ل ل  س  تةــ  وة رة حاىـــلف ۛصال ــمةــعفـهي وة
ةب يح ــالۛسااءة ـن  يةا نح ﴾٣١﴿ ا مةــــالجف هة تةــرة ة العفــيفـرح ۙ وة قـالةـدف نةــتةـن  زف ا ر  يماىـــكفاى ـهة ري

نةـخفـتة ۛضعف ة كةـت ـــسفــلة ن ـســــــالنح  نةـــد   م ــاةحةــنح ة اء  اي ة  فةـــت ــــيفــقةـــــاتح لةـــــنح
ۛـعفـمة وفاى ر  ل  فةـقةــالفــب  ةـمةـطفـيةــوف ي فيــعة الح ق ـهي مةــب ـلفــي قةـذي لىـــلفنة قةــرةض   وة وف

قة ي ب ــــوة نة  في لة  تةكمـوت ـي ــرف ة  وة جفـــبةــنح ا ه ـرح جة الفــــبةـنة تةــرحة ةـــل ـجة ة ــــيح ﴾٣٢﴿

ة الحن لن الق ـالف ون ةـنة الـــمفـــى  وة تيـلنــــصح ان ةــــــنة الـــــيــوةة  وة نةـــــعفـــــوةة  وة ال ط ــك زح
ۛســـــجف رح ـال س  ةـــولةــوة رة نح ا ي ـــه ۜ اي يد  ــــمة م كمــنفــــــۛب  عةــــــذف ه ــي ــــ ل الحن ري

اذف  ا ي ـــكموة نة مة لنىــتفـــرف ﴾٣٣﴿ لة ي ـــيفـبةـالف الهف ۛــطفـــمف تةكمرة ــــهح ـطةـت   وة يراى هي
ة الحن ي ب  نفكموت ـي ــفي ة م  ةــــــــــــــمةـــــكذــــــح ـــــــــــــــــ   وة الفالحن انيةات   نح نح ۜ   اي ة 

ة نح الف اي ات  وة ل مة سف الفم  ينة وة ل مي سف ينةـالفم  ني م  ؤف م  ﴾٣٤﴿ ۟ـيـبيـفاى خةـــيـطيـكةانة لة راى
ال اد  قةات ـوة ة صح الف م ــم ـوة الفـــؤف ان ــنةات   وة ينةـتيـــقة قي اد  ة الصح ان تةات  وة الفقة ينة  وة
الف ات ــــاش ـخةـوة عة ال ةـوة يــــاب ـصح الــــري ةــنة وة الفـــــاب ــصح ات  وة يــــاش ـخةــــرة نةــعي

ا ة الصح ات ـــائ ـوة مة الف قيـــتةـــم ــــوة الفــيـۛصدح  الـۛصـتةـم ـنة  وة قةات   وة اـدح  ة يـائ ـصح نةـمي
ة الحن الف اف ــوة يـــحة الفــــه ــــر وجةــنة  ف ـــظي اف ـــمف وة الـــــحة ةاـظةات  وة يــــكنذح نةــــري
﴾٣٥﴿ ةاكـ الذح ـيـراى وة ةكنــثي ــدح ات  العة يماىالحن ــرة ـظي ـراى عة الجف ةى  وة ـــرة ـف  ـغف ــمف مة ه   لـة
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Ahzap /36 – Allah ve 
Resûlü herhangi bir 
meselede hüküm 
bildirdikten sonra, 

hiçbir erkek veya kadın 
müminin o konuda 
başka bir tercihte 
bulunma hakları yoktur.

Kim Allah’a ve 
Resulüne isyan ederse 
besbelli bir sapıklığa 
düşmüş olur. [4,65; 
24,63] 

Ahzap /37 – Hani hem 
Allah’ın nimet ve 
ihsanına, hem de senin 
iyiliğine nail olmuş 
olup da hanımını 
boşamaya karar vermiş 
olarak sana danışmaya 
gelmiş olan kişiye Sen: 

“Eşini yanında tut 
Allah’tan kork” 
demiştin. 
       Allah’ın açığa 
çıkaracağı bir durumu 
içinde saklamıştın, 
çünkü insanlardan 
çekinmiştin. 
    Halbuki Allah’tan 
daha çok çekinmen 
gerekirdi. 
    Neticede, Zeyd eşini 
boşayıp onunla 
ilişkisini kestikten 
sonra, 
    Biz onu sana 
nikahladık ki, bundan 
böyle evlatlıkları, 
eşleriyle ilişkilerini 
kestikleri, onları 
boşadıkları zaman, o 
kadınlarla evlenmek 
hususunda müminlere 
bir güçlük olmasın. 
      Allah’ın emri her 
zaman gerçekleşir. 
[4,23] 
Allah’ın ve 
Peygamberimizin 
ihsanlarına nail olan şahıs, 
Zeyd ibn Harise (r.a)’dır. 
Çocuk iken esir düşüp köle 
olarak satılan Zeyd’i Hz. 
Hatice (r.a) almış, daha 
sonra Hz. Peygamber (a.s.) 
ile evlendiği zaman ona 
hediye etmişti. Bilahere 
ailesi fidye vererek geri 
almak istedi. 
Peygamberimiz, isterse 
fidyesiz olarak ailesine 
gitmesi hususunda onu 
muhayyer bıraktı. O 
ayrılmak istemeyince Hz. 
Muhammed (a.s.m.) onu 
evlat olarak ilan etti. 
       
      Hz. Peygamber, 
Zeyd’in, halası 
Ümeyme’nin kızı Zeyneb 
ile evlenmesine vesile oldu.
Fakat Zeyneb, köle asıllı 
olan Zeyd’i kendisine denk 
saymadığından, işin 
başından beri onunla uyum 
sağlayamadı. Sonunda 
Zeyd Hz. Peygambere gelip
evliliğe son vermek 
istediğini söyledi. Durumu 
izleyen Hz. Peygamber 
(a.s.m) bu neticeyi yerinde 
bulmakla beraber Zeyd’in 
yüzüne karşı söylemek de 
istemedi. “Eşini yanında 
tut!” diye asıl temennisini 
dile getirdi. 
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Zeyd boşayıp iddetini
doldurunca Zeyneb serbest

kaldı. Peygamberimiz
çekinmesine rağmen, Allah
onunla evlenmesini emretti.
Böylece evlatlık kurumunu
ilga işinde Hz. Peygamber,

kendi nefsinden örnek
vermek imtihanı ile karşı

karşıya kaldı. Hz.
Peygamberin, bir gün

Zeyneb’in güzelliğinin
farkına varması neticesinde

Zeyd’in onu boşadığı
zannını uyandıran ve nakil

yönünden de sahih olmayan
rivayetin, muhtevası da

makul değildir. Zira halası
kızı olarak öteden beri

tanıyıp evlenmelerinde de
tam bir aracılık yapan Hz.

Peygamber’in onu yeni fark
ettiği iddiasını doğru

bulmak mümkün değildir. 

Ahzap /38 –
Allah’ın, kendisine

takdir edip helâl kıldığı
bir hususu yerine

getirmekte Peygambere
herhangi bir güçlük

yoktur. 

Sizden önce gelip
geçen peygamberler
hakkında da Alahın

kanunu böyle cari
olmuştur. Allah’ın emri,
mutlaka yerini bulan bir

kaderdir. 

Ahzap /39 – Onlar
öyle seçkin kimselerdir
ki Allah’ın buyruklarını

tebliğ ederler, O’nu
sayıp çekinirler, Ondan

başka kimseden
çekinmezler. Hesaba

çeken olarak Allah
yeter. [6,124] 

Ahzap /40 –
Muhammed içinizden
hiçbir erkeğin babası

değildir, lâkin Allah’ın
resulü ve

peygamberlerin
sonuncusudur. Allah

her şeyi hakkıyla bilir. 

Ahzap /41- Ahzap
/42 – Ey iman edenler!

Allah’ı çok zikredin,
Onu sık sık anın. Sabah

akşam Onu takdis ve
tenzih edin. [30,17-18] 

Ahzap /43 –
O’dur ki sizi

karanlıklardan
aydınlığa çıkarmak için
feyiz ve rahmet indirir,
melaikesi de sizler için

dua ederler. O,
müminlere gerçekten

pek merhametlidir.
[2,151-152; 40,7-9] 

النف ا مة م ــم ـانة ل ـكـوة م ـــؤف لة م ـن   وة ذةا قةــنةـؤف س الحن  ۛضىــة   اي رة ا ـــول ـــ وة راىـــــالمفه 
ة ۛضلح ك ونة ة   يـة يةرة م  الفخ  نفلةه  نف م  مة ۜ وة مف ه  ر  ص ـــية المف ة عف س الحن رة دفـــقةــ فةه ـولةـ وة

ذف تة اي ةــــوة نف يذييق ول  ل لح النفـيفـلةـــعةالحن   مةـعةـال ۛتــــــمفــعةـــه  وة ﴾٣٦﴿ لى م  يناىـبيـۛضلة
ا مة جة كة ــيفـلةــكف عةــس ــه  المفـيفــلةـعة وف ةــزة اتح ة ق ــكة وة ي الحن في ت خف ي وة  في

كة س  نةفف
اـفة ة لةمح يـــبفــــــــ م الحن  تةــــدي ةـۛشى الـــــــخفـــــــه   وة قح الحن اۛسۛ وةـنح   الحة

ۜ النف يه  شن تةخف
اج  وة الزف ى يفد  قةضن ا زة هة نف  م 

طةراى ا وة نةاكةهة جف وحة  ل كةيف زة
ك ونة لة لةى يـة ينة عة ني م  ؤف رة الفم  ي ج حة فاي

ا مة ﴾٣٧﴿ ا ذةا قةۛضوف مف اي اائ ه  ية ع  طةراىۜ  الدف ة وة ه نح نف ر ــكـوةم  ولىـع ـــففــــــ مةالحن  انة المف
الحن  ةــ عةكةانة ۛض نفـم يح  ــب ــلةى النح ا فةرة يمة ج  في رة ةـــــه ۜ  س ـــــــــــ  لةالحن  حة ةةــــــنح

ۙـــقفـــمة وراى د  ة ف ي ينة خةـــالح ا ــذي ۜ ـبفـــ قةنفـــم لةوف راىــــــــــــــ قةالحن ر  ــانة المفـــكـوةل  دة
ة ال يـــلح ۛسـغ ــــــــلح ـــــبةــــنة  ي ـــذي نةـــــۛشـــخفــــ وة يةالحن الة ت  ـونة  ر  لةــــوف ه   وة ﴾٣٨﴿

انةـكةا ــمة ﴾٣٩﴿ ة داى ـــــــالحةوف نة ــــــۛشــخفـــــية لح ۜ  اي ة كةالحن يباىب الحن ى ـفنـــ وة سي  حة
كةانةوة د  ة مح اام حة د   البة نفالحة ال ك مف  م  نف ر جة لنك  س  وة اتة الحن  ولةـرة خة ة مةــوة ۜـــب ـالنح نة يحي

ا ةــــيح  االـية ا الح يـهة واــكمن وا اذفــــانمة نةـذي ةر  الحن ﴾٤٠﴿ ء  عةــلح  ۛشــك ـــ ب الحن  ۟ـيـليـــيف ماى
وة ي ه  يـي  الحةذي لة ۛصلحي ك مفـعة يـف ﴾٤٢﴿ وه  ۛسبح ح  ةى وة رة كف يلى بـ  الصي وة ﴾٤١﴿ راى كف ۙ ذ  يراى ثي كة

﴾٤٣﴿ ت ه  ائ كة لن مة ك مف وة جة ر  نة ل ي خف ات  م  لةى الظح ل مة ۜ اي  النح ور 
انة كة ينة وة ني م  ؤف  ب الفم 

يماى حي رة
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

422



423

Ahzap /44 – 
Allah’a kavuşacakları 
gün: “Selam!” iltifatı 
ile karşılanırlar. 

O, onlara pek 
değerli ve cömertçe, bir
mükâfat hazırlamıştır. 
[36,58; 10,10] 

Ahzap /45- Ahzap
/46 – Ey şanlı 
Peygamber! Biz seni 
insanlar hakkında şahit,
müjdeci, uyarıcı, 

Allah’ın izniyle 
O’nun yoluna dâvet 
eden bir peygamber ve 
aydınlatan bir lamba 
olarak gönderdik. 
[ 2,143] 

Ahzap /47 – Sen, 
müminlere Allah’tan 
büyük bir lütfa nail 
olacaklarını müjdele! 

Ahzap /48 – Sakın
kâfirlere, münafıklara 
itaat etme, onların 
verdikleri sıkıntılara 
şimdilik aldırma ve 
yalnız Allah’a dayan. 
Koruyucu olarak Allah 
yeter. 

Ahzap /49 – Ey 
müminler! Mümin 
kadınlarla nikâh akdi 
yapıp da onlara 
dokunmadan 
kendilerini boşayacak 
olursanız, onların iddet 
beklemelerini isteme 
hakkınız yoktur. 

Bu durumda 
onlara müt’alarını 
vererek güzel bir 
şekilde boşayın. [2,236-
237] 

Müt’a: Koca 
tarafından boşadığı 
karısının gönlünü 
almak için vermesi 
gereken mal, para, 
elbise gibi şeylerdir. 
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Ahzap /50 – Ey
Peygamber, Biz, şu

gruplara dahil kadınları
sana helâl kıldık: 

Mehirlerini
verdiğin eşlerin, 

Allah’ın sana
ganimet olarak verdiği

elinin altındaki
cariyeler, seninle

beraber hicret eden
amca kızların, hala

kızların, dayı ve teyze
kızların. 

Bir de kendisini
mehir istemeksizin

Peygambere hibe eden
ve Peygamberin de

kendisini nikâhlamak
istediği mümin kadını,
diğer müminlere değil,

sadece sana mahsus
olmak üzere helâl

kıldık. 

Bizim, müminlerin
eşleri ve ellerinin

altındaki cariyeler
hakkında gerekli

kıldığımız mehir gibi
hususlar, zaten

malumumuz olup onları
bildirmiştik. 

Hibe yoluyla
mehirsiz evlenmeyi

sana mahsus kılmamız,
nikâh konusunda senin

için bir güçlük
olmaması içindir. Allah
gafurdur, rahîmdir (çok

affedicidir, merhamet
ve ihsanı boldur). 

Bildirilen
hükümler: İznin en
fazla sınırının dört

hanım ile
sınırlandırılması,
velisiz, şahitsiz,

mehirsiz evlilik akdi
yapılmamasıdır. Diğer

taraftan evlenmede
şartlar müsait olursa,

bir erkek en fazla dört
kadınla evlenebilir.

Kur’ân’ın indirildiği
toplumda olsun, Yahudi

ve Hıristiyan
şeriatlarında olsun,

sınırsız kadınla aynı
anda evlenme imkanı

dörde indirilmiştir.
Şayet birden fazla
kadınla evli olursa

adaleti uygulama farzı
getirilmiştir. Bildirilen

evlilik hükümleri özetle
bunlardır. 

﴾٤٤﴿ ةـح ـتة مة يةـمف يةــه ــت ـيح العةـه   ۛســـوف نةــقةـلفـــوف م ۛ  وة ة لةـــلة يماىكفراى ـــمف الجفــه ــدح ري
﴾٤٥﴿ ا يح  اـية اــال ة هة ا ب يح ـــالنح ة نح ۛساــاي م ــــــاه ـنةا كة  ۛشــــلفــ الرف نةـشح ــبةــــداى وة ۙـــراى وة يراى ذي

بة ر ـوة م ــالفم شح  ينةـنيـؤف ﴾٤٦﴿ دةاع  لةى اىـيــوة س ـــن  ذف ـا ــ ب الحن  اي اجاى م ـــهي وة يــرة راىـــني
لة ت  يــكةاف ــع  الفــــط ــــوة نةـري ﴾٤٧﴿ ة مف م  ب اةنح راىـــيــبيــــلى كةـــضفــــــــ فةالحن نة ـلةه 

ب الحن  الف يــنةا ف ـــم ــوة يه ـقي دةعف الذن تةـــنة وة ةــمف وة كح ۜلةى ــــلف عةـــوة   وةالحن 
ىـــفنــــــــــكف

ا ةـــيح  ال اـية ا الح ينة  انـهة ذةا نـةـمة ذي اوا  اي نةات ــم ـالفم  ـــت ـــحفكفن  م  ؤف ﴾٤٨﴿ لىـــــيـــك وة
ةـيفـلةــعة نح ه  ة طة ةـث مح وه ـــت ـقفـلح ة م ــم  و ه ـمةـل  النف تةـبفــنف قةــــنح ة فةـسح  الةــــنح مفكمـمة

﴾٤٩﴿ ة  تةــع  نفـم  ة ۛسـعفـدح ة  وة نح تح ع وه  اۛ  فةمة ونةهة ح وه ـتةدح  يلىــرح  مي احاىجة ة  ۛسرة نح
ۛتـيفـــتة ان ا ا الــــيح  ا الـية ةـهة اا ـــب ــــنح ة نح اجةـنةا لةـــــلفـــلةــــ الحفيح  اي وة ـــــكة  الزف يـــكة الحن تاي
بة نةات ـوة ا مةــو رة ه ـا ج  مة ة وة اـكة م ــين ـميـتف يةــكةـــلةـنح ة ااءة ال اـمح كةـــيفــلةــعةالحن  فة

ي الحنتي بةــمح ــعة ات ـنةات  عةـــكة وة ة بةــمح بةـنةات  خةــكة وة ت ـال كة وة الة كةــنةات  خة
ةـل  يح ــب ــلنح اجة نة مةـهة امفــعةــرف الةى م ــــكة  وة م ـرة هةـــــنةـــؤف اـــۛسـففــتف نةــبةـــةى  اينف وة هة
ۜـالف ينة ني م  ؤف م  ادة  نف الرة ةب يح اي ال ـحةــك نـفــتةـسفـية  النفالنح اۗ خة د ون  نفـــكة م ـةى لةــۛصـهة
ا مة تفـكةـــلةــمة وة ضفـــافةـنةا مةـــمفـل ـدف عةـــقة اج ـــه ــيفـــلةــــنةا عةــرة وة ي الزف مفــه ـمف  فاي

﴾٥٠﴿ ك ونة ـلة يـة يف كة مف لـ  ـه  انـ  ـكة اليفـمة ــلةيف ۜ وة عة ج  ـرة  الحن ـانة كـحة
وراى ف   غة
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Ahzap /51 – Ey 
Peygamber, eşlerinden 
dilediğini boşarsın, 
dilediğini yanında 
tutarsın. 

(Ric’i talakla) 
boşayıp ayırdığını da 
yanında tutmak 
istersen, bunda sana bir 
vebal yoktur. 

Bu hal onların 
sevinmeleri, mahzun 
olmamaları, yaptığın 
muameleden hepsinin 
hoşnud olmaları 
yönünden daha 
münasiptir. 

Allah 
kalplerinizde olan her 
şeyi bilir. Allah alîmdir,
halîmdir (her şeyi 
hakkıyla bilir, 
müsamahası boldur). 

Bu âyette tam 
kapsamlı bir taksim 
yapılmıştır. Zira insan 
eşini ya yanında tutar 
yahut boşar. Nikâh 
altında tutarsa ya eşiyle 
yatar yahut terk eder, 
kasm (nöbet 
uygulaması) yapar veya
kasm yapmaz. 
Boşaması durumunda 
da ya onu serbest 
bırakır yahut tekrar 
almayı arzu eder. 

Rivayete göre bu 
âyetin indirilmesinden 
sonra Hz. Peygamber 
(a.s.m) eşlerinden 
Sevde, Cüveyriye, 
Safiyye, Meymûne ve 
Ümmü Habîbe’yi 
(r.anhünne) geri 
bırakmış, şu dört 
hanımı Hz. Âişe, Hafsa,
Ümmü Seleme ve 
Zeynebi ise (r.anhünne)
yanına almıştır. Allah 
hepsinden razı olsun. 
Demek ki azami dört 
hanım hükmünü 
böylece uygulamıştır. 

Ahzap /52 – 
Bundan böyle artık 
başka kadınlarla 
nikâhlanman, bunları 
başka hanımlarla 
değiştirmen, kendilerini
güzel bulup beğensen 
bile, sana helâl değildir.

Ancak elinin 
altındaki cariyeler 
bunun dışındadır. Allah 
her şeyi 
gözetlemektedir. 
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Ahzap /53 – Ey
iman edenler! Yemeğe

izin verilmeksizin, 

vaktine de
bakmaksızın,

Peygamberin evine
girmeyiniz. 

Fakat dâvet
edildiğinizde hemen

girin. 

Yemeği yiyince
hemen dağılın,

yemekten sonra sohbete
dalmayın. 

Çünkü bu
hareketiniz Peygamberi

rahatsız ediyor, lâkin
utandığından, size karşı

bir şey söylemiyordu. 

Oysa Allah,
gerçeği açıklamaktan

çekinmez. 

Eğer müminlerin
annelerinden bir şey

soracak veya isteyecek
olursanız, onu perde

arkasından isteyiniz. 

Böyle yapmanız,
hem sizin hem de

onların kalpleri
yönünden daha nezihtir.

Sizin Allah’ın
Resulünü rahatsız

etmeniz 

ve kendisinin
vefatından sonra onun
eşlerini nikâhlamanız

asla helâl değildir. 

Çünkü bu, Allah
katında büyük bir

günahtır. 

Ahzap /54 –
Herhangi bir şeyi açığa
vursanız da, gizleseniz

de bilin ki Allah her
şeyi pek iyi bilir.

[40,19] 

نفـم  محة ي جي نف ت رف لةيفكة تةۛشااء  مة ي اي ـواي ـف ـ  ت ة وة ه نح نف نف م  مةـتة مة ۜ وة ۛتـابف ن ـۛشااء  يف تةغة
ة نح زة يةحف لة وة لفــعة ج ـۛت فةـزة اىــلةيفـنةاحة عةــلة نن ل كة الدف ۜ ذن العفــقةـتة النف كة ة ةــن ـي ـرح ه نح

ۜكمـــــل و ب ـــــق  مف ية ۛضــوة تةـنة ب ــيفـرف اان ا ة ك ـتةـيفـمة ۜ وةـه ـلح ـه نح ة يـــلةــعفــــ يةالحن نح ا في م  مة
ية لح ــلة النفد ـعفـنف بةــــ م ۛسااء ـــالنح  لةكة ح  ا لة ﴿٥١﴾ وة يماىـ عةالحن  انةــكـوة لي يماىحة لي

ۜ ين كة يةمي لةـــبةـتة ة ةـه ـب  دح نف نح العف م  لةوف اج  وة وة ن  بةكةــجةـالزف لةكةتفـح سف امة مة ة لح ة اي ه نح
ا ةـــــااليح ـية االح يـــهة ن واـــنة انمةــــذي ﴾٥٢﴿ قيــــلح  ۛشـــلنى ك ــ عةالحن  انةـكـوة ء  رة ۟ـــيــيف باى

ام ـطة عة تة خ ـــــلة ةـي ـــــوا ب ـل ــــدف النف ي ـــب ـــــوۛت النح ا ة لح ذةنة لةـــــيح   اي لنكمــــــؤف ىـمف اي
ت مفـع ـطة مف نةاظ ـــيفــغة ننـــرة ينة اي لنــيـري ذةا د عيكنـــه ۙ وة خ ــيت ـنف اي ا ذةاـل وا فةــمف فةادف
يـــــي  ذ  ؤف م ـــش ـتةــانفـفة لة وا وة يـأفن ــتةـسفـر  ل ــحةـل  نةـسي ة ذن نح ۜ اي يث  انةـمف كةكمــــدي

ذةا اي وة ةــال ةـب ـنح يةالحن مف  وةكمنـفـــيي م ـحفـــتةـسفــيةـ فةيح ـيي م ــتةـسفـ لة ۜ ــحةــالف نةــحف قح
ل  مفكمــذن ة  مةـــوه ـم ــــت ـلف اةـۛس ة م ـــل وه ــــةـسفـاى فةـتةاعــنح ااء ح ــنح رة ۜــجةـنف وة اب 
ؤف ذ واـــت  ق كمــــل وب ـــق ـر  ل ــــهةــالطف مةــه ـــــوب ــل ـــمف وة ۜ  وة ة مف  النفكمــــانة لةـكـا ـنح

ۜــــالبة داى ولة س  ا النف  تةالحن  رة لة اــــــكنـــنفـــــــــ  وة اجةــح  وة اد  ـــعفـنف بةــ م ه  ـــــوا  الزف هي
نف ت  واـــــبفـــــاي د  ﴾٥٣﴿ ة  ذن ل  نح ـماىــيـظيــــ عةالحن ـدة ـــنفــــــانة  ع ــــمف  كةكمـــــــــــاي

﴾٥٤﴿ ـــــــاى  ال ــوه   فةــــا  ۛشـــيف ـــــف  ـــــــخف ـ  ة  وف  ت ة نح ء كـالحن يـماى ـانة ب ـك ــلح  ۛشـيف لي عة
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Ahzap /55 – 
Peygamberin eşlerine 
ve mümin kadınlara: 
Babaları, oğulları, 
kardeşleri, 
kardeşlerinin oğulları, 
kızkardeşlerinin 
oğulları, müslüman 
kadınları ve  malik 
oldukları köleler 
hakkında bir günah 
yoktur. Bunlar onların 
evlerine gelebilir ve 
onlarla karşılaşabilirler.
Bununla beraber, ey 
Peygamber eşleri, 
Allah’a karşı gelmekten
sakının, çünkü Allah 
her şeye şahittir. [24,31]

بزح

﴾٢﴿
Ahzap /56 – Muhakkak
ki Allah ve melekleri 
Peygambere hep salat 
ederler. 
Ey iman edenler! Siz de
ona salat edin ve tam 
bir içtenlikle selam 
verin. [33,41-43; 2,157]
Allah’ın salatı: Nebîsini 
rahmetine mazhar etmesi, 
onun şanını yüceltmesidir. 
Meleklerin salatı Hz. 
Peygamberin şanını 
yüceltme, müminler için 
duadır. Müminlerin salatı 
da, duadır. Selamları ise 
ona güven verme, ona 
kendileri tarafından vaki 
olabilecek zarar, saygısızlık
gibi olumsuz durumlardan 
teminat verme anlamına 
gelir. 
Demek ki salat-u selam, 
Hz. Peygamberin Allah 
Teâla tarafından getirdiği 
ne kadar ahkâm varsa 
hepsini kabul edip, devamlı
sûrette ona verilen biatı 
yenileme mânasına gelir. 
Evet, her salavat bir tecdid-
i biattır. 
Hatıra gelen bir soru da Hz.
Peygamberin salata, dua ve 
rahmete ihtiyacı olmadığı 
halde bunun üzerinde 
önemle durmanın sebebidir.
Şöyle denilebilir: Ümmetin 
Hz. Resulullaha ihtiyacı 
fazladır. Hele bu ihtiyaç 
uzun ve tehlikeli, 
meşakkatli âhiret hallerinde
son derece fazla olacaktır. 
Resul-i Ekrem (a.s.m) ın bu
itibarı, tabir caiz ise Allah 
Teâla nezdindeki bu kredisi,
ne kadar artarsa, bu 
imkânların kullanılması o 
derece fazlalaşacaktır. Her 
bir müslümanın ondan 
istifadesi daha da artacaktır.
Demek ki salavat, 
nihayetsiz ümmetin, 
nihayetsiz ihtiyaçları ile 
ilgili olduğu için, ne kadar 
yapılsa yeridir. 
Ayrıca salavatla müminler 
Hz. Peygambere karşı 
görevlerini daha sık 
hatırlamakta, onun 
buyruklarıyla irtibata 
geçme ve ona olan 
sevgilerini artırma vesilesi 
bulmaktadırlar.
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Ahzap /57 – Allah ve
Resûlünü çirkin iddia

ve davranışlarıyla
incitenlere Allah

dünyada da, âhirette de
lânet etmiş ve onları

zelil eden bir azap
hazırlamıştır. 

Ahzap /58 –
Mümin erkek ve mümin

kadınlara haksız yere,
kötü söz ve

hareketleriyle eziyet
edenler, bir iftira ve

aşikâr bir günah
yüklenmişlerdir. 

Ahzap /59 – Ey
Peygamber! Eşlerine,

kızlarına ve mümin
kadınlara söyle:  

Ev dışına çıktıkları
zaman dış elbiselerini

üzerlerine salıversinler. 

Böyle yapmaları
onların iffetli

tanınmaları ve
kendilerine sarkıntılık

edilerek incitilmemeleri
yönünden en uygun bir

davranıştır. Allah
gafurdur, rahîmdir (çok

affedicidir, merhamet
ve ihsanı boldur).

[24,31] {KM, I
Korintos. 11,5-6} 

Cahiliye araplarında
kadınlar örtünmezdi.

Erkeklerin dikkatlerini
çekecek tarzda açılıp

saçılan kadınlar fazla idi.
Böyle kadınlar erkeklere

ümit verdiklerinden, onlar
tarafından ilgi görürlerdi.
İslâm kadının haysiyetini

yüceltmek ve ahlâksız
erkekler tarafından rahatsız
edilmelerini önlemek için,

iffetlerinin bir alameti
olarak örtünmelerini

emretti. Cilbab (dış elbise)
gözler açık olsa da yüzün

büyük kısmını, gerdanı ve
bütün bedeni örten

elbisedir. 

Ahzap /60- Ahzap /61
– Münafıklar,

kalplerinde bir hastalık
bulunanlar ve şehirde

müminlerin kusurlarını
arayarak kötü haber

yayanlar, bu hallerinden
vazgeçmezlerse, 

Biz onlara seni musallat
ederiz de sonra orada

ancak az bir zaman
sana komşuluk

edebilirler.
Lânetlenirler, nerede

rastlanırlarsa yakalanıp
öldürülürler. 

Ahzap /62 – Allah’ın
daha önce gelip

geçenler hakkındaki
nizamı budur. Allah’ın

nizamında asla bir
değişiklik bulamazsın.

ةــه ــن  نح ج  ةـه ـيفـلةـ عةاحةـنةــــلة ا يــ فاينح بة اـــه ـــائ ــان لة ة وة بف نح اا ــــال ةــه ــئ نة ا نح لة اــ ايخفوة وة
ةـه ــئ ۛسااـن  نح ا  لة ااء  ايخفـــــالبفوة ان ـــنة ا البفــــه ـــوة لة ة  وة ااء  الخةــــــنح اـــــنة ةـــه ــــت وة لة  نح وة

ة الحن لة ةــــه ــــــا ن ـمةــــــتف  اليفـــــكفـــلةـــــا مةـــ مةوة اتح ۛ  وة ة ۜ    ينة  ــــقيـــــــــنح ة ةالحن اي نح
ة  نح ةاي ائ الحن لن مة تةه كفــ وة ﴾٥٥﴿ ء  ۛشـــــلح  ۛشــــــــ ك لنىـعةا  نة    ـكف داىـــيــــهيـــــيف

وا ۛسلح م  وة لةىلح ونةـۛصـي  ۜ   عة ةب يح اا اليح  النح اــــية ةهة ينة انمةــالح ه ـــيفـلةـلح وا عةــــن وا ۛصـــــذي
ة ة الح نح يـــاي ذ ونة ــــنة  ي ــذي ةؤف ولةالحن س  رة الحن م  ــه ــــنةــعةــــه  لةــــ وة ﴾٥٦﴿ ماىـيــليـــسفــتة

الحة يـوة نةـــذي ﴾٥٧﴿ نفـ الف ي نخ ــــدح  الف العةـــيةا وة ة   وة ة لةــرة ابــمف  عةـــه ـدح ناىــيـهيـاى م ـذة
ل واـتةــاحف مة ذ ونةـــي  م ـم ـالف ؤف يـؤف الف نةــني م ـم ـوة اـغةـنةات  ب ـؤف ر  مة د  تةۛسب واكذا يف فةقة

ااال اــيح  ية ةهة اج ــيح  ق ـــب ـ النح وة ةزف بةــلف ل  كةـــنةات ــكة وة ﴾٥٨﴿ ثفماى م ـهفــب  اي ۟ـتةاناى وة يناى بي
ا نن ىـالدف ن  م ــم ـالف ء اۛساــوة يـؤف يـ ي نةـني ني ة م ـه ـيفـلةـنة عةـدف بيـنف جةـنح ل كةـه ـب ـيـلة ۜ  ذن ة نح

﴾٥٩﴿ ففـــعفـالنف  ي  ذةيفــــلة  ي ـــــنة  فةـــرة ۜ  وةــؤف حيـف ـــــ  غةالحن انة ـكـنة ماىـــيــوراى  رة
الف ج ـوة رف ف ونةـم  ي تةه ـنفـمف يةــلة نفـــئ ــلة ينة في الحةذي ق ونة وة نةاف  مف مة الفم  رةض ـق ل وب ه 

﴾٦٠﴿ يـالف ف ي دي يةــن ـة  لةــنةـمة ر  ونةكة فيـنحةكة ب ـــغف ر  او  ي جة ة لة مف ث مح ۛ ـه  يلى قةلي ة لح اا اي يهة
ةــس  الحن ةة ـنح ﴾٦١﴿ ۛ  اليفـيـونيـع ـلفـمة اث ـــنة اوا ا خ ــق ــنة مة ق ــف  يـقفـــتة واـل ــتح ـذ وا وة لىـتي

﴾٦٢﴿ ةــة  ف ي ـنح ـدة ل ـــــــــس  ـج  نف تـة لـة ۛ وة ـل  ــنف قةـبف ا م  وف ــلـة يــنة خة ــذي ـة يلى الحن  الح تةبفدي
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Ahzap /63 – 
İnsanlar senden 
kıyamet saatini sorarlar.

De ki: ona dair 
bilgi Allah’ın 
nezdindedir. 

Ne bilirsin belki 
de o saat yakındır! 
[16,1; 54,1; 21,1] 

Ahzap /64 – Allah
kâfirlere lânet etmiş ve 
onlara harlı bir ateş 
hazırlamıştır. 

Ahzap /65 – Onlar
onun içinde devamlı 
kalacak 

ve kendileri için 
ne bir koruyucu ne de 
bir yardımcı 
bulamayacaklardır. 

Ahzap /66 – 
Yüzleri ateşte gâh bu 
yana, gâh öbür yana 
çevirileceği gün: 

“Ah! derler, ah ne 
olurdu! 

Keşke Allah’a 
itaat etseydik, 

keşke Peygambere
itaat etseydik!” [25,27-
29] 

Ahzap /67 – “Ey 
Ulu Rabbimiz! derler, 
sözün doğrusu, biz 
önderlerimizin ve 
büyüklerimizin 
dediklerine uyduk, ama 
onlar bizi yoldan 
saptırdılar.” 

Ahzap /68 – “Ey 
Ulu Rabbimiz! Onlara 
azabın katmerlisini ver, 
en dehşetli lânetle lânet 
et onlara!” 

Ahzap /69 – Ey 
iman edenler! Mûsâ’ya 
eziyet edenler gibi 
olmayın. 

Eziyet ettiler de, 
Allah onu, onların 
dediklerinden akladı, 
beri olduğunu ortaya 
koydu. 

O, Allah nezdinde 
pek itibarlı bir kişi idi. 
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Ahzap /70- Ahzap
/71 – Ey iman edenler!

Allah’a karşı gelmekten
sakının 

ve hep doğru söz
söyleyin ki 

Allah da işlerinizi
ve hallerinizi düzeltsin, 

günahlarınızı
affetsin. 

Kim Allah’a ve
Resulüne itaat ederse,

pek büyük bir mutluluk
ve başarıya nail olmuş

olur. 

Ahzap /72 – Biz
emaneti göklere, yere,
dağlara teklif ettik de 

onlar bunu
yüklenmekten

kaçındılar. 

Zira
sorumluluğundan

korktular, ama onu
insan yüklendi. 

İnsan (bu emanetin
hakkını

gözetmediğinden) 

cidden çok zalim,
çok cahildir. 

Emanet: farzlar,
yükümlülükler, Allah’a

itaat, akıl ve düşünme
kabiliyeti şeklinde tefsir

edilmiştir. Kader sırrı
yani Allah’ın takdirine
razı olmaktır, diyenler

de vardır. İnsana verilen
benlik de emanetin bir

unsurunu teşkil eder.
Benlik bütün mahlûklar

içinde yalnız insana
verilmiştir. Eğer

insandaki ene (ben)
gerçek mahiyetini

anlayıp Rabbine
yönelmezse dünyayı

zulüm, inkâr ve şirkin
dehşeti ile dolduran bir

mahiyete dönüşür.
Vallahü a’lem 

Ahzap /73 –
Bunun varacağı sonuç

da, Allah’ın münafık
erkekleri ve münafık

kadınları, müşrik erkek
ve müşrik kadınları

cezalandırması, mümin
erkek ve mümin

kadınların ise
tövbelerini kabul

buyurması olacaktır. 

Allah gerçekten
gafurdur, rahîmdir (çok

affedicidir, merhamet
ve ihsanı boldur)

ي دفــــــي  كةــري ـة ن  النحةاس  ل كةـيةسف  عة
ۜ ق لف ة  اعة ة ة السح نح اـاي ا مة هة لفم  دة ع  نف ۜ ع  االحن  مة   وة

ة نح ة  اي العةــاف ــكةــالف نةـعةــلةالحن ينة وة ةــري دح ﴾٦٣﴿ ةــلة لح اعة عة ة يـون  قةـكمةة تـةـالسح باىـري
ينة فيـال ـخة ااالبةـيـدي يةـهة ل ـج ـداىۛ  لة ونة وة نةــد  لة ى وة ۛـصيـياح يراى ﴾٦٤﴿ ۙـيـعيـمف ۛسـه ـلة راى

مة ت ـــية ةــقةـوف ةار  يةـال يـمف ف ــه ــو ه ـب  و ج ــلح ااــتةـيفــالةـونة يةـول ـق ـــنح نةاــعفـالطةنة ﴾٦٥﴿

قة ةال وا ـوة بح ااـــــرة انة ة نح نةاــــنةا ۛسادةتةـــعفـــــا الطةـ اي ﴾٦٦﴿ ة الطةالحن س ـنةا الــــعفــــ وة ولةـــرحة
بحة اـــرة ت اـنة نةــ م  ن ـيفـفةـعفــض  مفـه ــ ان ﴾٦٧﴿ نةــــبةكم وة ااءة ةـونةاالـلح ـــاةۛضــا فةـرة يـسح لةــبي
ا ةـــــيح  االــية ا الح يــــــهة وا لةـن ـــــنة انمةـــذي ﴾٦٨﴿ الف ذةاب  وة مف لةـالفعة ه  نف ۟كفناى ــعفـعة يراى بي

دةــنفــع  ينةـكـوا ـون ـكمتـة ةذي ا م  الح ى فةـانذةوف الـبةـوسن ة اــ م الحن ه   رح ة انةــكـوةال واۜ ــ قةمح
اا  ية
ا ال ينة يح هة ةذي ن وا الح وا  انمة ةق  ةاتح لىۛســــقةوا ـول ـــق وة  الحن يــــوف ۙــدي داى ﴾٦٩﴿  الحن 

يهاى جي وة
ل حف لة الةكمـي صف مة لةكممف العف رف ف  يةغف نفكمـوبةـن  مف ذ كممف وة مة ۜ وة ـع  مف ي ط  ﴾٧٠﴿

ةا عة نح ضفــــاي ةمةـــرة ةةــــــانةـنةاالف ﴾٧١﴿ ة ولةالحن س  رة زاى عةـــدف فةازة فةــقةـه  فةــ وة يـوف ماىــظي
نة قف فة الشف وة لةى بةال  فة عة الفج  ض  وة ةرف الف ات  وة وة من لفـحفـية النف نةـيفــبة اةـالسحة اــنةـم  هة

ۛب ذح ــي عةـل  ﴾٧٢﴿ حةــنفـم  ا وة ا الف نفـــلةـمةـهة ةــهة نح ۜ اي ۙـه ــجة وماىـل ـــانة ظةـكـ ه ــۛسان  ولى
ية وۛبـت ـوة يـنةاف ـم ـالف الحن  الفـقي نةاف ـنة وة الفـم  ات  وة كةات ـقة ر  شف الفم  ينة وة كي ر  شف م 

﴾٧٣﴿ ــلةىالحن  ـــيـنة  عة ـني م  ـــؤف ۜالفـم  ـنةـات  م  ــؤف الفـم  ـانة  وة كة يماى الحن  وة حي ف وراىرة غة
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34-SEBE SÜRESİ 

Mekkî olup 54 
âyettir. Bu sûre-i şerife, 
ihtiva ettiği konulardan 
biri olan ve 15. âyette 
geçen Sebe’ halkı 
sebebiyle bu ismi 
almıştır. Diğer birçok 
Mekkî sûre gibi tevhid, 
nübüvvet ve âhiret 
esaslarını hatırlatmayı 
gaye edinir. Bu 
hakikatler bazı 
peygamber kıssaları ile 
de desteklenir. 
Ezcümle: Hz. Davud 
(a.s.) ile Hz. Süleyman 
(a.s.)a Allah Teâlanın 
verdiği iktidar, onların 
çağdaşı olan Sebe’ 
medeniyeti anlatılırken,
nimetin ancak şükürle 
devam ettiği dersi 
verilir. Müşriklerin 
şüpheleri izale edilir. 
Sûre kâfirleri tevhide 
dâvet ederek sona erer. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Sebe /1 – Bütün 
hamdler, güzel övgüler 
gerçek ilah olan Allah’a
mahsustur ki göklerde 
ve yerde olan her şey 
O’nundur. 

Âhirette de 
hamdler O’na 
mahsustur. 

O hakîmdir, 
habîrdir (tam hüküm ve
hikmet sahibidir, her 
şeyden hakkıyla 
haberdardır). [92,13] 

Sebe /2 – Yere 
giren ve oradan çıkan, 
gökten inen ve oraya 
yükselen ne varsa O, 
hepsini bilir. O 
rahîmdir, gafurdur 
(merhamet ve ihsanı 
boldur, çok affedicidir).
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Sebe /3 – Kâfirler:
“Kıyamet saati bize

gelmez, böyle bir şey
yok!” diye iddia ettiler. 

De ki: “Hayır!
Rabbim hakkı için o

gelecektir! 

O gaybları bilen
öyle bir Zattır ki O’nun

ilminden göklerde ve
yerde zerre miktarı

birşey bile kaçamaz.” 

Zerreden daha
küçük ve daha büyük

hiçbir şey yoktur ki
herşeyi açıklayan

kitapta (levh-i
mahfuzda) bulunmasın.

[7,187; 20,15; 10,53;
64,7] 

Sebe /4 – Böylece
Allah, iman edip güzel

ve makbul işler
yapanları ödüllendirir. 

İşte onlara bir
mağfiret ve çok değerli
bir nasib vardır. [59,20;

38,28] 

Sebe /5 –
Âyetlerimize karşı

koymak için
çalışanlara, 

hükmümüzden
kurtulacaklarını

sananlara,  

iğrenç ve gayet acı
bir azap vardır. 

Sebe /6 –
Kendilerine ilim nasib

edilenler, 

sana indirilen
kitabın, Rabbin

tarafından gelen
gerçeğin ta kendisi

olduğunu 

ve o mutlak kudret
sahibi, bütün güzel
övgülere lâyık olan

Allah’ın yolunu
gösterdiğini bilirler.

[7,43; 36,52; 30,56] 

Sebe /7 – Böyle
iken kâfirler kendi

aralarında şöyle dediler:

“Siz ölüp de
tamamen

parçalandıktan ve
çürüdükten sonra 

size yeniden
yaratılacağınızı

söyleyerek
peygamberlik iddia

eden bir adam
gösterelim mi? 

ة  ۛسبةأ                     ورة                   س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

د ــمفـحةــالف د   مف حن اللفحة يل  ا ـلة  الحةذي ة ف يه  مة ا ـمنـالسح مة ات  وة ض  يـف وة ةرف  الف
لة ه ــوة

لةم  ا يةعف ض  ف ي يةل ج  مة ةرف ا الف مة ج  وة ر  يةخف ﴾١﴿ ۜ ف ي ة  رة نخ  وةوة الف يم  ه  كي ير  الفحة بي الفخة
ور ـغةـالف ف  اية مة ا وة هة نف نةــنفـم  ل  م  ة ز  ايةـالسح مة ااء  وة اۜ ـر ج  فيـعفـمة ه يهة حي وةــوة م ـيـالرحة

قةالة ينة وة ةذي واكـ الح ر  ة ۜ ق لف بةلنى ينةاـأفتيـلة تة فة اعة ة بحيي السح رة ةــيةـت  أفـلةتة وة مفكمنـح ﴾٢﴿

ف ي يةـيفـغةـم  الفـال ـعة ۛ  لة ال  ذةــثفـه  م ــنفـز ب  عةــعفـب  ة   قة ة  ف يرح
ة ات ـالسح وة  من

لة وة
﴾٣﴿ ل  نف ذن م  ر  غة ا الصف لة ض   وة ةرف ا الـالف لة ة  ـبةــكذكة وة لح ير  اي ۙـيـبيـتةاب  م ـكن في ن 

ة  رة ف  غف ق  مة زف ر  وة ز ية  ينةل يةجف ةذي ال  الح ة ل وا الصح م  عة ن وا وة ائ ـانمة لن ۜ ا ول ات  مفـلة كةـحة ه 
ينةوة وف  ـ ۛسالحةذي يعة يةات فاي اج ـنةا م ـ ان ائ كة لةـعة ينة ا وللن ذةاب ـعة مفـه ـزي ﴾٤﴿ يم كف ري

ية ةـوة ى الح يـرة ت ـذي ةـــلفـع ـوا الفـنة ا ون لةـي ا نفذييمة الح لة ز  يفكةـاي ﴾٥﴿ ز  اللينفــم  ۗـ ر جف يم 
يد ـالف مي حة بح  نفــم  يةــحةــالف وةـــ ه كةـرة ۙ  وة ة لنى ص ـــهفـــقح ي اي ا ط  ــداي يــعةـــالفرة ز ــزي

قةالة ينة وة ةذي واكف الح ر  ج ـمف  عةكمــلح  د ــلف نةــهة  فة مفكمئـ ــبح ـنةـل  ي ـلنى رة ﴾٦﴿

﴾٧﴿ ۙ  اي ق  ــزحة ـــمة ة م  ـمف  ك ـلح ــتـ  ــزح  قف ذةا  م  ــــ اي ـة ۛكمنح يــد  ــدي ـــلفـــق  جة ي خة ــفي مف  لـة
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Sebe /8 – Yalan 
uydurup onu Allah’a mı 
mal ediyor; yoksa 
kendisinde delilik mi 
var, bir türlü 
anlayamadık.” 
Hayır, öyle değil, âhirete
inanmayanlar azap 
içinde ve derin bir 
sapıklık içindedirler. 
Sebe /9 – Onlar gökte 
ve yerde önlerinde ne 
var, arkalarında ne var 
bakmadılar mı? Eğer 
dilersek onları yerin 
dibine geçiririz, yahut 
üzerlerine gökten 
parçalar düşürürüz. 
Elbette bunda Rabbine 
yönelen her kul için 
ibret vardır. [51,47-48; 
36,81; 40,57] 
Sebe /10- Sebe /11 – 
Biz Davud’a 
tarafımızdan bir imtiyaz 
verdik: “Ey dağlar! Ey 
kuşlar! Onunla beraber 
tesbih edin, şevke gelip 
Allah’ın yüceliğini 
terennüm edin.” dedik.
       Ayrıca demiri ona 
yumuşattık (demiri 
şekillendirme kudreti 
verdik) “Bütün bedeni 
örtecek uzun zırhlar yap,
onları dokumada 
intizama dikkat et ve siz
de ey Davud ailesi! 
Hepiniz faydalı ve 
makbul işler yapınız, 
çünkü Ben burdan 
yaptıklarınızı 
görüyorum.” buyurduk. 
[21,80] {KM, Mezmurlar 96,11-
12; 97,5; 114,4} 
Demir madenini işletmeyi 
eskiden yalnız Hititliler ve 
Filistinliler biliyor ve 
bunun sırrını saklıyorlardı. 
Davud (a.s.) zamanında 
İsrailoğulları da işletmeye 
başlayıp, büyük bir kuvvet 
elde ettiler. 
      Bu âyetten itibaren, 
Cenab-ı Allah, bazı 
peygamberlere lütfettiği 
birtakım mûcizelerden 
bahsetmektedir. Kur’ân’ı 
Kerim’in âyetlerinin, birden
fazla irşad vecihleri ihtiva 
ettiği, müfessirlerin 
ittifakiyle sabittir. 
Dolayısıyla bu âyetlerin 
bildirdikleri çeşitli mânalar 
arasında bir de, bilimsel ve 
teknolojik gelişmelere 
teşvik işareti sezilmektedir. 
           Peygamberler 
hidâyet rehberi olarak 
gönderildikleri gibi, onları 
yaptıkları her işte örnek 
almaya çalışıp, 
rehberliklerinden 
yararlanmak da müminlere 
düşen bir görevdir. Allah 
Teâla Peygamberlere 
mûcize olarak verdiği 
nimetlerle onların 
nübüvvetlerini ispat 
etmenin yanısıra, kâinata 
koyduğu bilimsel 
kanunlardan istifade işinde 
de onların örnek 
alınmalarını, işaret yoluyla 
teşvik etmektedir. Hatta 
denebilir ki manevî kemalat
gibi maddî kemalatı da, 
beşeriyete ilkin mûcize eli 
hediye etmiştir. Bu gerçeğe 
bir işaret olarak geleneksel 
san’atlar, peygamberlerden 
birini san’atlarının piri ve 
önderi saymışlardır: 
(gemiciler Hz. Nuh’u, 
saatçılar Hz. Yusuf’u, 
terziler Hz. İdris’i gibi 
(aleyhimüs selam) 
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Davud (a.s.)’ın
dağları konuşturmasında

gramafon, plak, teyp
tekniğine; demirin

yumuşatılması ve erimiş
bakırın sel gibi

akıtılmasında, madenlerin
işletilip sanayii

geliştirmeye; Süleyman
(a.s.)’ın bir günde iki aylık

mesafeyi havaya binerek
kat etmesinde uçak

teknolojisine, Mûsa (a.s.)’ın
değneği ile taştan, topraktan
su çıkarmasında artezyene,

İbrâhim (a.s.)’i, ateşin
yakmamasında ateşe

dayanıklı maddelerden
elbise yapmaya, Îsâ (a.s.)’ın

felçlileri hatta ölmüşleri
tedavi edip diriltmesinde

tıbbi tedavinin en ileri
noktalarına; Süleyman

(a.s.)’ın ilimde ileri gitmiş
vezirinin, iki bin km. lik

uzaklıktan Belkıs’ın tahtını
getirmesinde televizyona
hatta daha ileri seviyelere

teşvik sezilmektedir.
Sebe /12 – Süleyman’ın

emrine de rüzgârı
verdik. Onun sabah

gidişi bir aylık mesafe,
akşam dönüşü de bir

aylık mesafe idi. 
Onun istifadesi için,

erimiş bakırı
kaynağından sel gibi

akıttık. Rabbinin izniyle
cinlerden bir kısmı,

onun önünde çalışırlardı.
Onlardan kim

emrimizden sapsa, onu
zelil ve perişan eden bir

azap tattırırdık. [21,81]
{KM, I Krallar 7. bölüm; II

Tarihler 4,6} 

Sebe /13 – O cinler ona
kaleler, heykeller,

havuz büyüklüğünde
çanak ve leğenler, sabit

kazanlar gibi istediği
şeyleri yaparlardı. Ey

Davud hanedanı, şükür
gayreti içinde olun.

Kullarımdan gereği gibi
şükredenler çok azdır. 

Timsal: Canlı veya cansız
bir şeyin biçimine benzer

yapılan herhangi bir şekile
denir. Onun için Razî bunun

izahında “nakışlar”
demekle yetinmiştir.
Canlıların tasvirleri

hadislerle yasaklanmış ise
de, bir şeriatte mahzurlu

olan şeyin bir başkasında
mübah bırakılması

mümkündür. Fakat Hz.
Süleyman (a.s.) Tevrat

ahkâmına bağlı idi. Tevratta
ise sûret yapmak

yasaklandığından (Çıkış
20,4) Hz. Süleyman

(a.s.)’ın yaptırdığı
resimlerin cansızlara aid

manzaralar ve nakışlar
olduğu ihtimali ağır

basmaktadır. 
Sebe /14 – Süleymanın

ölüm fermanını
çıkarmamızdan sonra,

cinler ve çevresindekiler
onun öldüğünü, ancak

dayandığı asasını bir
ağaç kurdunun yemesi
sonucunda, kendisinin

yere yıkılmasından
sonra anlayabildiler. O,

yere düşünce cinler
kesin olarak anladılar ki

şayet gaybı bilmiş
olsalardı kendilerini
zelil ve perişan eden

angarya işlerde devam
edip gitmezlerdi. 

ن ونةـؤف م ــي  ىــتةــفف ال بــكف الحن  لةىـــعة رن ةــــهي ج ـــاى المف ب ـذ  ةـــة ۜ  بةـــنح يـــل  الح نة لةـــذي
اـمف يةـلةــالفة لنى مة ا اي وف بةيفنةرة ﴾٨﴿ ة  ف ي رة نخ  ة ب الف الضح ذةاب  وة ل  الفـالفعة يد ـلة بةعي

ففـنة س  خف ا خةــه ـيديــاليف مة نة الـه ـفةــلفـمف  وة ةـمف م  نف نةــسح ۜ   اي ض  ةرف الف ااء  وة ۛشأفـمة
كةـل  ذن م  مف  ب ه  ه  لةيف طف عة ق  ن سف ۛض الوف ةرف ة نةــم فاى ــۛســكنالف اـــالسح ة فيامة نح ۜ  اي يـء 

لة تةــقةــوة دة  نةا ــــيفــــدف ان ةا فةــــم دةاو ن ۜــضفــنح لى ﴾٩﴿ ۟ـنيــد  م ــبفـلح  عةــك ــةى ل ــ يةَلى يب 
لفـمةــاعفالن   ﴾١٠﴿ الـعةـــي  مةـبي وح  بةال  الـج  يةا الـه   وة ۛ  وة رة ةيف ةــلة طح يـحةــه  الفــالةـنح ۙـدي دة
ل ونةـعفـتة مة اــب  ۛسا قة غة رف ف ـــت   وة ة يـدح  د   وةـالسح نحييـۛص ل واــمةـاعفرف اـب  ال حاىۜ اي مة

اـــــا  ۛشــد  وح هةــــحة   غ ــرحي يـنة الـمنـــيفــــلةـس ــــوة ل  هة اح  وة رة ر  وة هف ﴾١١﴿ ر ـيـصيـبة
نةـيفـبة ۛ  وةــهفـــۛش ۜ  وةــطفـق ـنة الفــيفـه  عةــنةا لةــۛسلف ال ر  ل ـمةـعفـية نفــمة نح ــج ـالف نةـ م ر 
نفــم  يفـــــية ن ـ ب ه ـــــدة بح ا ذف مةهۜيـــ رة غف م ـنف يةـــ وة نةـــنف المفـــمف عةـه ــنفـــز  قفـــا ن ـر  ه ـــــذ 

اـلة ل ونةـمةـعفـية يلة نفـۛشااء  م ــية ه  مة اثي تةمة يۛب  وة اري حة مة ﴾١٢﴿ ير  عي ة ذةاب  السح عة
يل  قةلي وة ج  ان ـوة  فة

ۜـجةـالفـكف يةات  اس  ور  رة ق د  اب  وة اواوة ل  مة دة انلة  ايعف ۜدةاو ن راى كف  ش 
ا قة ة اـمةــه  الفـيفـلةــنةا عةــيفــۛضــفةلةمح ۛت مة ة وف لح مفـه ــدة ﴾١٣﴿ يةـع  نفــم  ةـال بةاد  ور كمـشح

ةنةت ـتة بةيح ت ـلنى مةــعة ةـــوف لح ا اي ة هي اابح ض  تةـــدة ةرف ةـلةـه ۛ  فةـتة ۛساةــنفـم  ل ــكمأفـة  الف ةــــاخةـمح رح
﴾١٤﴿ وف نح  النف لـة  الفج 

ونةكف لةم  ث وا ـان وا يةعف الةب  يفۛب مة ذةاب  ف ي الفغة ين  الفعة هي الفم 
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Sebe /15 – 
Gerçekten Sebe’ 
halkına oturdukları 
diyarda bir ibret dersi 
vardı. Onların 
meskenleri sağdan 
soldan iki bahçe ile 
çevrili idi. 
Peygamberleri 
kendilerine dedi ki: 
“Allah’ın nimetlerinden
yiyiniz, içiniz, O’na 
şükrediniz. Ne hoş bir 
diyar! Ne iyi, ne 
müsamahalı ve 
bağışlayıcı bir Rab!” 

Sebe’: Yemende yerleşmiş 
bir kabile adı olup 
başkentleri Ma’rib, bu 
günkü San’a civarında yer 
alıyordu. Kurdukları üstün 
medeniyet dillere destan 
idi. Hz. Süleyman (a.s.) 
vesilesiyle mânen de 
yükselen bu millet, daha 
sonra şirke ve tefrikaya 
mâruz kaldı. M.Ö. 5. asırda 
ünlü Ma’rib barajının 
çöküşü ile bu ülkenin 
yıldızı da söndü. 

        Sebe /16 – Fakat 
onlar bu dâvete 
sırtlarını döndüler, Biz 
de onların üzerlerine 
kükremiş, hırçın mı 
hırçın, bendleri yıkan 
bir sel gönderdik. 

O güzelim bahçelerini, 
içinde sadece buruk 
yemişli, ılgınlık, biraz 
da dikeni çok, meyvesi 
az ağaçlardan ibaret 
bozulmuş bahçelere 
çevirdik. [27,22;24] 

Sebe /17 – Biz inkâr ve 
nankörlükleri sebebiyle 
onları böylece 
cezalandırdık. Zaten 
nankörlükte çok ileri 
gidenden başkasını 
cezalandırır mıyız? 

Sebe /18 – Onların 
diyarlarıyla, feyz ve 
bereket verdiğimiz 
kutlu beldeler arasında 
sırt sırta vermiş, biri 
birinden görülebilen 
nice kasabalar var ettik 
ve bunlar arasında 
düzenli ulaşım 
imkânları sağladık. 

“Oralarda geceler ve 
gündüzler boyunca, 
güven içinde gezin 
dolaşın!” dedik. 

Meskûn yerlerin birbirine 
yakınlığı, ülkenin refah ve 
bereketini gösteriyordu. 
Feyz ve bereket verilen 
şehirler ise Şam şehirleridir.
 
Sebe /19 – Fakat onlar: 
“Ya Rabbena, 
seferlerimizin arasını 
uzaklaştır (şehirlerimiz 
birbirine çok yakın, 
bunların arasını uzat, 
daha uzun mesafelere 
gidelim, ülkemizi 
genişlet) diye dua 
ettiler ve böylece 
kendilerine yazık 
ettiler. 
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Biz de onları
dillere destan olan,

hayret ve ibretle
bahsedilen masal haline

getirdik, başka yerlere
göç etmeleri  suretiyle

darmadağın ettik.
Bunda elbette çok

sabırlı, çok şükürlü olan
kimselerin alacakları
hayli ibretler vardır.

[28,581; 16,112]

Onlar kazanç hırsıyla,
fakirleri daha çok

soymak için yol
konaklarının aralarının

uzaklaştırılmasını bilfiil
temenni ettiler. 

Muir, o zaman Yemen
ile Şam arasında

ticaretin çok mühim
olup iki tarafı da

zenginleştirdiğini
anlattıktan sonra

Hadramut ile Eyle
arasında yetmiş konak

bulunduğunu, bu
konakların bugünkü
konaklara uyduğunu

belirtir. 

Sebe’lilerin darmadağın
olmaları darbımesel
haline geldi. Öyle ki

bugün bile Araplar, bir
topluluğun darmadağın

olmasından
bahsederken: “Sebeliler

gibi darmadağın oldu”
derler. 

Sebe /20 –
Hakikaten İblis onlar

hakkındaki zan ve
temennisini

gerçekleştirdi,
muradına erdi.

Müminlerden bir kısmı
hariç, onun peşine

düştüler. [7,17; 17,62] 

Yemende tevhide inanan
bir cemaatin devam

ettiği, bu âyetten
anlaşılmakta olup, tarihi

ve arkeolojik  bulgular da
bunu desteklemektedir. 

Sebe /21 – Aslında
Şeytanın onlar üzerinde

bir sultası, zorlayıcı
gücü yoktu. Ancak

âhirete iman edeni, o
konuda şüphe eden

kimselerden ayırt edip
ortaya çıkaralım diye
ona bu fırsatı verdik.

Rabbin her şeyi
hakkıyla

gözetlemektedir. 

Sebe /22 – De ki:
“Allah’tan başka,

tanrılığını iddia
ettiğiniz şeylere

istediğiniz kadar
yalvarın durun bakalım,

ele ne geçireceksiniz?
Onların ne göklerde ne
yerde, size verecekleri

zerre kadar bir fayda
yoktur. 

Onların oralarda en
ufak bir ortaklıkları

yoktur. Allah’ın
onlardan bir yardımcısı

da yoktur. [35,13] 

ل واـك  دف  ي انة ل ۛسبةأ  ـكـلةقة سففي يةـن ـكفمة مف ان ةتةان ـه  نح نف ية ة ۛ جة ۜـميــعة ال  مة ش  ين  وة
ور ـــغة ف  ق  نفــــم  زف بح  ر  اشفمفكمرة وا لةــكمـ وة رةبح ة   وة ـــبةــــيح ـــة  طة دةــلفـــه ۜ  بةـــر 

وافةـاةعفـفة ض  ۛسلفـرة مف ۛسيفـلةـنةاعةـاةرف ه  بة لةـيف م  وة ر  لفنةا ــالفعة ة ةـجةـ ب ه مفدح مفـتةـنح ه  يف ﴾١٥﴿

ل  كةـذن ﴾١٦﴿ اتةيف ا  ةتةيفن  ذةوة نح الثفـخة ك ل  جة ط  وة ء  م ـمف ۛشيف يل  نفـل  وة ر  قةلي دف س 
جة لفنةاـعةـوة ﴾١٧﴿ يفـجة ا مفــه نةا ــزة هةكف ب مة واۜ وة ر  الفــن  لفـفة ة لح ي اي ازاي ورةـف ـكفجة

ي اـفي هة نةه مف بةيفنةبةيف ىـق ـالف  وة ة رة ي بةارةـالح  تي
اـيـفينةا ــكذ قةــ ق هة ةى وة رة نةاــرىى ظةاه  رف ة دح

ال واـــفة ةقة بح دفــاع ـ بةنةاـرة ﴾١٨﴿ ة يـيفـالسح ۜ سي واـرة اـيـ فير  ةــيةال ـلةهة اليح يـم  اماى انـية وة نةـني
ي ادي ۛثــالحة ظةـ السفنةـيفــــبة نةا وة ار  اوا النفـــلةــفة مفـــه نةاــــلفـعةــــجةــمف فةـــه ـــۛســف ـــم 
ةار ــۛص بح قفـــوة مة ة ة م ــ  ك مفــــه نةا ــزح ة ــــمةــلح نح ۜ اي ق  يزحة ل في ن يةات  ل ــ ذن لح ـك ــــكة لة

لة دف  ۛصـــوة قة  عةـــقة بفــه ـيفـلةـدحة يـــمف  اي ةــس  ظةــلي ة اـه   فةــــنح وه ـع ـبةــــتح ﴾١٩﴿ ور ـك ـۛش
ا  مة نفـمف  م ــه ــيفــلةــــه   عةـــانة لةــكـوة ﴾٢٠﴿ ة فة لح نةـيــنيـــؤف م ــم ـــالف نةــقاى م ـري يـــاي

اـنفـم  هة ة ل ـلفـس  لح م ــــنف ي ـــمة مةـــلةـعفــنةــطةان   اي ن خ ـــؤف ة   م ـــــن   ب الف ةــرة وةــنف ه ـــمح
ينة ق ل  ةذي وا الح ع  ت مف ادف مف عة زة ﴾٢١﴿ ي ۜ  في بح كةوة ۛشكح ء حة ك لح  لنىـ عةرة يـۛشيف ۟ـفي ظ 

لة وة ۛ د ون  نفــــــــم  ة  ف ـــثفـــونة م ـكمـــل ــمفـــ لة يةالحن  ة الة ذةرح ةــال يــقة ات ـــمنـسح وة
﴾٢٢﴿ ير ف ي نف ظةهي ه مف م  نف ا لةه  م  مة ك  وة رف نف ش  ا م  ــمة ـيه  ــمف في ه  ا لـة مة ض  وة ةرف  الف
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Sebe /23 – Allah’ın 
huzurunda, O’nun izin 
verdiğinden başkasının 
şefaatleri fayda vermez.

Nihayet o kıyamet saati
dehşetinden duydukları 
korku gelince: 

O dirilenler birbirlerine 
“Rabbimiz neye 
hükmetti?” diye 
sorarlar. 
Ötekiler: “Hak ve 
adalet neyi 
gerektiriyorsa o hükmü 
verdi” derler. “O, 
yüceler Yücesi, 
büyükler Büyüğüdür.” 
[2,255; 53,26; 21,28] 

Sebe /24 – Söyle 
onlara: “Göklerden, 
yerden sizi 
rızıklandıran kimdir? 

(Onların cevaplarını 
beklemeden:) 
“Allah’dır” de. 

O halde ya biz veya siz,
ikimizden biri doğru 
yol üzerinde veya 
besbelli bir 
sapıklıktayız.” 

Bu âyet, münazarada insaf 
prensibine işaret 
etmektedir. Hakikate sahib 
olan kimse, başlangıçta 
bunu iddia etmeyecek, 
hakikat karşısında rakibi ile
kendisini eşit mesafeye 
yerleştirecektir. Delilini 
ortaya koyan, netice 
alacaktır. Aksi halde 
tartışma gerçekleşemez. 

Sebe /25 – De ki: “Siz 
bizim suçlarımızdan 
sorguya çekilecek 
değilsiniz, 

biz de sizin 
yaptıklarınızdan 
sorgulanacak değiliz.” 
[10,41; 109,1-5] 

Sebe /26 – De ki: 
“Rabbimiz kıyamet 
günü hepimizi bir araya
toplayacak 

sonra da aramızdaki 
hükmü verecektir. 

O, tam adaletle 
hükmeden ve her şeyi 
bilen bir Hâkimdir.” 
[30,14-16] 

Sebe /27 – De ki: 
“O’na şerik 
saydıklarınızı bana 
gösterin bakayım! 

Hayır, öyle şey yok! 

Doğrusu şu ki Allah, 
azîz ve hakîmdir 
(mutlak galip olup tam 
hüküm ve hikmet 
sahibidir). 
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Sebe /28 – Ey
Resûlüm, Biz seni

bütün insanlığa
rahmetimizin

müjdecisi, azabımızın
uyarıcısı olarak

gönderdik, 

lâkin insanların
ekserisi bunu bilmezler.

[7,158; 25,1; 6,116;
12,103] 

Bu âyet Hz.
Muhammed (a.s.)’ın
risaletinin belirli bir

millet, dil ve coğrafya
ile sınırlı olmayıp

evrensel, yani bütün
zamanlar ve mekânlar
için geçerli olduğunu

açıkça gösterir. 

بزح

﴾٣﴿
Sebe /29- Sebe /30

– Bir de: “Eğer doğru
söylüyorsanız vaad

ettiğiniz kıyamet ne
zaman gerçekleşecek?”

derler. 

De ki: “Sizinle
öyle bir buluşma
günümüz var ki 

ondan ne bir saat
ileri geçebilirsiniz ne de

bir saat geri
kalabilirsiniz.!” [42,18;

[71,4; 11, 104-105] 

Sebe /31 –
Kâfirler: “Biz ne bu

Kur’ân’a, ne de bundan
öncekilere inanırız”

derler. 

O zalimleri; sen,
Rablerinin huzuruna

duruşma için
getirildiklerinde,

birbirlerine laf atarken
bir görseydin! 

Zebûn edilen,
dünyada güçsüz

bırakılanlar o kibirli
olan önderlerine: 

“Ah! Sizin
yüzünüzden bu hallere

düştük, 

siz olmasaydınız
biz de iman edecektik!”

diyecekler. 

نفـعة تةنف لة ةــفةــوة اعةـع  الشح ة ل ـة   ع ـفة لح ا اي ه  دة نف  الذ ـنف ذةا ف ــه ۜ حةــنة لة مة اى اي عةــــتحن زح 
ير ـكةـالف بي بـح  اذةاۙ قةالةـال وامةـمف قةـه ــوب ـل ـق  ۜ كمرة ۛــحةـالف ال واـقةمف ة ه  قح الفـوة ل يح ــعةــوة

ق ـــــنف  يةــــــ  مةلفــق  ز  ةــــمف  م كمــــــرف ۜ ق ـمنـــنة السح ض  ةرف الف ات    وة ل ـــوة ﴾٢٣﴿

ين ـبيـم  ۙ االحن  ة نح اي ةـــ  وة يح ى  الوف فيـــــلنى  ه ـــعةـــــمف  لةكماـا  الوف اي لة ل ـــــــي ۛضــدى
ت ق لف اا الجفـونة عةـل ــةـسفــــ لة ة مفـمح ن ــرة لة ا تةــل  عةــةــسفــنةا  وة ة ل ونةـــمةــعفــمح ﴾٢٤﴿
بح نةانةا ـــنةــيفــع   بةـــمةــجفـــ يةق لف ة  يةــــ  ث رة قح  ۜ وة ـنةا ب الفـنةـيفـــح  بةـتةـففــمح وةــه حة ﴾٢٥﴿

ون  ق لف ينة يةـالر  ةذي ااءة  الح كة رة ت مف ب هي ش  قف ۜ بةاللفحة ة وةــه  لفــكةلح ﴾٢٦﴿ ةاح  تح يم ـالف الففة لي عة
ۛس اا الرف مة ة ـــلفــوة لح ـنةاكة اي ةــكـ ةــــــــلــةى ل ـــــــافح اس ــنح ﴾٢٧﴿ يالحن  زي يم ـالف ز ـ الفعة كي حة

﴾٢٨﴿ نةـيـشيــــبة يـــراى  وة لنراى  ــذي ة  الكنــــوة ونةــعفــــــية نحةاس   لةـال رةـــــثةــكذنح لةم 
مفكم لةق لف ﴾٢٩﴿ ا الفـــتنى هنــ مةونة ـول ــق ــيةوة عفـذة نفــوة  د   اي

ينةــت ـنفكم قي مف ۛصاد 
۟ــم  و نة ا د  يةــيـمي م   لة تةــعة لة تةـــه   ۛسا عةـــنفـر ونة  عةــأف خ ــتةـسفـوف تةـةى  وة د ـقفـسف

ة قةالة الح يــوة وا  لةكف نة ـــذي ر  ا ــهنـــــنة  ب ــــؤف م ــــنف ن ــفة انن ـــق ــالفذة لةرف ﴿٣٠﴾  وة

دةــع  نف ةـب  ي  بةـالح يفـــيةنة ــيفـذي لةوفـدة ۜ   وة ذ  الــ تةه  اى  اي ةال ـرن ونةـوف ـوف ق ـــونة    مةـم ــظح
ينةــالحة ذي بح  ۛـرة مف ج ـــ  يةه  لنى بةــــه ــض ــعفــع  بةــرف ۛ ــــقةــــ الف  ض ــــعفـــمف اي لة ق ول ـيةوف

﴾٣١﴿ وا  ـــف  ـع  ضف ـتـ  ينةاسف ــذي ـة ــتـةل لح مف لةكذ اسف ـــتـ  النف ا لة وا لةوف ينةكمبةر  ـــني م  ــؤف ةا م  ـنح
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Sebe /32 – Öte 
yandan dünyada iken 
kibirlenenler o zebûn 
edilenlere, ezilenlere: 

“Size hidâyet 
geldikten sonra, biz mi 
sizi ondan 
uzaklaştırdık. 

Bilakis, siz zaten 
suçlu kimselerdiniz!” 
[7,38-39; 14,21; 40,47-
48] 

Sebe /33 – 
Ezilenler de kibirlilere: 

“Hayır! İşiniz 
gücünüz, gece gündüz 
dolap! 

Siz daima Allah’a 
nankörlük etmemizi, 

Ona birtakım 
şerikler uydurmamızı 
bizden isterdiniz” 
derler. 

Ve böyle 
atışırlarken hepsi, azabı
gördükleri o esnada, 
pişmanlıklarını içlerine 
atarlar... 

O inkârcıların 
boyunlarına ateşten 
demir halkalar takarız. 

Bu, yaptıklarının 
adil bir karşılığı değil 
midir? 

Sebe /34 – 
Uyarmak üzere 
Peygamber 
gönderdiğimiz hiçbir 
belde yoktur ki 

onların ileri gelen, 
varlıklı ve şımarık 
olanları: 

“Biz sizinle 
gönderilen şeyleri 
reddediyoruz, bunu 
böyle bilesiniz!” demiş 
olmasınlar. 
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Sebe /35 – Ve
ilave ettiler: “Bizim

malımız da, evladımız
da sizinkinden daha

fazla, sizden daha
güçlüyüz. 

Biz öyle iddia
ettiğiniz gibi azaba
falan da uğrayacak

değiliz!” [26,111;
11,27; 6,53-133; 23-55-

56; 9,55; 7,4; 11-17] 

Sebe /36 – De ki:
“Rabbim dilediği
kimsenin rızkını,

nasibini bollaştırır, 

dilediğinin
nasibini kısar. 

Ama insanların
ekserisi bu gerçeği

bilmezler.” 

Sebe /37 – Bizim
nezdimizde size değer

kazandıran şey, ne
mallarınızın, ne de

evlatlarınızın çokluğu
değildir. 

Şu var ki, iman
edip güzel ve makbul

işler yapanlara 

bu gayretlerinden
ötürü kat kat mükâfat

verilecek  ve onlar
cennetin yüksek

köşklerinde güven ve
huzur içinde

olacaklardır. [17,21] 

Sebe /38 –
Âyetlerimize karşı

koymak için
Peygamberlerimizle

mücadele edenler 

ve elimizden kaçıp
kurtulacaklarını

zannedenler ise zorla
getirilip azabın içine

atılacaklardır. 

Sebe /39 – De ki:
“Rabbim dilediği
kimsenin rızkını,

nasibini bollaştırır,
dilediğinin nasibini de

kısar. 

Siz hayır yolunda
her ne harcarsanız Allah

onun yerini doldurur. 

O rızık verenlerin
en hayırlısıdır.” 

ن ــنةال نةاـۛص حف دف مفكمدة ينة اسفقةالة بةـتةـ الحةذي وال ــكف ةـر  ت ــلح ينة اسف اواـــضفـــــذي ف  ع 
قة ةالة ـوة ينةـالح ذي ﴾٣٢﴿ ن  ااءة عة ذفجة دة اي ى بةعف  مف بةلفكمالفه دن

ت كم ينةـم  مف ـنف مي ر  جف
اا نة ونـة ر  تةأفم  وا ل  ف  ع  ت ضف تةـاسف ينة اسف وا بةلف مةكذـلحةذي ةكذبةر  الح الـيفـر  ةـل  وة ذفــنح ار  اي هة
اــلة ة مح رة كذـالنف نة نة ب الحن ف  ا النفــ لةلة ـعةــجفـوة اداىـــــه  ال ۛس ۜدة ةــرح وا الــــ  وة امةــنح ةةـــدة

ۜكف وا ر  فة ا الف الو  جة ۜ ذةاۛبـعةــرة ةغفاـلفنةــعةــوة لة ــــ الف يلة ةــــ العففاي يــنةاق  الح نةـذي
ۛس ااالرف مة ي قةــلفـوة يةـنةا في ة ـــرف ﴾٣٣﴿ نة ـجفــلف ي ــهة وف ةزة ا كةايلح ل ونةــمةــــعفــوا يةــان ــمة

ر ونةـاف ـكف يـــــنف نةــــم  ةر  ــذي لح ف ــتفـالة  م ـ قةاي ةـرة نح ااۙ اي س ـــا ب ـوهة ا ا رف ا هيــــمف ب ــــت ـلفــمة
﴾٣٥﴿ قةال وا نة المفـثةـكذن  الـحفــوة مةـر  داىۙ وة لة الوف الىوة بيــعةـم ـب  ن ـحفـنة اـوة ة ينةــذح ﴾٣٤﴿

ثةرةكذال ة ـــــــــــق  نح بحيلف  اي نف يةيـرة قة ل مة زف ط  الرح  يةۛشااء ـ يةبفس  لنـقفــ وة ر  وة ةكنـــد  نح
اا المف مة لة د كمـوة ال ــــوة ا الوف لة ةـمف ب كم مف وة يـالح تي ﴾٣٦﴿ ية وــلةـعفـالنحةاس  لة ۛم  نة

لةه مف ب ـت  رح  نفكمـقة لفـمف ع  نةا ز  اىـدة نف انمة فن مة ة م ـايلح عة ائ كةــلة ۛصال ــنة وة لن حاى  فةا ول
ةوة يـالح نةـذي ﴾٣٧﴿ ااء  زة ا جة ف  ب مة عف ه مف ف ي الضح  ل وا وة م  ن ونةــالف عة فةات  انم  ر  غ 

﴾٣٨﴿ ي نة فاي وف عة ينة ا ول يةسف زي اج  عة يةات نةا م  ائ  ان ذةاب  م ـالف ف يكة ـلن ۛضر ونةـحفـعة
ية ۜـلة ر  د ــقفــوة ه  ة ــــــــــق  نح بحييلف اي نف يةــبفس ــ يةرة قة ل مة زف هي د  بةاـنف ع ـ م ء اـشـط  الرح 

﴾٣٩﴿ ـه  ـل ـف  خف ـوة يـ  ء  فةـه  ـنف ۛشـيف مف  م  ـتـ  ـقف اا النفـفة مة ينة ۛ وة قي از  ة ـر  الرح ـيف ــوة خة ه   وة
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Sebe /40 – Gün 
gelecek, hepsini 
mahşerde toplayacak, 
sonra da melaikeye: 
“Şunlar size mi 
tapıyorlardı?” diye 
soracaktır. [5,116; 
25,17] 

Sebe /41 – Onlar: 
“Müşriklerin 
iddialarından Seni 
tenzih ederiz. Bizim 
dostumuz, 
koruyucumuz onlar 
değil, sadece Sensin! 

Hayır, onlar bize 
değil, cinlere tapıyor ve
ekserisi onlara 
inanıyorlardı.” diye 
cevap verirler. [4,117] 

Sebe /42 – İşte 
bugün kiminiz kiminize
ne fayda, ne de zarar 
vermeye güç 
yetiremezsiniz. 

O kâfirlere de 
diyeceğiz ki: “Yalan 
saydığınız o ateş 
azabını tadın da 

yalan mıymış 
gerçek miymiş söyleyin
bakalım!” 

Aslında sadece fayda 
söz konusu olup, zarar 
bahis mevzuu olmamasına 
rağmen böyle buyurulması 
şöyle açıklanabilir: 

1. Aczlerinin tam 
olduğunu göstermek 
2.Müşriklerin ibadet 
etmeleri halinde şeriklerin 
fayda, ibadeti terketmeleri 
halinde ise onlara zarar 
veremeyeceklerini 
bildirmek içindir. 
3.Ebussuûd gibi bazı 
müfessirlerin izahına göre 
fayda celbetme veya zararı 
savma kasdedilmektedir. 
Yani zarar kelimesinin 
başında hazf-i muzaf vardır.

Sebe /43 – 
Kendilerine parlak 
deliller halinde 
âyetlerimiz 
okunduğunda o 
zalimler: 

“Bu, başka değil, 
sırf sizi atalarınızın 
ibadet ettiği 
tanrılarınızdan 
uzaklaştırmak isteyen 
bir adam!” dediler. 

Ve yine dediler ki: 
“Bu Kur’ân başka 
değil, sırf bir iftira!” 

Ve yine kâfirler, 
gerçek kendilerine 
geldiğinde “Bu besbelli
bir büyüden başka 
birşey değil!” dediler.
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Sebe /44 – Biz
onlara Kur’ân’dan
önce, okuyacakları

kitaplar vermedik, keza
senden önce onları

uyarmakla görevli bir
peygamber de
göndermedik. 

Sebe /45 –
Kendilerinden, Mekke

müşriklerinden
öncekiler de hakkı
yalan saymışlardı. 

Halbuki bunların
güç ve kuvveti

onlarınkinin onda biri
kadar bile değildir. 

Buna rağmen
azabı engelleyemediler. 

Peygamberlerimi
yalan saydılar ama,

redlerine karşı Benim
reddedişim nasıl

olurmuş, iyice gördüler!
[46,26; 40,82] 

Sebe /46 – De ki:
“Size bir tek nasihat

edeceğim: İkişer ikişer
veya teker teker Allah

hakki için durup
düşünmenizi, 

hem sonra bu
arkadaşınızda delilikten

eser olmadığını iyi
anlamanızı istiyorum. 

O, ancak şiddetli
bir azaptan önce sizi

sakındırmak için gelen
bir peygamberdir.” 

Sebe /47 – De ki:
“Sizden bu hizmetim

için hiçbir ücret
istemiyorum, ücret sizin

olsun! 

Benim ücretim
yalnız Allah’a aittir ve

O, her şeye şahittir.” 

Sebe /48 – De ki:
“Rabbim hakkı,

gerçeği, yerli yerine
kor. 

O bütün gaybları,
bütün gizlileri bilir.” 

ان واـكـ مة ية يةوف ه ـحفــوة ر  ة يةق ول ـيـميـمف جةـش  ائ كةـل لفمة عاى ث مح اـلن ةا ـة  الهن يح ء  اي ا مفــكـؤ للة
انةكة النف بفحة ۛ   بةلفـه ــنف د ون ــنةا م ـيح ــل  ۛت  وةـقةال وا س  ان واـكـ مف ﴾٤٠﴿ ونةـب ـعفـية د 

مة لة ك مف فةالفيةوف ض  ل ك  بةعف يةمف ﴾٤١﴿ ونة  ب د  ۛ اليةعف ة نح مفثةر كذالفج  ن ونةـ ب ه  م  ؤف مف م  ه 
ةار ـال نح ۛضــففـض  نةــعفـبةـل  لة ۜـعاى وة ى نةراح ةـ  وة ينةـق ول  ل لح واذ وق واعةـ ظةذي ذةاۛبـلةم 

ذةا ت  اي مف تفلنىـوة ه  لةيف يةات  عة قةال وانةات  ـيح ــنةا بةـان ﴾٤٢﴿ ة يـالح ت مف ب ـك  تي ا ت ـنف ب ونةـكةــهة ذح 
قةال واوة ااـاهنـمة ة ذة لح ااي ة مح ك مف عة ة دح يد  النف يةص  ج ل  ي ري ااؤ ل ـكة  رة بة ب د  ان ۛكمانة يةعف مف

ۙ مف ه  ااءة جة ا ة لح اا اي ذة ا هن ففمة ۜى ــتةـففـك  م ـ اي ينةرى قةالة الحةذي  وة
قح كف وا ل لفحة ر  اـلة فة ة مح

تة اا ان مة مف ـوة نةاه  نفيف  م 
ر س ـت ب  يةـكم اـونةـدف ااهة مة ﴿٤٣﴾ وة نف  ةاي لح اا اي ذة ين  هن بي ر  م  حف س 

ينة م  ذحةۛبكف وة ةذي ل ــنف قةــالح ۙ ــبف مف اه  مة وة ﴾٤٤﴿ اا ۛسلفنة لة الرف نفــاي لةكة م  مف قةبف ه  ۜــنة يف ير  ذي
۟ـيـكيــنة ر  ااـعفـغ وا م ـلةــبة مة تة ۛشارة مفنةا ـيفـان ب وا ر س ـــكةــ فةه  ة انةـۛف كةـيفـكةــ فةى ليــذح

ةــق  نح ظـ ـلف اي ا الع  ا اح ــمف ب كمــمة ۛ  النف تةـوة ة  حن وا ـوم ـق ـدة ىـثفـ مةل  ادن ف رة ننى وة ﴾٤٥﴿

ير ــنة ذي ة  تةــث  ةـــفةــتةـــمح ا ب ـــكح وا   مة نفمف  كمـب ــــۛصا ح ـــر  ةـــــ ج م  نف ـنح ۜ اي وةة  ةه  ايلح
ا ۛســـق  مفكمـت ــلف اةـلف مة ﴾٤٦﴿ يف  عةــــــنة يةـــيفــــمف بةكمــــلة يــذةاب  ۛشـــدة د ـــدي

لح ــكـ نف الجفكمـــــلة وةـــه ــر  فةــنف الجفـــم  ۜ اي عةـــــمف ة ية ايلح ۛ لةىــر  لنىـعةوةــه  وة الحن 
﴾٤٨﴿ ة ـــق  نح بحييلف اي ف  ب الفـقفـ يةرة ۛ ـحةــذ  ي وب   قح م  الفغ  ة لح عة ﴾٤٧﴿ ء  ۛش يد ـۛشيف هي

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

432



433

Sebe /49 – De ki: “İşte 
gerçek geldi, bütün 
açıklığıyla ortaya çıktı. 
Yalan ve sahte olan ise 
sönüp gitmeye 
mahkûmdur.” [17,81] 
Sebe /50 – De ki: “Eğer
ben yoldan saparsam, 
kendi aleyhime olarak 
saparım. Şayet doğru 
yolu bulursam, bu da 
Rabbimin bana 
vahyetmesi 
sayesindedir. O herşeyi 
işitir, kullarına pek 
yakındır.” 
Sebe /51 – Kıyamet 
günü o kâfirler can 
kaygısına düştükleri 
zaman bir görsen! Artık
kaçacak hiç bir yerleri 
yoktur ve cehenneme 
yakın bir yerde 
yakalanmışlardır. 
Sebe /52 – İş işten 
geçtikten sonra 
“Peygambere inandık” 
demektedirler; ama 
uzak yerden, ta 
dünyadan imanı nasıl 
alabilsinler? [32,12]

Maksat şudur: Dönüş ve 
tövbeleri dünyada kabul 
edilirdi. Halbuki dünya 
hayatı, çoktan geçmiş 
durumda. Dünya, şimdi 
âhiretten o kadar uzak ki!       
Bu muhali taleb etmektir: 
Âhiretteki inanmalarının, 
dünyada iken müminlere 
imanlarının temin ettiği 
faydayı sağlamasını 
beklemektedirler. 

Sebe /53 – Halbuki 
daha önce onu inkâr 
etmişlerdi ve uzak bir 
yerden gayba atıp 
tutuyorlardı! [18,22; 45,32]

Sebe /54 – Neticede, 
tıpkı daha önce 
benzerlerine yapıldığı 
gibi, kendileriyle arzu 
ettikleri şey arasına sed 
çekilir. 
Çünkü onlar, kıyamet 
hakkında gerçekten 
insanları kötü zanna 
düşüren bir şüphe 
içindeydiler.

Kâfirlerin arzuları, o günkü 
imanlarının geçerli olup, 
cehennemden kurtularak 
cennete girmeleri idi. Fakat 
bu temennileri 
gerçekleşmeyecektir 

35-FATIR SÜRESİ 
Mekkede indirilmiş olup 45 
âyettir. Allah Teâlanın 
yaratıcılığını bildiren ve ilk 
âyette geçen Fâtır isminden 
dolayı bu isimle 
adlandırılmıştır. 
     Bu sûrede Allah’ın 
varlığına, birliğine, hikmet 
ve kudretine delalet eden 
çeşitli deliller gözler önüne 
serilir. Allah’ın yarattığı 
tabiatı iyi inceleyenlerin 
O’nu lâyıkıyla tanıyıp tazim 
edecekleri, bir sonuç halinde
bildirilir (âyet: 28). Şirk 
çürütülür. Bu gerçekler, bazı 
meseller aracılığı ile de 
müşahhas hale getirilir. 
Vahye kulak verip âhirete 
hazırlananları bekleyen 
mutluluk ile kâfirleri 
bekleyen kötü âkıbet 
hatırlatılır. İnsanların 
çoğunun nankörlüğüne 
rağmen Allah’ın onlara 
mühlet verdiği hatırlatılarak 
onlar, bu fırsat 
değerlendirmeye çağırılır.

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

34-Sebe Süresi       /      35-Fatır Süresi Yaprak 07A Cüz 22 Süre 35 Sayfa 433

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

433 ﴾٣٤﴿ وَرةو َسَبٍأ سو ﴾٣٤﴿ ﴾٣٥﴿ وَرةو َفاِطٍر سو ﴾٣٥﴿

Bismillâhirrahmânirrahîm

Fatır /1 – Hamd,
gökleri ve yeri yaratan

ve melaikeyi ikişer,
üçer, dörder kanatlı

elçiler yapan Allah’a
mahsustur. O,

yaratıklarından,
istediğine, dilediği

kadar fazla özellikler
verir, Çünkü O herşeye

kadirdir. {KM, İşaya
6,2; Hezekiel 1,6} 

Buradaki kanat
sayıları, tahsis için olmayıp,

çokluğu beyan etmek için
misal kabilindendir. Zaten

hemen peşinden gelen
“yaratmada dilediği kadar

fazla özellikler verir” kısmı
da bunu teyid etmektedir. 

Nitekim hadis-i şerifte,
Peygamber Efendimizin

Cibril’i ufku kaplayan
altıyüz kanadıyla gördüğü

bildirilmiştir. 

Âyet hilkatteki
çeşitliliğe işaret

buyurmaktadır: Mesela:
güzel yüzler, güzel sesler,
güzel saçlar, güzel hatlar,
gözlerde güzellik, boy ve
endamda hoşluk, incelik,

biçimde uyumluluk,
organlarda tamamlık, güçte

şiddet, akılda keskinlik,
görüşte ve düşüncede
verimlilik ve bereket,
kalbde cesaret, ruhta

hoşgörü, dilde güzel ifade,
konuşmada yeterlilik, çeşitli
kabiliyetler, işte beceriklilik

ve maharet… ve daha
bunlar gibi nice

mükemmellikler sadece
insan yaratılışıyla ilgili

çeşitliliğe misal
kabilindedir. Bunlara

kuşlar, balıklar, kelebekler,
atlar, aslanlardan, dünyayı

yaldızlayan envaı türlü
çiçekler ve bitkiler âlemini,

zerrelerden, atomlardan
galaksilere kadar

makrokozmozu dolduran
çeşitlilikleri ilave edersek

bu âyetin ne geniş bir âleme
pencere açtığını

anlayabiliriz. 

Fatır /2 – Allah’ın
insanlara göndereceği

herhangi bir nimeti
engelleyip tutacak güç

bulunmaz. Onun
vermediğini ise

gönderecek kuvvet
yoktur. O, öyle azîz ve

hakîmdir (mutlak
galiptir, tam hüküm ve

hikmet sahibidir).
{KM, Eyub 12,14;

İşaya 22,22} 

Fatır /3 – Ey
insanlar! Allah’ın

üzerinizdeki nimetlerini
hatırlayın: Düşünün:
göklerden ve yerden

sizi rızıklandıran
Allah’tan başka bir

yaratıcı mı var? 

Ondan başka tanrı
yoktur. Böyle iken nasıl

oluyor da (imandan
inkâra)

çevriliyorsunuz? 

نف ق لف اا لةلفت ـۛض اي مة ـة نح فةا  ﴾٤٩﴿ ا ق لف مة قح  وة الفحة ااءة ئ ـي  جة ل ـالف بفد  ا بةاط  مة يد ـي  وة عي
﴾٥٠﴿ لح  لنى الض  ۛي عة سي ن  نةفف اي يفت  وة تةدة ا اهف ي فةب مة  ي وحاي

ة لةيح ۜي اي بحي ةه  رة نح يع  اي يب  ۛسمي قةري
اوا قةال  وة ﴾٥١﴿ لة تةـوة فةـوف وا فةلة ع  ذف فةز  اى اي ا خ ـرن ۛت  وة كةان  قةـوف نف مة ۙـذ وا م  يب  ري

قة واب هي كف دفـوة ر  نففة م  ﴾٥٢﴿ ةاب ـانمة النحنىـنح ۛ وة ةنةاو ش   هي م  التح ۛلةه  يد  كةان  بةعي نف مة م 
يلة حي نة وة بةيف مف وة نةه  بةيف ﴾٥٣﴿ ية ۛ وة ل  ذ  ف ــقةبف يفب  ـالفـونة ب ــقف كةان  بةــم غة يـنف مة د ـعي

﴾٥٤﴿ ا  مة
ونة تةه  اُك يةشف  مة

لة مف ف ع  ه  يةاع  نف ب اةشف ۜ م  ل  مف قةبف ةه  نح ان وا اي ي كة يب  ۛشكح  في ري م 

ر                  ة  فةاط  ورة                   س    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ة  ن حة الجف د  مف حن  اللفحة ر  ل  ات  فةاط  وة من ض  السحة ةرف الف ل  وة اع  ة  جة ائ كة لن ايي الفمة ل لى ا ول ر س 
﴾١﴿ ثفننى ث لنۛث مة ۜ وة بةاعة ر  يد  وة لفق  ف ي يةزي ا الفخة ۜ  مة ةيةۛشااء  نح ة اي لنى الحن ء  ك لح  عة ير  ۛشيف قةدي

 فةلة
لة س  م رف ا تةح  مة نف ل لنحةاس  الحن  يةفف ة  فةلة م  مة حف  رة

كة س  ۛ م مف ا ا لةهة مة ۙـي  وة كف س  مف
ا االـــا ال يح ـية  نحةاس  اذفـهة

واـــكم ر  ﴾٢﴿ ۜـــعفـنف بةــه  م ــلة هي ه د  الفعةـ وة الفـوة يز  يـحةـزي م ـكي
نةــــم  ۛت  مة ر  كملةيـفــ عةالحن ن عف يف ال ق  غة نف خة لف م  ۜ هة ق ـــــــــ يةالحن مف ز  مفكمـــرف

﴾٣﴿ ة ۜــــــالسح ض  ةرف الف ااء   وة لنمة ا اي ة ه ـــــ  لة لح ونةـكمــــؤف فةـــــنحنى  ت  اةـــــفةوة   ـــــهة  اي
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Fatır /4 – Eğer 
seni yalancı sayarlarsa 
buna üzülme. Senden 
önceki peygamberler de
yalanlandı. Bütün işler 
nihai hüküm için 
Allah’a götürülür. 

Fatır /5 – Ey 
insanlar! Allah’ın vaadi
elbette gerçektir, 
öyleyse sakın dünya 
hayatı sizi aldatmasın; 
o çok hilekâr Şeytan da 
Allah’ın kerem ve 
merhametini ileri 
sürerek sizi aldatmasın. 
[31,33; 57,14] 

Şeytan birçok kere 
insanı: “Allah kerîmdir, 
senin ibadetine ihtiyacı 
yoktur. O gafurdur, 
rahîmdir” diyerek 
günahlara veya “O herşeye 
vekildir” diyerek 
tembelliklere sürükleyip, 
imkânlarını kötüye 
kullanmaya sevketmek 
ister. 
     Gerçi Allah’ın bu 
vasıfları vardır. Fakat 
öyledir diye mağrur olup 
aldanmak, Allah’a saygı 
göstermemek, Onun izzet 
ve celalini hesaba 
katmamak, Allah’ın 
cezasını tanımamak gibi bir
cinayet işlemek olmaz. 
Keza Allah’ın iman edip 
makbul işler işleyen 
kullarına verdiği imkân ve 
derecelerden de göz göre 
göre bir mahrumiyete 
kimsenin razı olmaması 
gerekir. 

Fatır /6 – Şeytan 
sizin düşmanınızdır, 
öyleyse siz de onu 
düşman kabul edin. 

O kendi 
taraftarlarını, 
cehennemlik olmaya 
dâvet eder. [18,50; 
36,60] 

Fatır /7 – 
Kâfirlere şiddetli bir 
ceza vardır. 

İman edip güzel ve
makbul işler yapanlara 
ise bir mağfiret ve 
büyük bir mükâfat 
vardır. 

Fatır /8 – Hiç 
kötü işleri kendisine 
güzel görünen kimse, 
iyilik edip dürüst işler 
işleyen kimse gibi olur 
mu? 

Allah dilediğini 
sapıklık içinde bırakır, 
dilediğini doğru yola 
iletir. 

O halde 
insanlardan ötürü 
üzülüp kendini 
mahvetme! Çünkü 
Allah onların bütün 
yaptıklarını bilir. 
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Fatır /9 – Allah o
Yüce Zattır ki rüzgârlar

gönderir. Onlar bulutu
kaldırır, derken onu ölü
bir beldeye sevkederiz
ve onunla ölümünden

sonra dünya yüzüne
hayat veririz. 

İşte ölülerin
diriltilmesi de böyledir. 

Fatır /10 – Kim
izzet istiyorsa bilsin ki

izzet tamamiyle
Allah’ındır. 

Güzel ve temiz
sözler O’na yükselir.

Amel-i salihi, güzel ve
makbul işi de Allah

yükseltir. 

Kötü işleri gizlice
tasarlayıp kuranlara
şiddetli azap vardır. 

Onların kurdukları
bütün tuzaklar

mahvolur. [4,139;
10,65; 63;8] 

Âyette muhtemel
olan birkaç anlam

vardır. 

1-Mealde tercih
ettiğimiz durum: Güzel
söz doğrudan Allah’ın

katına çıkar! Amel-i salih
ise Allah’ın onu

yükseltmesine bağlıdır. 2-
Güzel sözü yükselten

amel-i salihtir. Söz ancak
eylemle değer kazanır.

Hadiste “Allah sözü
amelsiz kabul buyurmaz”

buyurmuştur. 3-Amel-i
Salih, amilini yükseltir.

kim izzet istiyorsa, amel-i
salih işlesin, zira kula

şeref ve izzet veren,
budur. 

Kısacası, izzet elde
etmek hem sözde, hem de

işte ortaya çıkan itaatla
olur, yoksa gurur,

tembellik, şeytanlık ve
kötülüklerle değil. 

Fatır /11 – Allah
sizi (atanız Âdemi)
topraktan, sonra(ki

nesilleri de) nutfeden
yarattı. Sonra sizi çift

çift yaptı. 

Onun bilgisi
dışında hiçbir dişi ne

hamile kalır, ne de
doğurur. 

Herhangi bir
canlının ömrünün

uzaması veya
kısaltılması da mutlaka

bir kitapta yazılıdır. 

Bütün bunlar,
Allah’a göre, elbette

pek kolaydır. [6,59; 3,8-
9]

ور ـالف م  اينف دف وة ب وكة فةقة كةذح   يـ 
بةـكم ۜـقة نفـم  ل ــتف ر س ـذح  ل كة لة بف اي ع ـت  الحن  ىـوة جة رف

اا ا ية ة نحةاس ـالاليح هة نح عف اي  الحن  دةــوة
قح  ك م  فةلة حة نـحة ة رح وة  تةغ  ين  الفحة

لة نفيةا  وة ك مف الدح  نـحة ة رح يةغ  ﴾٤﴿

ة نح  اي
يفطةانة ة وح  مفكملة الشح د   عة

ة ذ وه ـفةاتح ايةـعة خ  نحةمة ىۜ اي واح واـد  ع  دف ﴾٥﴿ ور  ب الحن  ر  الفغة
ينة  اللحةذي

مفكف والةه  ر  ذةاب  فة عة ﴾٦﴿ بةه  زف ك ون وا  ح  نفل يـة اب  م  حة ۜ الصف ير  عي ة السح
الجف ۟ــوة ير  بي ر  كة ينة انمةـۛش ةذي الح ۜ وة يد  ل وان وا ــدي م  عة ات  وة ال حة ة مف مةـ لةالصح ة ـه  رة ف  غف

يح  نفـمةــالفة عة ه ـلة نةـز  وء  ا ه ـفة هيـل ـمةـس  ان ةـۛسناىۜ فةـحة رة ة ا نح لح  مةالحن يةۛشااء  نفـ ي ض  ﴾٧﴿
ة نح اي ية ي مةــهفــوة ۜـۛسـمف حةـه ـيفـلةـكة عةـس ـففـبف نةــهة ذفــتة لةــۛشااء   فةــية نفـدي ات  رة

الحن  ة وة ۛسذييالح يةاحة فة لةـي الرف اباىـت ــالرح  ير  ۛسحة ثي ﴾٨﴿ ة يم ـعة الحن اـب  لي ونة مة نةع  يةصف
ل كةكـ ذن لنى بة نةاه ـــقفـفةس  ۛض بة ه ــب  اـنةــيفـيةـاةحفــت  فةـيح ـد  مةــلةـاي ةرف دةـالف ۜ عف ا ت هة وف مة

يــــانة  ي ـكـنف ــمة ةــع ـــد  الفـري ةـع ــالف فةل لحنه ةة  زح لةـميــة  جة زح ه ـــيفـــيعاىۜ اي ﴾٩﴿ ور ـش ـالنح 
ك ر ونةـية مف د ـصفـية ةـكةـالف عة ل يح ب  ـل م  الطح مة الفعة ح   وة الـ  ة فةـيةالصح ينةـع ـرف الحةذي ه ۜ وة

﴾١٠﴿ ة يــذةاب   ۛشـــمف عةـه ــــةات  لةـــيح ـــالسح مةـدي ۜ  وة اــكذـد  ور ـب ـية وةـكة ه ـئ ـر  ا وللن
ۜ اجاى وة الزف الحن  اب  ث ــت نف ـم  مفكمقةـــلةــخة وة ة ـــرة ة جةـة  ث ـفةـطفـن  نفـم مح لةـمح مفكمعة
ر  ة مح عة م  مة تةــا نف نفــم ل  ـم ـــحفـاتةـوة لة ب ــۛضـثنى وة ة لح ا ي ـم ـلفـع ـع  اي مة ۜ وة ةـعةـهي نفـمح م  ر 
﴾١١﴿ ي  لة نف ص ــقةـنفــوة يــع   م  في ة لح هاي اي ر   م 

ل ـك  ة ذن نح ۜ اي ر ـيـسيـــ يةالحن  لةىـعة كةـتةاب 
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

434



435

Fatır /12 – (Allah 
sınırsız miktarda 
birbirinden farklı 
varlıkları yaratabilir. Bu
cümleden olarak) iki 
denizin suyu bir olmaz: 
şu tatlı, içimi afiyetli, 
boğazdan kayıverir, o 
ise tuzlu, acıdır. 
Bununla beraber her iki
denizden de taptaze et 
yersiniz ve takındığınız 
inci gibi süs eşyası 
çıkarırsınız. 

Allah’ın lütfundan
nasip arayıp bulmak 
için gemilerin suları 
yardığını, denizlerde 
devamlı dolaştıklarını 
görürsün. Umulur ki 
bütün bu nimetlere 
şükredersiniz. [55,22-
23] 

بزح

﴾٤﴿
Fatır /13 – O gâh 

gündüzü kısaltarak 
geceyi uzatır, gâh 
geceyi kısaltarak 
gündüzü uzatır. 

Güneş ve ayı meri 
altında hizmete 
koşturan da O’dur. 

Bunlardan her biri 
belirlenmiş bir vâdeye 
kadar akıp gider. 

İşte bütün bunları 
yapan, Rabbiniz olan 
Allah’tır. 

Hakimiyet 
O’nundur. Ey müşrikler
Sizin O’ndan başka 
yalvardığınız putlar ise 
bir çekirdek zarına bile 
hükmedemezler. 

Fatır /14 – Şayet 
siz onlara seslenirseniz 
çağrınızı işitemezler, 
eğer işitseler bile icabet
edemez, size cevap 
veremezler. 

Kıyamet günü ise 
sizin kendilerini, 
ibadette Allah’a ortak 
saymanızı 
reddedeceklerdir. 

Hiç kimse sana, 
herşeyi bilen Allah’ın 
gerçekleri bildirmesi 
gibi haber verilemez. 
[46,5-6; 19,81-82] 
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Fatır /15 – Ey
insanlar! Siz hepiniz

Allah’a muhtaçsınız. 

Hiçbir şeye
ihtiyacı olmayan, her

türlü övgülere ve
hamdlere lâyık olan ise

ancak Allah’dır. 

İnsanın nazik bir
yaratılışı olduğundan (4,

28) hangi mertebede olursa
olsun Allah’a muhtaç
olmaktan kurtulamaz.
Emaneti taşıyan insan

ruhunun duyduğu ihtiyaçlar
o kadar çoktur ki, onun

yanında diğer mahlûklara
fakir bile denmez. İnsanın

bu sınırsız ihtiyaçlarını
tatmin edecek Allah’dan

başka Mabud bulunmaz. 

Fatır /16- Fatır /
17 – O dilerse sizi
ortadan kaldırır ve

yerinize başka
mahlûklar yaratır. Bunu

yapmak Allah’a zor
değildir. 

Fatır /18 – Hiç
kimse bir başkasının

günahını yüklenmez. 

Eğer çok ağır bir
yük altında ezilen biri,
taşıma işinde başkasını

yardıma çağırırsa,
yükünden az bir kısmını

bile taşımayı kabul
etmez. 

İsterse yardıma
çağırdığı onun yakın bir

akrabası olsun! 

Sen ancak
Rablerini görmedikleri
halde O’nu tazim eden

ve namazlarını hakkıyla
ifa edenleri uyarırsın
(yani senin uyarman,

peşin hükümlü
inatçılara değil, ancak
böyle yapmaya yatkın
olanlara fayda verir). 

Kim
günahlarından

temizlenir, arınırsa
kendi lehine olarak

arınır. Hepinizin
dönüşü Allah’adır. 

“Bi’l-gayb” hakkında
başka muhtemel tefsirler de
vardır: 1.İnsanlardan uzak,

yalnız iken de Allah’ı tazim
ederler. 2.Azabını

görmedikleri halde,
Rab’lerinin azabından

korkarlar. 

Bu âyet 29,13 âyetine
aykırı değildir. Çünkü o

âyet sapmadan başka,
başkalarını saptırmak

günahının cezasını
bildirmektedir. Saptırma
günahı da, sapma günahı
gibi insanın kendi günahı

olduğundan kendisine
yüklenecektir. 

ذةا هن وة ا ية مة ي الفـتةـسفـوة ۗ هنـحفــبةـو  ان  ا عةــرة ب  ف ــذة ات   ۛساائ ـذف اب ـــغ  ۛشـرة ه ــرة
تة ج ـــتةـسفــوة ر  ونةـخف م ـح  ا جةـــلفـم  ۜ وة ىـماى طةــحفـــونة  لةـل ــكم أفـلح  تةــنف ك ـــاج  ياح ر 

نفــم  ونةــبةـلفـةى  تةـيةــلفـح  تةـــس  اۛ  وة ىــهة اخ ـــه   مةــيـ في لفكةـــف ـالف رة واـتةــبفـتةـرة ل ـوة غ 
ة ج ـول ـي  ة ف ي لةـيفـالح ي ـالنح وة ار  ة ج ـل  وـهة ارةـالنح هة ﴾١٢﴿ ل هي ة فةضف لح لةعة ك ر ونةكموة مف تةشف

ل  م كمذن رة ف ي ة ۛسخح ۙ وة ل  ةيف ۛس  الح مف  الشحة

رة  ك لح  مة الفقة ل  وة ةجة ي ل  ري ۜى يةجف م ۛسمحى
ا ونةـكمل ـيةمفمة بـح  ةــم ـه  الفــ لةمفكمالحن  رة الح ۜ  وة ينة تةـلفك  ع ــذي هيـــنف د ون ــونة م ـدف

نف تة ع وه ـاي يةسفـدف ااءةـمةـمف لة وا د عة لةكمع  ۛ وة ۛسـمف واــم ـوف ع  ﴾١٣﴿ نف ق  ۜـطفـم  ير  مي
ۜكنكمرفــش ـب  مف ااسف اب ـتةــمة يةكمــوالةـجة ۜ وة مة الفــــمف و نةكذـــة   يةـمةـينــــق ــوف ر  ف 

ا االــيح  االــية ـــف ــم  الفـــت ـــنحةاس  النفـهة لةىــقة ااء  اي رة ﴾١٤﴿ ي  لة ۟ ل ـثفـكة م ـئ ــبح ـنةـوة ير  بي خة
نف ية مفكمــبفــــــه  ذفــــأف ي ـــۛشـــــاي ﴾١٥﴿ ۛ الحن   الحن  الفــــــه وة يد ــميـحةـــالف يح ـن ـــغةـــوة

﴾١٧﴿ ا ذن مة يـــــعةــــــــ ب الحن  لةىــــــكة عةــــل  وة ز ــــزي ﴾١٦﴿ ية ۛـجة لفق ـخةـأفت  ب ـوة يد  دي
لن اـل ـمفــح  ىـاي هة لة تة رة ا خفــــــوة زف ة    و  رة از  ر  وة ۜى ــــز  نف تة رن اي ع  ـــــوة ة ـــلةـقةـــثفـــم  دف

ينة ةذي الح لةــه  ۛشــنفــلف  م ــمةـحفــلة ي  ء  وة بنـــق  انة ذةاـوف  كةــيف ةـرف نح ا  ت ــۜى  اي ر ــنفــمة ذ 
كحنــــتة ىـزة نة ـــۛشــخفــية ةوف بح الــيفــغةـ  ب الفمفــه ـرة ةـقة ب   وة وا الصح ۜ   وة مةــلنــــام  نفــــو ةة

﴾١٨﴿ ةـــــفة ا   يةــــا  نح ۜ   وةـــس ـــــــففـــنةـــى   ل ــزة كحنــتةــــمة ر ـــيـصيــمةــالفالحن  ى ــلة اي هي
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Fatır /19- Fatır /22 – 
Görenle görmeyen 
(âma) bir olmaz. 

Karanlıklarla aydınlık, 

Gölge ile sıcak, 

Dirilerle ölüler de bir 
olmaz! (müminlerle 
kâfirler bir olmaz.) 

Allah, dilediği kimseye 
hakkı işittirir, Sen 
kabirde olanlara sesini 
elbette işittiremezsin. 
[11,24] 

Fatır /23 – Sen sadece 
uyarıcı bir 
peygambersin. 

Fatır /24 – Evet, Biz 
seni gerçeğin ta 
kendisine malik olarak, 
rahmetle müjdeleyen ve
kâfirleri azapla uyaran 
bir Peygamber olarak 
gönderdik. 

Zaten uyaran bir 
peygamber gelmiş 
olmayan hiçbir ümmet 
yoktur. [16,36; 13,7]

Fatır /25 – Eğer seni 
yalancı sayarlarsa, 
üzülme. Bu yeni bir şey
değil. 

Onlardan öncekiler de 
gerçeği yalan 
saymışlardı. Resulleri 
onlara parlak deliller, 
kitaplar ve özellikle 
aydınlatıcı bir kitapla 
gelmişlerdi. (Amma 
nafile!) 

Fatır /26 – Sonra da 
Beni inkâr edenleri 
tutup cezaya 
çarptırdım. Benim 
reddedişim nasıl 
olurmuş, görsünler 
bakalım! 

Fatır /27 – 
Görmezmisin ki Allah 
gökten bir su indirir. 
Onunla rengârenk, 
çeşitli meyveler 
yetiştiririz. 

Dağlardan da beyaz, 
kızıl, siyah ve türlü 
türlü renklerde yollar 
varetmişizdir. 

Fatır /28 – İnsanlardan,
hayvanlardan ve 
davarlardan yine böyle 
türlü renklerde olanlar 
vardır. 

Kulları içinde ancak 
âlimler, Allah’ı lâzım 
geldiği tarzda tazim 
ederler. Muhakkak ki 
Allah, azîz ve gafurdur 
(mutlak galiptir, çok 
affedicidir). 
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Kur’ân, Allah’ı
tanıtırken kalbe hitab ettiği

gibi birçok defa da akla
hitab eder. İçinde

yaşadığımız âlemin fizik
yapısının iyice

incelenmesini ister. Böylece
Allah’ın rahmet, kudret,

hikmet ve san’atının
oradaki görünümlerini de
dikkat nazarlarına sunar. 

Bu iki âyette muhataplar,
bitkiler âleminde, yer
küresinin kabuğunda,

dağlarda ve topraklarda,
insanlar ve hayvanlar

âleminde tezahür eden
muazzam ve muhteşem

çeşitliliği incelemeye dâvet
edilmektedirler. Aynı su ile

sulanan, aynı toprakta
yetişen, aynı güneşten

yararlanan bitkiler âleminde
birbirinden güzel desenler,

renkler, şekiller, tatlar,
kokular, özellikler ve

faydalar... 

Madenlerin depoları olan
damar damar dağlardaki

farklı toprak yapıları,
renkler, çeşitler, özellikler,

faydalar... Sadece bir
petrolün milyonlarca

yıllarla ifade edilen
oluşumunu, mermer

damarlarında Nakkaş-ı
Ezelinin tecellilerini
düşünelim: O harika

renkler, şekiller, sağlam,
muhkem özellikler. 

İnsanların ihtiyaçları için
hazırlanmış demir, bakır,

altın, gümüş, krom, çinko,
kurşun, fosfat, kalay,

uranyum, volfram, kömür,
boraks... filizleri ve

yatakları... Trilyonlarca
yaratıkların yüzbinlerce yıl
boyunca muhtaç oldukları

ne varsa hazırlanmış.
Tesadüfe en ufak bir yer

bulunabilir mi? Azıcık
bilenin buna ihtimal

vermesi mümkün değil. O
sadece bu âyette bildirildiği

gibi Yüce Yaradanın
azametine hayranlık

duymaktan başka bir şey
yapamaz. Böylece Kur’ân

fizik, kimya, jeoloji,
botanik, zooloji gibi tabiat

bilimlerini bu ve başka
birçok âyetle teşvik eder, ta

ki kâinat kitabının
okunmasına kapılar

aralasın. 
Fatır /29 – Allah’ın
kitabını okuyup ona

uyanlar, namazı
hakkıyla ifa edenler ve

kendilerine nasib
ettiğimiz imkânlardan,

gizli ve aşikâr olarak
hayır yolunda

harcayanlar, ziyan
ihtimali olmayan bir

ticaret umarlar. 

Fatır /30 – Çünkü
Allah onlara

mükâfatlarını tam
tamına verecek, üstelik

lütfundan onlara
fazlasını da ihsan
edecektir. Zira o

gafurdur, şekûr’dur
(kusurları bağışlar,

kulların amellerini ve
şükürlerini kabul edip

fazlasıyla karşılık
verir). 

لة ﴿٢٠﴾وة لة  وة
الـل ـالظح  لة ات  وة ۙـمة نح ور  ﴾١٩﴿ اية مة تةـوة ى و يـسف من ةعف ۙ الف ير  الفبةصي وة

ا ية مة يـتةـسفـــوة ةحف و  ةمفــالف الف لة وة ااء  ة ــية نح ۜ اي ات  ةوة الحن ﴾٢١﴿ الفـالظح  لة ۛـلح  وة ور  ر  حة
نف اينف ۛتـال ﴾٢٢﴿ نفـي  ــع  مة م  اا النفـية سف مة ۛ وة م ـۛت ب ـۛشااء  سف ب ور ـالفق  نف ف يـــع  مةـم 

ا ة نح ۛسـاي يــقح  بةــحةــاكة  ب الفـنةــلفــا الرف نةــشي يــراى  وة اينف م ـذي نفـــراىۜ  وة ﴾٢٣﴿ نة ة لح يــاي ر ـذي
نف يـ  اي ةـــكفدف ــقةــوكة  فةـب  ذح ــــــكفوة ۛب ذح ﴾٢٤﴿ ة ا  ة خةـــمح لح انةـيــلة فيـــة  اي يــهة ر ـــذي

ب  ب ـالـوة ر ــزح  ة يـــالح تفـــه ـل ـبفـنف  قةــ م نةــذي ااءة ۛ  جة نةات ــيح ـبةـالفـمف ب ـــه ــل ـمف  ر س ــه ــمف
ة الخةــث  ةـمح ت  الح ينة ــذف وا فـةكفذي ر  ۛفـــيفــكففة ﴾٢٥﴿ ب الف ر ـيـنيــم ــالف تةاب ــك ــوة

ةرة ــــمف تةــــلة ال ة النح ةـال نةـــــم زة لة ــــــــ  النفالحن ۛـــسح ااءى ااء   مة مة ﴾٢٦﴿ ۟ـيــكـــانة نةـــكـ ر 
د ــج  دة جفــاةخفـــفة ات ـــمةــهي  ثةـــنةاب ـرة ان ــلف فاى الـل ـتةـخفـ م رة اۜ ـوة ال ـبةــج ـالف نةـم  وةهة

م  ةـال نةـوة اس ـنح ﴾٢٧﴿ ح ــبي ان ـاللف ف ـل ـتةـخفـر م ـمفـيض  وة ود ـوة يب  س  ابي رة غة ا وة هة
ة الحن ال ةنفـوة الف اابح   وة وة ة ان ـاللف ف ـل ـتةـخفـ م ام  ـعةـدح ل ـكف ه ــوة ةـذن نح ۜ اي ا يةـكة ىـۛشـخفـمة
اي نحة ﴾٢٨﴿ اـــلةـــع ـــه   الف بةاد ـــــنف  ع ــــم  اۜ  ـــــمن ةؤ ل نح ة اي يـــــــــ  عةالحن و ر ـف ـــ  غةز  ـــزي

النف واــفةــوة ق  ة يــــــــالح ةـوا الـام ــقة ال  وةالحن اۛب ـــتةـــــكنونة ــل ــــــتفـــــــ يةنة ــذي وةةـلنــصح
﴾٢٩﴿ قفـــم  زة ارة ة عةــمف  س ــنةا ه ـــمح ى  وة ن ــراح ج ـةى  يةـــيةـلة ةى  لةـونة ت ـرف ارة ۙـب ـنف تةـجة ورة
﴾٣٠﴿ فح ــي ـل  ه ـمف ا ج ــه ـيةــوة يةـورة يدة ه ـمف وة ل ـنف فةـمف م ـزي ةـضف نح ور ه  ـهۜي اي ف  ك ور ـ ۛشغة
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Fatır /31 – İlahi 
kitaplar içinde sana 
vahyettiğimiz bu kitap 
da, daha önceki 
kitapları tasdik eden ve 
gerçeğin ta kendisi olan
bir kitaptır. 

Allah kullarının 
bütün yaptıklarından 
haberdar olup onları 
görmektedir. 

Fatır /32 – Sonra 
Biz, kitabı seçtiğimiz 
kullarımıza miras 
verdik. 

Onlardan kimi 
nefsine zulmeder. Kimi 
mûtedildir, orta yolu 
tutar. Kimi de Allah’ın 
izniyle hayırlarda öne 
geçer. İşte büyük lütuf 
budur. 

Fatır /33 – 
(Onların mükâfatları) 
Adn cennetleridir. 
Oraya girerler, orada 
altın bilezikler, incilerle
süslenirler, elbiseleri de
ipektendir. 

Fatır /34 – Şöyle 
derler: Hamdolsun 
bizden her türlü 
endişeyi gideren 
Allah’a. Gerçekten 
Rabbimiz gafurdur, 
şekûrdur (çok 
affedicidir, kullarının 
mükâfatlarını fazlasıyla
verir). {KM, Vahiy 
7,17; 21,4} 

Fatır /35 – Çünkü 
O, lütfu ile bizi devamlı
kalınacak olan yerde 
yerleştirdi. Burada artık
bize ne yorgunluk 
olacak, ne de usanç 
gelecek. 

Fatır /36 – 
Kâfirlere ise cehennem 
ateşi var. Ne ölüm 
hükmü verilir ki 
ölsünler, ne de ateşin 
azabı hafifletilir. 

Biz işte Allah’ı ve 
nimetlerini inkâr eden 
her nankörü böyle 
cezalandırırız. [20,74; 
43,74-77; 17,97; 78,30]
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Fatır /37 – Onlar
orada imdad istemek

için şöyle feryad
ederler: 

“Ey Ulu Rabbimiz! Ne
olur, çıkar bizi buradan,
dünyaya geri gönder de,

daha önce
yaptıklarımızdan başka,

güzel ve makbul işler
yapalım!” 

Allah onlara şöyle
buyurur: “Biz, size,

düşünüp ibret alacak,
gerçeği görecek

kimsenin düşüneceği
kadar bir ömür
vermedik mi? 

Hem size
peygamber de gelip

uyardı. 

Öyleyse tadın
azabı! Zalimlerin hiç

bir yardımcısı yoktur!”
[40,11-12] [43,77-78;

17,15; 67,8-9] 

Tecrübe ve
imtihan zamanı olan bu

süreyi yaşayan kimse
için, Yaratanını

bilmemekte bir özür
kalmamıştır. Bu süre

hakkında çeşitli
rivayetler vardır. Bir

hadis-i şerif bunu altmış
yaş olarak belirler:

“Kıyamet günü “altmış
yaş yaşayanlar nerede?”

diye nida edilir. Zira
Allah Teâlanın bu

âyetindeki “ömür” den
kasdedilen müddet

budur” 

Bir hadiste de:
“Allah bir insana altmış
sene ömür verince, artık

bu hususta o kulunun
mazeret ileri sürmesine

imkân bırakmamıştır”
buyurulur. 

Bu hadis çokça
vaki bir durumu

bildirmek içindir. Daha
az görülen başka

durumlar da vardır.
Başka yaş bildiren

rivayetler var ise de,
Allah’u Âlem:

“Büluğdan sonra her
ölen hakkında, bu süre

gerçekleşmiş demektir.”
Altmış, Hz.

Peygamberden rivayet
edildiği üzere en üst
sınır demektir. Yani

bundan sonra kâfirliğe
hiç mazeret kalmıyor

demektir. 

Fatır /38 – Allah
göklerin ve yerin

gayblarını bilir. O
insanların kalplerinde

olanları da tamamen
bilir. 

ا ل مة ة الح حةذييوة ااــيفـي الوف الفــــتةاب  ه ــك ـالف نةـم كة  ــيفـلة اي نة دح  قاىـــۛصـــــقح   م ـــحةــوة
ثفــث  رة ة الوف نةاــمح ﴾٣١﴿ ة ــــدة يفـــنة  يةـــيفـبة نح ۜ  اي ةه  ر ــيـصيـر  بةــيــبيــخةــهي  لة بةاد ــع ـــ ب الحن

هۛيـل  س  نةفف ةـــك ــالف ينةــتةاۛب الح نةاۛ ـع  نفــم  نةاـــيفـفةـطةـاصف ذي م ــال ـمف ظةــه ـنفـم ـفة بةاد 
ۜ الحن  م ـص ـــتةـــقفـمف  م ـه ـنفـم  وة ۛ  وة ات  ب ــــيفــخةــالفـق   ب ــــمف  ۛساب ــه ـــنفــد  ن  ذف ا ـــرة

دف نحةات  عة خ ـن  ية جة ا ي ـل ونةــدف ةــحةــهة نةـلح وف ﴾٣٢﴿ الفــل كة ه  ذن ل ــفةـوة ۜـبيـكةـالف ضف ير 
يــحة ر ــري ا ــيـفي رة م ـ الۛسنفــم هة ل  ب ـــهة نف ذةـــاو  ل ـــوة ل ـــؤف اــيـفي مفــه ــاس ـبةـــؤىلاۛ وة هة

قة حن د  ـمفـحةـل وا الف اـوة ةـــــۛب عةــــــي الذف هةذيي الحةل  ۜــــحةـــــاالفـنح نة ة زة نح ة اي بح اــنةـــرة ﴾٣٣﴿
ة ةــي الحةذيياللح الف نةاـــلح امةــــم ــ دةارة ۛــل ــضفــنف فةـــة   م ــــقة هي ﴾٣٤﴿ ۙـكمـۛش ور ـف ـغةـلة ور 

ة الح ينةــوة ذي ﴾٣٥﴿ ا ــيـفينةا ـــسح ـمةـلة ية يةـــۛصـنةهة لة اـيــ فينةاــسح ــمةـب  وة وب ـغ ــل هة
فحةف  ي خة لة وة والةكف ر  ةــهةــار جةـمف نةـه ـــفة ي ـنح ۛ  لة مف  فةــقفـمة ه  لةيف ى عة وت واـضن يةم 
ه  مفــــوة ﴾٣٦﴿ اب ــ عةنفـــم  مفـــه ـنفـعة اۜ ــــذة ل ـكفهة ي ك ــــجفـــكة نةـذن ة ــزي ۛــف ــكفلح ور 
ةاــك  نح خ ـطةـصفـية ۛـيـفي ونةـر  ا ااهة ةنة بح جفـالخف  رة يــيفـحاى غةــال ـۛص لفـمةــعفـنة نةاـر  الحةذي رة
م ــكم لةــمةـعفــنة ۜ  الوة اكمرفـمح ـعةـمف ن ــل  ة ذةـتةـية مف مة يه  ر ــكح ة ذةـنف تةـ مةفي اـــكح جة وة اءةـرة
ة نح ة اي الحن ﴾٣٧﴿ ةـال يـنح ۜ  فةــذي ا ل ـــوا فةـوق  ذ ــر  ةا ل ـــلـمة ۟ــيـــصيـــنف نةــــنة  م ـيــميــظح ر 

﴾٣٨﴿ ةـيفـم  غةــال ـعة ةـب  السح نح ۜ اي ض  ةرف الف ات   وة وة يـه  عةـمن ور ـلي د  م  ب ذةات  الصح 
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Fatır /39 – Sizi 
dünyada halifeler, yani 
yöneticiler yapan 
O’dur. 

Kim inkâr ederse 
onun küfrü kendi 
aleyhinedir. 

Kâfirlerin inkârı, 
Rab’leri nezdinde 
kendilerine gazaptan 
başka bir şey artırmaz. 

Kâfirlerin inkârı 
onların sadece 
zararlarını fazlalaştırır. 
[35,39; 6,165] 

Mekke’de bu sûrenin 
nazil olduğu zaman 
düşünülürse âyetin bir 
mûcize ihtiva ettiği 
anlaşılır. Zira âyet ümmet-i 
Muhammedin dünyevi 
hakimiyetini bildirmektedir.

Fatır /40 – De ki: 
Baksanıza, Allah’tan 
başka yalvardığınız şu 
şeriklerinize! 

Gösterin bakalım bana: 
Dünyanın nerelerini 
yaratmışlar? 

Yoksa göklerin 
yaratılmasında mı 
Allah’a ortaklıkları var?

Yoksa Biz onlara bir 
kitap verdik de onlar 
onun aydınlığında mı 
bulunuyorlar? 

Sözün doğrusu şu ki: 
Zalimler birbirlerine 
sadece yalan, dolan ve 
aldanma vaad ederler. 

Fatır /41 – Gerçek
şu ki: Gökleri ve yeri 
yok olmaktan koruyan, 
Yüce Allah’tır. 
Şayet onlar yıkılacak 
olursa onları Allah’tan 
başka kimse tutamaz. 

Doğrusu O halîmdir, 
gafûrdur 
(müsamahalıdır, 
cezalandırmada aceleci 
değildir, çok 
affedicidir). [22,65; 
30,25; 35,1] 

Fatır /42 – 
Kendilerini uyaracak 
bir peygamber geldiği 
takdirde,

ümmetler içinde, 
hidâyette en ileri 
derecede yer 
alacaklarına dair var 
güçleri ile yemin ettiler.

Ama kendilerine bir 
peygamber gelip 
uyarınca bu onların 
sadece nefretlerini 
artırdı. [6,156] 
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Fatır /43 – Sebebi
ise: dünyada sırf

böbürlenip büyüklük
taslamak 

ve bir de kötü bir
tuzak kurmak
istekleriydi. 

Halbuki kötü
tuzak, sadece

hazırlayanın ayağına
dolanır, sadece onu

perişan eder. 

Onlar daha
öncekilerin uğradıkları
fecî âkıbetten başka bir

şey mi bekliyorlar? 

Sen Allah’ın
nizamında hiçbir tebdil,

hiçbir değişiklik
bulamazsın! [13,11;

17,77; 48,23] 

Fatır /44 –
Dünyada hiç dolaşıp da,

kendilerinden önce
yaşamış ümmetlerin

âkıbetlerinin nasıl
olduğuna bakmadılar

mı? 

Onlar, bunlardan
daha güçlü idiler. 

Ne göklerde ve ne
de yerde Allah’ı

engelleyecek bir şey
yoktur. 

Çünkü O alîmdir,
kadirdir (her şeyi

hakkıyla bilir ve her
şeye gücü yeter). 

ية لة يد ـوة زي وة ي ه  لةك مف الحةذي عة ئ ۛف جة ا لة ۜ ف ي خة ض  ةرف نفالف رة  فةمة ه  كةفة لةيف ۜ فةعة ه  ر  ك فف
ر كـ ه مففف ينة ري اف   الفكة

دة كم نف مف ع  ر ه  مففف بح ه  يةرة لة تاىۛ وة قف مة ة لح يد ـ اي ينةـالف زي ري اف  كة
اليفت مف ق لف ك م  الرة ااءة كة رة ينة ش  ةذي  الح

ونة ع  نف تةدف ۜ د ون  م  ونييالحن  ﴿٣٩﴾ الر  ة لح  اي
ۛساراى خة

مفــه  اذةاخة نةـمة وا م  ض  لةق  ةرف ك  ف يـمف ش ـه ـلة المف الف ة رف تةـمنـالسح ۛ  المف ان ات  نةاـيفــوة
ضاى بةعف لنى تةاباى فةه مف عة ه ۛ  بةلفـنةـيح ـبة ك  نف نف ت  م  ةال  د ـع ـية اي مفـه ـض ـعفـونة بةـم ـالظح

ة  نح ةاي ك الحن س  ات   ي مف وة من ۛض النف السحة ةرف الف ۛ وة تةز ولة ﴾٤٠﴿ ة لح وراىــــــــــــ غ اي ر 
يماى لي حة لة الةــئ ـــوة نفــنف زة اا اي ا م ـه ـكفۛسـالمف تة ةـعفـنف بةـد  م ــالحة نفـمة نح ۜ اي هي انةـه  كةــــد 

ال وا ــۛسـقف وة ه ــئ ــمف لةـه ــان ـمةـدة اليفـهفـ جةب الحن م  ااءة يـمف نةــنف جة ر ــذي ﴾٤١﴿ وراى ف  غة
ادة  ازة مفـه مة ةــون ــكمـيةـلة ى م ــالهف  نح ىـايحف نفـدن مف نةـالف مة دة ه  ااءة اجة ة ير ـم ۛ فةلةمح ذي

ت  ض  يــ ف بةاراىـكذـايسف ةرف مةالف الــكذـ وة ةـرة يق ـيح ــــسح لة يةحي ـي  ۜ وة ﴾٤٢﴿ ة لح ۙـف ـن اي وراى
لي ة ةوح ۛـالف ينة ةر  ــكفـمةــالف ب ئ ـيح ـالسح ة لح ة س ـظ ـــنفــلف يةــهةـهۜي  فةــل ـاةهفــ اي ةــر ونة ايلح ۛتـــنح

يلى وي تةحف ةــس ــدة  ل ــــج ــنف تةــلةـفة لةـ تةبفالحن ت  ــــنح يلىۛ  وة دةـتة نفـدي ةـل س  ج  الحن  ت ـنح
لة يـمف يةـالوة وا ف يـسي ض  فة ر  ةرف واـظ ـنفـيةـالف  ر 

ينة اق بةة ـانة عةـكة ۛفـيفـكف ةذي الح ﴾٤٣﴿

ه  زة ج  ل ي عف كةـــه ـل ـبفـقة نفـــم  اــمف  وة ة ـــۛش وا الـان  ةــــمف ق ـــه ـــنفــم  دح ۜ  وح مة ةى الحن  انةـــا كةـوة
﴾٤٤﴿ ء  ف ينفــم  ات    ۛشيف وة من   السحة

لة ۜ ف يوة ض  ةرف ةه  كةانة عةالف نح يماىـ اي يراىـقة لي دي
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Fatır /45 – Eğer 
Allah insanları 
işledikleri günahlar 
yüzünden 
cezalandıracak olsaydı, 
dünyada tek bir insan 
bile bırakmazdı; ama 
Allah onların cezasını 
belirlenmiş bir vaadeye 
kadar erteler. 

O vaadeleri geldiği 
vakit hükmünü yerine 
getirip onları 
cezalandırır. Çünkü 
Allah kullarını 
tamamen görmektedir. 
{KM, Mezmurlar 
130,3} 
Bazı tefsirler, “İnsanın 
günahlarının uğursuzluğu 
yüzünden bir tek hayvan 
bile kalmazdı” demişlerse 
de, “Deprenir bir insan 
bırakmazdı” mânasına 
olması daha mâkuldür. 
Çünkü âyetteki “onlar” 
zamirinin akıllı varlıklar 
hakkında kullanılması, akla 
daha yatkındır
36-YASİN SÜRESİ
Mekke devrinin ortalarında 
inmiş olup 83 âyettir. 
İsmini Kur’ân-ı Kerimin en
kısa âyeti olan ilk âyetinden
almıştır. Sûre, Kur’ân’ın 
dört esas maksatından üçü 
olan tevhid, âhiret ve 
risaleti ayrıntılı denecek 
derecede ele alır. Şöyle ki: 
1.Allah Teâlanın 
gökyüzünde tezahür eden 
kudreti, güneş ve ayın 
hikmetleri, gece ve 
gündüzün oluşumu, bitkiler 
ve hayvanlar âleminde, 
insanın yaratılışında tezahür
eden deliller hatırlatılarak 
bütün bunların tek olan 
Yüce Yaratıcıyı gösterdiği 
zihinlere yerleştirilir. 
2.Ölmüş yeryüzünün her 
sene bahar mevsiminde 
diriltilmesi, insanın bir 
damla sudan yaratılması, 
ölülerin diriltilmesinin 
delili olarak anlatılır. 
3.İnsanlık tarihinde risaletin
öteden beri mevcut olup 
Hz. Muhammed (a.s.) ile 
devam ettiği, mahiyet 
olarak beşerden başka bir 
şey olmayan elçilerin 
sadece ilahî mesajı tebliğ 
ile görevli oldukları, onların
bu ağır vazifeden ötürü 
insanlardan hiçbir karşılık 
beklemedikleri bildirilir. 

Sûre bu gerçekleri çok özlü,
etkili ve düşündürücü bir 
üslupla anlatır. Hz. 
Peygamber (a.s.): “Yâsîn 
Kur’ân’ın kalbidir” 
buyurmuştur. Gerçekten bu 
sûre, kirlenen ruhlara ve 
canlara, temizlenmiş kanla 
sürekli olarak hayat 
bahşeden, çarpıp duran 
manevî bir kalp 
durumundadır. Hz. 
Peygamber: “Ölmek üzere 
olanların yanında Yasin 
sûresini okuyunuz” 
buyurmakla, onun ölümcül 
durumda olanlara bile 
hayatiyet vereceğini 
bildirmiştir. Gerçekten 
âhirete doğru yolculuğun 
sonunda bu hakikat dersini 
dinlemek pek önemlidir. 
Bazı alimler ise ölülerin 
bile ondan 
faydalanacaklarını, kabrin 
başında okunmasının 
hadiste yeri olduğunu kabul
etmişlerdir. 
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Bismillâhirrahmânirrahîm

Yasin /1 – Yâ sîn, 

Yasin /2 – Hikmetli
Kur’ân’a andolsun: 

Yasin /3 – Sen elbette
gönderilen

resullerdensin. 

Yasin /4 – Dosdoğru
yol üzerindesin. 

Yasin /5- Yasin /6 – O,
azîz ve rahîmden

indirilen bir tenzil olup,
ataları uyarılmamış,
hâliyle, kendileri de

gaflette giden, bir
topluluğu uyarmak için

gönderilmişsin. 

Yasin /7 – Onların
çoğunun hakkında ilahî

hüküm hak olarak
kesinleşti. Artık imân

etmezler onlar... 

Yasin /8 –
Boyunlarına öyle

boyunduruklar koyduk
ki onlar çenelerine

dayanmaktadır.
Boyunları yukarı,

çeneleri kalkık, gözleri
havada bir

durumdadırlar. 

Kâfirler, gidişatlarına
uygun bir şekilde

cezalandırılmışlardır.
Mağrur, burunları havada

olmaları sebebiyle, o
şekilde kelepçelenmişlerdir.

Sağ ve sol el, sağ ve sol
çene altlarından birer dikme

gibi tutturulduktan sonra,
üstünden çeneye kadar

varan kelepçe dolanır. Bu
durumda olan şahıs, önünü

göremez, gözleri havada
olduğundan boynu şiddetli

şekilde ağrır. 
Yasin /9 – Hem
önlerinden hem

arkalarından bir set
yaparak, öylesine

çepeçevre sardık ki,
artık hiç göremezler

onlar... 

Yasin /10 – Kendilerine
müsavidir (ha uyardın
onları, ha uyarmadın,

artık iman etmezler
onlar... 

Yasin /11 – Sen ey
Resulüm, şu kimseyi

uyar: 
İrşâda can kulağıyla
tâbi olur,  görmediği

Rahman’a saygı duyup
o’ndan çekinir. Müjdele

onu:  Mağfiret onun,
şerefli mükâfat onun... 

Yasin /12 – Ölüleri
diriltecek Biz’iz.

Yaptıkları her şeyi ve
bütün izlerini bir bir

kaydeden Biz’iz.
Velhasıl her bir şeyi,

apaçık bir kitap’ta sayıp
döken Biz’iz. 

نف لنك  وة ي  لةوف ذ  ؤنـوة اـب  النحةاۛس الحن اخ   مة

ا ۛسب واكف كةـتة مة لنى  رة ا عة هة ر  نف ظةهف  م 
ة اابح ة ـدة

﴾٤٥﴿ ر  مفي ؤةخح  اى ه  لن ل  اي ۛى الجة ى ااءة فةا ذةا م ۛسمح مف جة ل ه   الجة

ة نح ة فةا   الحن
هي كةانة بةاد   ب ع 

يراى بةصي

                ُسوُرُة ٰيس                  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

لنى عة ﴾٣﴿ نحةكة لة ۛسـم ـالف نةـم ـاي ۙـيـليـرف نة ﴾٢﴿ انن ـالفوة  رف يم ۙـحةـالف ق  كي ﴾١﴿ ۜ ينسا
ماىـت ــل  رة قةوف ذ  نف ﴾٥﴿ يـنفـتة يـعةــلة الفـزي يم ۙز  ـزي حي الرحة ﴾٤﴿ يم ۜـقيـتةــسفـرة اط  م ـص 

ة الفـــدف حةـــقةـــلة ل  ــــقةــــقح اىـــعةوف لن ﴾٦﴿ اا ا نف ا ذ ــمة بة اف مفـه ــفةمف ــــاؤ له ـرة ان ونةـل ــ غة
ةا نح ينةا ـلفــعةـــجةاي لىـــمف الغفـه ــق  نةاــالعف فاي لة ﴾٧﴿ ي ــه ـ فةمفــه ر ـثةـكذال ن ونةـمف لة م  ؤف

جة نفلفنةا ــعةـوة يف ن ـيفـبة م  مفـدي يــال ه  ﴾٨﴿ قةـه ـفة ةذف لةى الف مفـ فةان ـية اي ح ونةـقفـ م ه  مة
ر ونةـص ـبفـي  م ــۛس ى  وة ى فةــمف  ۛسـه ـف ـلفـخة نفـــداح مف لةــه ـ فةمف ـــا ه ـنةـــيفــۛشــاةغفـداح

ااء  عةــوة ۛس النفــه ـيفـلةــوة تة ذةــمف ءة م ــــ ي مف لةــه رف  ذ ــنفـمف ت ــمف المف لةـه ـرف ونةـن ـــؤف ﴾٩﴿
ة نح ا ت ـاي ةــر  مة ذ ـنفـمة ية عةــبةـن  اتح ش  خة رة وة كف نة الذح  من حف ه الرحة رف ۛ فةبةشح  يفب  ﴿١٠﴾ ب الفغة

ةا نح ن  ن ـنة اي ـي ـحف نـةـالفمة حف تنى وة ب ـت ـكذوف ﴾١١﴿ الجف رةــف ـغفـمةـب  يـكفر  ــة   وة م ـري
﴾١٢﴿ ةـا قةـمة ة وا ـم  دح ث ان ه ـوة ۜ  وةــارة ة ۛشــكـمف ء ــلح ينةاه  ـيفـۛصـالحف يف مة فاي ۟ـيـبيـام  م ـاي ن 
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Yasin /13 – Sen 
şimdi onlara bir misâl 
getir: 

Malum şehir 
halkını, hani onlara da 
elçiler gelmişti. 

Buradaki elçiler, Hz. 
Îsâ’nın havarîleri, 
muhataplar Roma 
İmparatorluğunun 
hâkimiyeti altında 
yaşayanlar, şehir ise 
Antakya veya o civarda bir 
başka şehirdir. Hz. Îsâ’nın 
dâveti karşısında müşrik 
Romalılar nasıl söndüyse, 
Kur’ân’ın dâveti ile de 
şirkin hakimiyetinin 
yıkılacağına îma edilir. 

Yasin /14 – Evet, 
iki resul gönderdik 
onlara, 

“Yalancı!” dediler 
onlara. 

Bunun üzerine, 
güçlendirdik onları bir 
üçüncü resulle, 

Dediler hep 
birden: “Biz Allah’ın 
elçileriyiz size!” 

Yasin /15 – Ahali 
dedi ki: “Doğrusu 
Rahmanın indirdiği bir 
şey yok! 

Siz de bizim gibi 
bir beşersiniz, evet 
evet... siz sadece 
yalancısınız!” 

Yasin /16 – 
Resûller dediler: 
“Elbette biliyor 
Rabbimiz, 

Size gönderilen 
elçileriz biz; 

Yasin /17 – Açıkça
tebliğden başka bir 
şeyle yükümlü değiliz 
biz.” 

Yasin /18 – Ahâli 
dedi ki: “Uğursuzsunuz
siz, şayet 
vazgeçmezseniz, sizi 
taşlarız, 

acı mı acı bir azap 
size dokundururuz.” 
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Yasin /19 – Resûller

cevap verdiler: 
“Uğursuzluğunuz

sizinle beraber, çünkü
siz imânsızsınız, 

irşâd edildiniz diye mi
böyle söylüyorsunuz? 

Haddi aşan
toplumun tekisiniz siz!”

Yasin /20 – Derken...
şehrin öte başından, 

koşarak bir adam
geldi ve onlara dedi ki: 

“N’olur ey kavmim!
Gelin siz bu resullere

uyun!” 

Bu zat, Habib-i Neccar
diye bilinir. 

Yasin /21 – “Sizden bir
ücret istemeyen, sizden

hiç menfaat
beklemeyen, dosdoğru

yolda yürüyen bu
kimselere uyun.” 

Yasin /22 – “Hem ne o
olmuş ki bana? Neden

tapmayayım beni
yaratana? 

Hem sizlerin de dönüşü
olacak O’na!” 

Yasin /23 – “Hiç
O’ndan başka tanrı

edinir miyim! 

Zirâ Rahman bana zarar
vermek dilerse, 

onların şefaati fayda
etmez, hem

kurtaramazlar da...” 

Yasin /24 – “O
durumda ben, besbelli
bir sapıklıkta olurum. 

Yasin /25 – Amma
bakın: 

Ben Rabbinize
inanıyorum, sizler de
bunu işitmiş olun!” 

Yasin /26 – Ona
“Buyur cennete gir!”

denildi. 

O ise halkını
hatırlayarak: “Ah

halkım bir bilseydi!”
dedi. 

Yasin /27 – “Ah bir
bilseler: Rabbimin beni

affettiğini, beni
ikramlara garkettiğini!”

ۛسـالفم  ۛـرف ل ونة اضف بف لةــوة اۛبـلى الصفـثةــمف مةــه ـر  يةـــقةــــالف حة اــــرف ذفجة هةـة ۢ  اي اـاءة
ۛس ذف الرف اا ايـلفــــاي ة ب ــــكفـــن  فةــيفـــــنةـــم  اثفـه ــيفـــــلة نة ا  فةــــو ه ــذح زف نةاــــعةـــمة ة زح ﴾١٣﴿

اواـال ـقة ةمف ــت ـنف ا الـ مة ايلح ﴾١٤﴿ اواـقةــث  فةــثةال ـــب  اا ل  ة نح ۛســمف م كمــيفـــلة اي اــ اي ونةـل ـرف
﴾١٥﴿ لةـثفـر  م ـۛشـبة اا النفزة مة ن ل نةاۙ وة من ب ونةـ م  الرحةحف ذ  كف تـة ة لح نف النفت مف اي ۙ اي ء  نف ۛشيف

مة اا ــــيفـــلةــــا عةــوة ةنة لح اي ﴾١٦﴿ بح وا ـال ـقة ام  ــلةـعفـ يةنةاــرة ة نح ۛسـم ـمف لةكمـيفـــلة اايـاي ل ونةـرف
ةـقة نح اوا اي ةــطةـــا تةـال  نةا ب ـيح ۛ لةكمـــرف واـه ــتةـنفــمف تةــنف لةـئ ـــمف ﴾١٧﴿ غ  الف ين ــالفبةلة بي م 

ا ال واـقة  ائ ر ـطة
مفكم ﴾١٨﴿ ة نـح ج مة ةكملةنةرف نـح ة سح لةيةمة ذةاب كممف وة ةاعة نح يم  مف م  اللي

ا جة نفـــم اءة ـــوة  ﴾١٩﴿ ئ كمــعةـمة ۜ ال ت ــنف ذ كح ــمف ۜ  بةلفــرف نف مف م  م ـمف قةـت ـال ف ـوف ر  ونةـسف
ۙـم ـالف ينة ۛسلي رف يــمةـاالفـۛصــالقف ج  ة  ـــنةـدي ىـسفـــل  يةـرة ةــا قةـالة يةـقة عن م  اتح واــب ــوف ع 

مة يةــال ـوة ﴾٢١﴿ ة اي وا مةــتح ية نفـب ع  ه ـمف الجفكمـل ــةـسفـلة ونةــتةــهفـمف م ـراى  وة د  ﴾٢٠﴿

ة ال ءة نفذ   ــخ ــتح م  ﴾٢٢﴿ ا العف ةــب ــلة ي  فةــد  الح نيــطةــذي لةـرة جةــه   ت ـيفـــي  وة اي ونةـع ــرف
مفـت ـعة ه  ل ـــد ون  نف ي ـهةـهاي ان دفــةى  اي ن ن   ر  من حف اــي ۛشــنحيـن  عةــغفـرح  لة ت ـض ـ ب الرحة فة
اي ح ن يــاي ﴾٢٤﴿ اي ح ن ذاى لةــاي ي ۛضـــي اي ن ـيــبيــل  م  لةـفي ﴾٢٣﴿ ي ـيفـۛش لة ۛ ذ ــق ــنفـــاى وة ون 

ي خ  لةـقي ةةةۜ ـالفجة ل ـادف يــۛت قةــيفـيةالة قةالةنح مي وف ﴾٢٥﴿ نفت  بح  انمة ۜـفةاسف ك مفـب رة ون  ع  مة
﴾٢٧﴿ ا غةــب  بحييي ــلي رةــفةـمة جةرة نة الفــلةـعةــ وة ي م  ميــكفـم ـني ينةـرة ﴾٢٦﴿ ۙ ونة لةم  يةعف

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

440



441

الجزء

﴾٢٣﴿
Yasin /28 – Onun 
vefatından sonra, 
kavminin üzerine, 
gökten bir ordu 
indirmedik, zaten bu 
âdetimizden de değildi. 

Yasin /29 – (Orduya ne 
lüzum?), bir tek ses 
yeter! Bir de 
bakmışsınız: Sönüp 
kalmışlar... 

Yasin /30 – Yazıklar 
olsun o kullara ki, 
kendilerine gelen her 
resul ile, mutlaka alay 
ederlerdi. 

Yasin /31 – 
Kendilerinden önce 
nice nesilleri imhâ 
ettiğimizi, ve onların da
kendilerine 
dönmediğini görmezler 
miydi? 

Yasin /32 – Hiç kimse 
hariç kalmamak üzere, 
hepsi huzurumuza 
toplanacaklar! 

Yasin /33 – Delil mi 
isterler? İşte ölmüş arz! 
Hayatı ona Biz 
veriyoruz. 
Oradan onların 
yiyecekleri habbeleri 
çıkarıyoruz. 
Kendileri de ondan 
yiyip dururlar. 

Yasin /34 – Orada 
üzüm bağları ve 
hurmalıklar yaptık, 
orada pınarlar fışkırttık.

Yasin /35 – Ta ki onun 
meyvelerinden yesinler,
O meyveleri onlar 
yapmadılar, 
Hâla şükretmez mi 
onlar? 

Burada mâ edatı 
mevsule olabileceği gibi 
nâfiye de olabilir. Meâlde 
tek mânayı tercih etme 
mecburiyetinden ötürü, 
daha kuvvetli görünen nefy 
anlamını tercih ettik. 

Yasin /36 – 
Münezzehtir o Allah, 
her noksandan 
münezzeh! 
Yerin bitirdiği her şeyi, 
ve kendilerini, 
ve daha nice 
bilmedikleri şeyleri 
çift yaratan, 
münezzehtir, Yücedir! 
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Zevc: çift mânasına
geldiği gibi çeşit ve kısım

mânasına da gelir. Allah’ın
bütün çeşit ve sınıflarıyla

âlemi yarattığını ifade eder.
Bu âyet, çift kavramının

insanlar gibi bitkilerde de
erkek ve dişi unsurlar ile

câri olduğunu, hatta
insanların çeşitli

dönemlerde bilmedikleri
birçok şeylerde de çift

unsurun bulunduğunu ifade
eder: elektrikte artı ve eksi
yük, cisimler arasında itme

ve çekme kuvveti,
maddenin temeli olan

atomlarda pozitif ve negatif
elektronlar, bu âyetin

mûcizevî olarak haber
verdiği şeyler arasındadır.

Bütün bunlardan maksat da,
her şeyi çift yaratan, bunca

çeşitliliği ile kâinatı yaratan
Allah’ın tek olup eş ve

ortaktan münezzeh
olduğunu vurgulamaktır. 

Yasin /37 – Onlara
bir delil de gecedir: 

Ki Biz ondan gündüzü
sıyırıp soyarız, birden

karanlığa gömülürler... 
Yasin /38 – Güneş de

bir delildir onlara, 
akar gider

yörüngesinde... 
O azîz ve alîmin, (o

üstün kudret sahibinin
ve her şeyi bilenin),

yaratması böyle olur
işte! 

Kur’ân’ın muhataplarına
vermek istediği ders şudur:
Çok mükemmel ve en ufak

aksaklık göstermeyen bir
nizam vardır. Her tarafı

birbiriyle tam irtibatlı bu
nizam, bu sistem de,

nizamın sahibinin tek
olduğunu gösterir. Bunun
misallerinden biri güneşin

hareketidir. Güneşin
hareketi kendi etrafında

olabilir. Dünyanın etrafında
olabilir, güneş sistemi
olarak olabilir, içinde

bulunduğu Samanyolu
galaksisi olarak saniyede 10
mil veya daha fazla hızlı bir

hareketle olabilir. Âyetin
aslında öyle bir cümle
yapısı vardır ki bütün

bunları ifade etmesi
mümkündür. Fakat önemli
olan şudur ki, nizam fikri,

bütün ihtimallerde
mevcuttur. Allah’ın bu

mûcizeli, çevik, muazzam,
pek marifetli ve maharetli

hizmetkârı olan güneş,
herbiri ayrı ayrı yörüngede,

muazzam faaliyetlerine
rağmen hiçbir uyumsuzluğa
yol açmamakta, en ufak bir

aksaklık göstermemektedir. 

Yasin /39 – Ay
için de birtakım

safhalar, duraklar tâyin
ettik; dolaşa dolaşa,
nihayet eski hurma

salkımının çöpü gibi
kuru, sarı, kavisli bir

hâle gelir. 

Yasin /40 – Ne
güneş aya kavuşabilir,

ne gece gündüzün
önüne geçebilir. 

O gök
cisimlerinden her biri,
birer yörüngede akar,

durur.... 

اــ السحةنةـــم  ء امة اا مة لفـــــالنفوة م ـــقة لنىـــــنةا عةــــــزة نفــــهي  م ــــوف هي  م  د  د ــــج  نف بةعف نف
نف  ۛصـــانةــكـاي ة لح اح ـــحةــــيفــــتف اي ةى  فةــــةى وة مفــا ذةاه ــدة ﴾٢٨﴿ ةا  ا ك نح مة ينةــم وة لي ز  نف

ةى عةـسفــاحةـية ا يةـبةــع ــالف ىـلةـــرة ۛ  مة س نفــم مف ـه ـيـأفتيــاد  ول ـ رة ﴾٢٩﴿ ام  ونة د ــخة
ا ــــمف يةـــلة ال وف مفــه ـلةـبفـنةا قةـــكفـلةـمف الهفكفرة ﴾٣٠﴿ ة لح نةـهفــتةـسفـهي يةــب واــان ـــكفاي ؤ ن ز 

اينف ك  اجةــلح  لةـوة ة ع ـيـميــمح ﴾٣١﴿ نة ة ر ون  الــق ـالف م  ج ــمف لة يةـه ـيفـلة مف ايـه ــنح ع ونةــرف
ية ان ض  الفم ــه ـــة  لةـــوة ةرف اــيفـيةـة ۛ  الحفــتةــيفــمةــ الف نةاهة ﴾٣٢﴿ يف ۛضــنةا م ـلةدة ۟ــحف ر ونة

جة اــفي نةاـلفـعةــوة نحةات ــجة يهة ﴾٣٣﴿ الخف جفـوة احةــنفــنةا م ـرة ى فةـهة ونةـل ـكمأفـه  يةــنفـم ـباح
ل واـكمأف ـيةـل  ﴾٣٤﴿ نف العفـيــخيـ نةم  فةـــل  وة ةـنةاب   وة يــجح نةا في ۙـي ـع ــالف نةـــا م ـهةـرف ون 
انةـبفـس  حة ﴾٣٥﴿ ة نفــم  اعةـــمةـث مة هۙي  وة يــه  اليفــتفـــلةـم ـر  ۜ  الفةــه ـدي ونةكمـشفـلة يةـمف ر 
مفــالنف ه  ف س  ي خةــالحة اجة ك ــلةـذي وة ةزف ةــقة الف ا م ــلح ا ت ـهة ة م ـب ــنفــمح ض  وة ةرف نفـــت  الف

ية ان ةم ــه ــة  لةـــــوة ۛ  نةـيفـــــ الح ةـــنفـــخ  م ـلةسفــل  ارةــــه  النح هة ﴾٣٦﴿ م  ا لةـوة ة ونةـلةـعفــية مح م 
ال ةــوة س   تةـشح ي  ل ـجفـمف تةـم ـري ل ــلة رح ــقةـسف اۜ ذن كةـهة ﴾٣٧﴿ ذةاـفة مف م  ا  ۙـظفـه  ونة ل م 

الف ةـــرة  قةـمةـقةــوة نة دح لة  حةـــا ه   مةـرف تحنىـــــنةا ز  ﴾٣٨﴿ الفـقفـتة يز  زي الفعة ير  م ۜـيــليـعةـدي
ال ةـلة ي لـةـبةـنفــس  يةـمفـشح اـغي كة دفـــا النف ت ـهة ر  ﴾٣٩﴿ ادة الف عة ج ون  الفـكة يم ـع رف دي قة

﴾٤٠﴿ ةــمةـالفقة الح لة ةـــل  ۛساب ـيفــرة وة ك ــــق  النح ار ۜ وة ح ونةــبةـسفـك  يةـلةـــي فةـلح  فيــهة
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Yasin /41 – Bir 
delil daha onlara: 

Nesillerini 
dopdolu gemilerde 
taşımamızdır. 

Eski 
tefsirlerimizin çoğu 
burada Hz. Nuh 
(a.s.)’ın gemisini 
düşünürler. Merhum 
Elmalı’lı M. H. Yazır 
ise, nesillerin ana 
rahimlerinde 
boğulmaksızın, 
emniyetle taşınmasını 
düşünür. Bu mânâ -tek 
tek bütün insanlarla 
ilgili olup, hepsinin 
devamlı görüp durduğu 
bir hâdise olması 
itibariyle- daha 
münasip sayılabilir. 

Yasin /42 – Biz, 
onlar için, gemiye 
benzer, daha nice 
binekler yaratırız... 

Birçok çağdaş 
tefsirde belirtildiği gibi 
burada, ulaşım aracı 
olmak bakımından 
gemiye benzeyen yolcu
nakil vasıtalarından 
tren, otobüs, uçak gibi 
binekler, açıkça haber 
verilmektedir. 

Yasin /43 – Şayet 
dileseydik onları 
boğardık 

Ne feryatlarına 
koşan bir kimse 
bulabilir, ne de başka 
türlü kurtarılırlardı. 

Yasin /44 – 
Sadece Biz’den 
ulaşacak bu rahmet ve 
onları bir vâdeye kadar 
yaşatma irademizle 
hayatta kalabilirler. 

Yasin /45 – Onlara
ne zaman: “Önünüzde 
ardınızda bulunan 
hâllerden sakının, 

böylelikle 
merhamet edilmeye 
müstehak olun!” 

denilse, yüz 
çevirirler... 

Bu haller hakkında
şu ihtimaller 
düşünülmüştür: 

“Dünya azabı ve 
âhiret azabı”; “Şimdiki 
zaman veya istikbaldeki
tehlikeler”, “Görünen 
veya görünmeyen kaza 
ve belalar” 
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Yasin /46 – Ne
zaman Rab’lerinin

âyetlerinden bir âyet,
gelse, yüz çevirirler... 

Yasin /47 – Onlara
ne zaman: “Allah’ın

size lütfettiğinden, siz
de muhtaçlar için

harcayın” denilse, 

kâfirler müminlere
şöyle derler: 

“Size kalsa
Allah’ın dilediği
takdirde bol bol

rızıklandıracağı kimseyi
doyurmak bizim mi

işimiz? 

Siz, böyle ne sapık
düşünürsünüz!” 

Yasin /48 – Ve
yine derler ki: “Eğer
doğru söylüyorsanız,

bizi tehdid ettiğiniz bu
mezarlardan kalkma ne

zaman? 

Yasin /49 –
Onların beklediği:

Sadece bir ses... 

Çekişip
dururlarken kendilerini

çarpacak bir ses... 

Yasin /50 – İşte o
zaman... 

Ne vasiyette
bulunabilir, ne de

evlerine dönebilirler... 

Yasin /51 – Sura
üflendi, “Kalk!” borusu

çaldı... 

İşte mezarlarından
kalkıp, Rab’lerinin

huzurunda duruşmaya
koşuyorlar... 

Yasin /52 –
“Eyvah bize! Kim

kaldırdı bizi
yatağımızdan?”

diyorlar... 

“İşte Rahmân’ın
vâdi: Resuller doğru

söylerler!” 

Yasin /53 – Bütün
olay, bir çağrıdan

ibâret! 

İşte hepsi duruşma
için toplanmışlar... 

Yasin /54 – Artık
bugün, kimseye

zulmedilmez,
hakkınızdan başka size

bir karşılık verilmez. 

خة نةاـوة لةقف ﴾٤١﴿ مف يةة  لةه  ان ةا وة ة نةاــلفـمةـحة النح يح مف ف يـتةــذ رح  ۙـشفـمةـالف لفك ــف ـالف ه  ح ون 
اينف نة قفــغفــأف ن ــۛشـــوة يـلة ۛصــمف  فةــه ــر  خةـري ﴾٤٢﴿ مف نف م لةه  اـثفـ م  ب ونةكفرفــية ل هي مة
حف ة رة لح مةـةى م ــمةـاي ةا وة لنىاى ــتةاعـــنح ن ـــيـ حياي ﴾٤٣﴿ لة ه مفـه ـلة ۙـقةــنفــمف ي ـــ وة ذ ونة

ذةا قي اي ةـه ــلة يلةـوة ابةـق ـــم  اتح يـــنة  اليفــيفـــوا مة اكمـــدي مة مفكمــفةـــلفـــخة مف  وة ﴾٤٤﴿

يةنفــم مف ــيه ـأفتيــاتةـوة مة يةــــة  م ـــ ان بح ات  ــنف ان مفــــه ــــرة ﴾٤٥﴿ حةـلة لحةك مف ت رف ونةـعة م 
ذةا اي اـوا م ـق ـف ـمف النفـه ـلة يلةـقي وة ة قة مح زة م ـك ـرة ﴾٤٦﴿ ة لح  اي

ا م ـان وا عةـكف هة يـنف ضي ر  نةـعف
يةۛشااء ـلة وف ۙ ةـ قةالحن  ينة ـالة الح وا ل كفذي ر  ةـــفة ينة انمةـلح اــذي نفـــم   مةــع ـــطفــــن  وا الـن 

ول ـوة ية ذةاـى هنـتنـونة مةـق  ﴾٤٧﴿ نف ه ۗ اينفـمةـعةـ الطفالحن  ة  ت مفـال لح ياي ين  في بي ل  م  ۛضلة
ا ية ة ۛصر ونةـــظ ــنفـــمة لح اح ـحةـيفــ اي ةىــةى وة دة ﴾٤٨﴿ نف  د  اي عف ينةـمف ۛصـت ـنفكمالفوة قي اد 
ص ــونة تةـيع ـطيـتةــسفــلة يةـفة اىـيةــوف لن اي ا لة ةى وة ﴾٤٩﴿ ذ  مف تةأفخ  ونةه  م  صح  مف يةخ  ه  وة

ـخة ن ف  ور  ف ي وة مف فةا ذةا الصح  نة ه  اث  م  دة ةجف لنى الف مف اي بح ه  رة ﴾٥٠﴿ مف ل ه  ۟ الهف ع ونة ج  يةرف
يفـقة قةـ مةنفـــم نةا ـثةـعةــنف بةـنةا مةـلةـال وايةاوة اــنةاۢ۔ هن د ـــرف ا مة عة ذة دةــوة ﴾٥١﴿ ل ونة يةنفس 

ة ۛصتفـانةــاينف كة اح ــحةــيفــ ايلح ةىــةى  وة دة ﴾٥٢﴿ ن  من حف ۛسل ونةالرحة رف قة الفم  ۛصدة  وة
ت ــيةـالفـفة مة  لة م ــــلةــــظفــــوف ﴾٥٣﴿ يفــع  لةـيـميـ  جةمفـه ا ذةا ــفة ر ونةـــۛضـحفــا م ــنةــدة

﴾٥٤﴿ لة  ت ــــيفــس  ۛشــــففـــنة ة مةــــجفــــاى  وة لح نة  اي وف ل ونةـــمةــعفــمف تةــــت ـــنفـــكما ـزة
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Yasin /55 – Amma
bugün cennetlikler, 
zevk ve eğlence 
içindedirler... 

Yasin /56 – Hem 
kendileri, hem eşleri 
gölgeliklerde, tahtlarına
kurulurlar. 

Yasin /57 – Orada 
turfanda yemişler 
onlara, 

hâsılı istedikleri 
her şey onlara... 

Yasin /58 – Rabb-i
Rahim’den sözle olan 
bir selâm yine onlara... 

Yasin /59 – “Fakat
bugün sizler, 

şöyle bir tarafa 
çekilin ey mücrimler” 

Yasin /60 – “Ey 
Adem’in evlatları! 

Size emretmemiş 
miydim: 

“Şeytana tapmayın
sakın!” 

         “Çünkü o size 
âşikar düşman... 

Yasin /61 – Lâkin 
Bana tapın! 

işte sırat-ı 
müstakim!” 

Yasin /62 – O, 
içinizden nice nesilleri 
saptırdı. 

Bunu düşünmeli 
değil miydiniz? 

Yasin /63 – İşte 
tehdid edildiğiniz 
cehennem! 

Yasin /64 – 
İnkârınız sebebiyle 
bugün oraya girin. 

Yasin /65 – Bugün
mühür vuracağız 
ağızlarına, 

elleri Bize söyler, 
ayakları şahitlik eder, 
kendi yaptıklarına. 

Yasin /66 – Eğer 
dileseydik gözlerini 
dümdüz, silme kör 
ederdik, 

o zaman yola 
dökülüp dururlardı. 

Fakat nasıl 
göreceklerdi? 
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“İmana gelmeleri
için, ille de kendilerini

böyle sakat, çarpık
çurpuk etmemizi mi

bekliyorlar? Dileseydik
böyle yapardık, Ama o

zaman da imâna
koşmak için yarışmak

isterlerdi. Fakat bu
vaziyette nasıl

görebileceklerdi ki?”
demektir. 

Yasin /67 – Eğer
dileseydik, oldukları

yerde, hemen başüstü,
mâhiyetlerini değiştirir,
çirkin mi çirkin, tersyüz

ederdik... 

Artık ne ileriye
devam edebilir, ne de

geriye dönüş
yapabilirlerdi. 

Yasin /68 –
Onlardan hayatta

bıraktığımız kimsenin
ise, hilkatini tersyüz

ederiz. 

Hâlâ akıllanmazlar
mı? 

Tefsirlerin
çoğunluğunda

bulunmayan bu anlam
ve irtibat Tefsiru’t-

Tahrir ve’t-Tenvir’den
alınmıştır. 

Yasin /69 – Biz
Resûl’e Kur’ân

öğrettik, şiir
öğretmedik, o zaten ona

yaraşmaz. 

O sırf bir irşâd ve
parlak bir Kur’ân’dır. 

Yasin /70 –
Yaşayan her kişiyi

uyarsın diye, 

böylece ilahî
hüküm kâfirler

hakkında kesinleşsin
diye, 

gönderilmiştir. 

مفـــه  ﴾٥٥﴿ ة الصف نح اۛب الفـــاي ةــــجةـحة مة ــيةــــالفة  ـــنح ۛـه ــكناـل  فةـــغ ــي ش ــ فيوف و نة
مفــه ــلة ﴾٥٦﴿ ا ج  وة الزف ي ظ ـــه ــــوة ل  ــــمف في اائ ىـلةــعةلة ةرة ةــك   م ـــ الف نةـــكنـــتح ؤ ن

م  قةــۛس لى م ـــــلة بح نف ـــــوف رة ﴾٥٧﴿ ي ا فةاـــفي ة   وة لةـــكن هة ا يةــه ـــهة ة ع ــــمف مة ۛـــدح ونة
دفــاللةمف العف هة ﴾٥٩﴿ امف مة ـــيةـالفتةاز وا ــوة ا الفــــيح   الوف م ــجفــم ــهة ونةـــر  ﴾٥٨﴿ حي يم ـرة
وح ــعة د  تةــــبةاـمف يةكمــيفـلة اي ي اندةمة النف لة ةــــب ـعفـناي وا الشح ةـطةـــيفـد  نح ۛ اي مفكمـه  لةــانة

لة ةــوة دف الۛضلح قة ﴾٦١﴿ الن  اعف ۜي هنـب ـوة وني اط  م ــد  رة تةـذةاص  يـسف م ـقي ﴾٦٠﴿ ۙـيـبيـم  ن 
هي ذ ــــهن ﴾٦٢﴿ نـف ى  ــب ــج  مف كمم  ل ونةـــق ــعفـوا تةــون ــكممف تـةـــلةـفة ال راىۜ ـيـثيـــكفلح

هةــلةــايصف مة  ب ــيةـاالفـوف اـــوف مفــت ــنفـكم مة ﴾٦٣﴿ ةـهةـجة ة م ــنح ي ك ــالح ونةــوعةـمف ت ـت ـنفـتي د 
مة نةـيةــاللف اىم  ـت ـخفــوف لن ا ه ـ الففعة ت ـوة مف وة اا اليفـم ــلح ــكةـه  مفــه ــي ديـنة ﴾٦٤﴿ ر ونةـف ـكفــتة

لة اء ـۛشاــوف نةـوة ﴾٦٥﴿ تة ج ــهةــشفـــــوة ا ـــمف  ب ــه ـــل ـــد   الرف ونةـب ــس ـــكفــوا يةـان ــكـمة
﴾٦٦﴿ اىـنةا عةــسفـمةـطةـلة مف  فةاسف لن ي ن ه  اطة  فةاةنحنى ي ـبةـتةـالعف رة وا الصح  ر ونةـق  بفص 
ى ياح م ض  لة نةــوة ۛسـاء   لةـۛشاــوف لنى مف ـنةا ه ــخفـمة واـمف فةــه ـت ـانةـكةـمةعة تةطةاع  ا اسف مة

نف مة ه  ن ـن  وة رف مح  ه  ف يـعة سف كح  لف نـة ۜ الفةـالفخة ل ونةــق ـعفـلة يةــق  ﴾٦٧﴿ ية لة ج ــوة ۟ــرف ع ونة
ا عة مة ةــوة ا يةــعفـشح ـنةاه  الــمفـلح مة ي لةـبةـنفـرة وة ذ ـــه ۜ اينف ه ـغي ة لح انن ــق ر وةـــكك وة اي رف ﴾٦٨﴿

﴾٧٠﴿ ية كةانة نفـرة مة ذ ـنفـي ـل  ى وة ياح ةـح ـحة ل  عة قح وف ينةـالف لةىـالفقة ري كةاف  ﴾٦٩﴿ ۙـيـبيـم  ن 
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Yasin /71 – Şunu 
da görmediler mi: 

Ellerimizle 
yaptığımız eserlerden 
kendileri için uysal, 
evcil hayvanlar yarattık
da onlara mâlik 
bulunuyorlar. 

Yasin /72 – Onları
emirlerine âmade 
kıldık. Onlardan hem 
binek edinir, hem de 
yerler, 

Yasin /73 – 
Onlardan içecekler elde
ederler, 

daha nice 
menfaatlerinden 
yararlanırlar. 

Halâ mı 
şükretmezler? 

Yasin /74 – 
Tuttular, Allah’tan 
başka tanrılar peşine 
düştüler, güyâ ki 
yardıma nâil olacaklar! 

Yasin /75 – O 
putlar kendilerine 
yardım edemezler, nasıl
olur? 

Zaten bunlar, onlar
için hazırlanmış 
askerler! 

Şirkin asıl çelişkisi
şuradadır: Müşrik, 
putundan yardım 
bekler; amma aslında 
müşriğin yardımı 
olmasa put varlığını 
devam ettiremez. Hazır 
kuvvet halinde 
nöbettarlık, bekçilik 
eden putperesttir ki, 
şirki devam ettirir. Yani 
o ona asker, öbürü buna
asker! Âyet-i kerime bu
iki anlamı mükemmel 
bir tarzda 
toplamaktadır. 

Yasin /76 – O 
halde ey Resulüm, 
üzülme sen onların 
laflarına, 

onların 
gizlediklerini de iyi 
biliriz, açıkladıklarını 
da, sen hiç tasalanma... 

Yasin /77 – İnsan 
şunu hiç görüp 
düşünmedi mi: 

Biz kendisini bir 
nutfeden yaratmışken, 
yaman bir hasım kesildi
Bize. 
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Yasin /78 – Nasıl
yaratıldığını unutarak,

bir de misâl fırlattı
Bize: 

“Çürümüş
vaziyetteki o kemikleri
kim diriltecek!” diye. 

Yasin /79 – De ki:
“Onları ilk defa yaratan

diriltir, hem O,
yaratmanın her

türlüsünü bilir.” 

Burada “halk”,
Türkçedeki mef’ul

mânâsında olmayıp,
masdar mânâsınadır.

Yani “Allah,
yaratmanın her

türlüsünü, hayale bile
gelmez şekillerini,

mekanizmalarını bilir”
demektir. 

Yasin /80 – O’dur
ki sizin için yeşil

ağaçtan bir ateş yaratır,
siz de onu tutuşturup

durursunuz. 

Tefsirlerin çoğu
bundan, yaş iken

birbirine sürtülmekle
ateş çıkaran çöl ağacı

merh ve afâr’ın
kasdedildiğini

bildirirler. Çağdaş
müelliflerden, petrolü

oluşturan ağaçları
düşünenler de vardır. 

Yasin /81 –
Gökleri ve yeri yaratan,

onlar gibisini
yaratmaya olmaz mı

kadir! 

Elbette kadir! 

Hallâk O’dur, alîm
Odur! 

(Her şeyi yaratan,
her şeyi bilen O’dur). 

Yasin /82 – Bir
şeyi dilediğinde O’nun
buyruğu, sadece “Ol!”

demektir, hemen
oluverir... 

Yasin /83 –
Sübhandır,

münezzehdir o Zât ki,
her şey üzerinde

hâkimiyet elindedir. 

Ve... hepinizin de
dönüşü, O’na olacaktır

ال ك ونة مة ا وف لةمف يةرة ةا الوة نةا النح لةقف ا خة ة مح مف م  لة لةه  م  يف تفـعة يـال ااـدي نف نة اماىـال اـفة عة مف لةهة ه 
الةه مفوة يهة ﴿٧٢﴾ في ة ذةلح الةـوة ارةــنفـم ـمف فةـه ـلفنةاهة  هة

م  مفــه ـوب ـكم ايةـنفـوة ل ونةـكم أفـهة ﴾٧١﴿
ة اتح ةىــهةــ انل الحن  نف د ون ــذ وام ــخةــوة ﴾٧٣﴿ ــمة ك ر ونةـنةاف  يةشف ۜ الفةلة ۛشار ب  مة ع  وة

ية ه ــع ونة نةـيـطيـتةـسفــلة رة ه ـصف ۙ  وة د ـنفـ ج مفــه ــلةمف ــمف ﴾٧٤﴿ مف ي  ةه  لح ۜـلةعة نفۛصر ونة
﴾٧٦﴿  فةلة

نفكة ز  ةا يةحف نح ۢ اي مف ل ه  لةم  قةوف ا نةعف رح ونةـي  مة ا س  مة ل ن ونة وة ي عف ﴾٧٥﴿ ونة ۛضر  م حف
﴾٧٧﴿ لة ةاخة ۛسان ـالف نف رةـية مفـالوة نفنةاه  ــلةقفــالنح ة  فةا ذةاه  م  خةــن طففة يــوة بي يم  م  ن ـصي
﴾٧٨﴿ ۛب ۛضرة ثةلى وة ية لةنةا مة نةس   وة

ه ۜ قةالة لفقة نف خة ـي  مة ظةامة ي حف ه  الفع  مي  يةــوة م ـيـرة
اـييــحفــي  ة يهة لة مة ۛشاةــ النفيذييالح ة اا الوح ۜ  ــــهة ة  ة ه رح ۙـيـليـعة ق ــلفـخة لح ــكمب  وةــــوة م  لفـق 
ة ال ي جةــلح ة نةـم مف كمــلة لةـعةــذي ةخفــجةـالشح نةـۛضــر  الف اا النفــاراى فةـر  مفــت ـا ذة ﴾٧٩﴿

لة ةــيفــــالوة ي  خةــۛس الح ةــلةــذي ۛضــمنــقة السح ةرف الف ات   وة وة ﴾٨٠﴿ ونةـت وق  ه ـنفــم  د 
يم ـعةـالف لي ر  عةـقةــب  اى النف  يةـــاد  ۜ  بةــه ـلةـثفـقة  م ــل ــخفـلن ه   لنىــمف ق ـــخةــ الفوةــــوة لحة

﴾٨٢﴿ ـة نح ا المفـاي ا ادة ۛشــمة اا الرة ذة ا اي ه  ون كمـــيةــنف فةكم ه ـــلةولة ـق ــــاى النف يةـيفـــر  ﴾٨١﴿

﴾٨٣﴿ بفـفة انة ـــس  ي ـالحةحة هي مةـــيةـب ذي ع ونةكمـــلةــــد  جة ه  ت رف لةيف اي ء  وة وت  ك لح  ۛشيف

افحةات            ا ة ة  الصح ورة            س   
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37-SAFFAT SÜRESİ 
Mekke’de indirilmiş olup 
182 âyettir. İsmini ilk 
ayetinde geçen kelimeden 
almıştır. Bu sûrede önce 
melaikeden, daha sonra 
cinlerden bahsedilir. 
Cahiliye arapları arasında 
yaygın olup, cinleri Allah’ın 
kızları sayan şirk inancı iptal
edilir. Müteakiben, 
insanların ölümden sonra 
dirilip hesap verecekleri 
vurgulanır. Hz. İbrâhim, Hz. 
İsmâil, Hz. Mûsâ, Hz. 
Harun, Hz. İlyas, Hz. Lut 
(aleyhimu’s-selam) gibi 
peygamberlerin tebliğleri 
hatırlatılır, müminlere kesin 
bir zafer vaad  edilir. 

بزح

﴾٢﴿
Bismillâhirrahmânirrahîm
Saffat /1 – Yemin 
ederim o saf saf 
dizilenlere, 
Müfessirlerin çoğuna göre 
ilk üç âyette bildirilen işleri 
yapanlar melaike 
topluluklarıdır. Birinci âyette
emirleri yerine getirmek için
hazır kıta bekleyen; ikinci 
âyette yağmurun yağmasını 
düzenleyen, üçüncü âyette 
ise peygamberlere vahiyleri, 
salih kullara ise ilhamları 
getiren melaike toplulukları 
kasdedilmiştir.
Saffat /2 – Sevk-u idare
edip menedenlere, 
Saffat /3 – Kitap 
okuyanlara ki [77,5-6] 
Saffat /4 – Sizin 
ilahınız bir tek İlahtır. 
Saffat /5 – O, hem 
göklerin, yerin ve ikisi 
arasında olan bütün 
varlıkların, hem de 
güneş’in bütün doğuş 
yerlerinin Rabbidir. 
[70,40; 55,17] 
Güneş ufukta her gün farklı 
yerlerden doğar, böylece 
birçok doğuş sözkonusu 
olur. Bu sayede Güneşin, 
dünyanın bütün bölgelerinde
muhtelif zamanlarda 
görülmesi mümkün olur. 
Saffat /6 – Biz dünyaya
en yakın semayı 
yıldızlarla süsledik. 
[67,5; 15,16-18] 
Gökler sınırsız olmayıp 
birtakım sınırları vardır. 
Hiçbir âsi şeytan o hudutları 
aşamaz. Hiçbir gök cismi 
kendi ekseni dışına çıkamaz.
Onların yollarına da başka 
cisim giremez. Uzay boş 
sanılır, ama oradaki sınırlar 
çok kesin hatlarla çizilmiştir.
İnsanın ay’a gitmesinin ne 
kadar zorluklardan sonra 
gerçekleştiği pek iyi 
bilinmektedir. Oysa 
dünyanın uydusu olan ay, 
bize en yakın gök cismidir. 
Saffat /7 – Ve orayı her
türlü şeytandan 
koruduk. 
Saffat /8 – Onlar Mele-
i Âla’ya yükselip 
dinleyemezler ve her 
taraftan bombardımana 
tutulurlar. 
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Saffat /9 –
Dinlemeye kalksalar

kovulup atılırlar. Hem
onlar için devamlı bir

azap vardır.
Saffat /10 – Ne var ki

içlerinden birisi bir söz
kırıntısı kapmayı

başarırsa, derhal yakıcı
ve delici bir ışın onu

kovalar. [15,8-12]
Cahiliye arapları arasında

kehanet pek yaygın idi.
Kâhinlerin cinlerle irtibatlı

olarak gaybî haberler
getirdiklerine inanırlardı.
Hz. Peygamberi de (a.s.)

öyle nitelendirdiler. Allah
şeytanların Mele-i Âlaya

yaklaşır yaklaşmaz delici bir
ışının onları kovaladığını

bildirir. 
Saffat /11 – Onlara bir
sor bakalım: Kendileri

mi yaratılışça daha
güçlü kuvvetli, yoksa

Bizim diğer
yarattıklarımız mı?

Doğrusu Biz onları,
yapışkan bir çamurdan

yarattık. [40,57] 
Bunlar: Melaike-i kiram,
gökler âlemi, yer ve ikisi
arasındakiler, şihablar ve

diğer mahlûklardır. “Men”
ism-i mevsûlü akıllı

varlıkları tağlib için olup,
onlarla beraber şuursuz ve

cansızlar da dahildirler.
Saffat /12 – Ne var ki
sen onların haşri inkâr

etmelerine şaşırıyorsun,
onlar ise seninle alay

ederler. 
Saffat /13 –

Kendilerine nasihat
edildiğinde uyarmaları

dikkate almazlar. 
Saffat /14- Saffat /17 –

Gerçeği gösteren bir
delil veya bir mûcize

görseler, başkalarını da
onunla alay etmeye

çağırır ve “Bu, derler,
besbelli bir sihir!

Demek biz öldükten,
hem de çürümüş kemik

ve toz toprak haline
geldikten sonra, biz mi
dirilecek mişiz! Gelmiş
geçmiş babalarımız ve

dedelerimiz de mi
dirilecekler!” 

Saffat /18 – De ki:
“Evet, diriltilecek, hem

de zelil ve perişan bir
vaziyette

diriltileceksiniz! 
Saffat /19 – Bu iş için

sadece bir tek emir
yeter! Bir de bakarsınız

ki hepsi dirilmiş,
etraflarına bakınıyorlar.

Saffat /20 – “Eyvah,
bize!” derler, “İşte bize

bahsedilen hesap günü!” 
Saffat /21 – Melekler

de: “Evet, evet bu, sizin
yalan saydığınız hüküm
günüdür!” derler. Saffat

/22- Saffat /24 – Yüce
Allah meleklere şöyle

emreder: “O zalim
müşrikleri, yoldaşlarını

ve Allah’tan başka
putlaştırdıkları nesneleri

toplayın ve hepsini
doğru cehennem yoluna

dizin. Hem tutuklayın
onları, çünkü sorguya

çekilecekler!” [17,97] 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
ةاـالـفة ۙـكذيةات  ذ ـل  تح راى ﴾٢﴿ ا ج ـفةال ة جفـــزح ات  زة ۙــرة راى ﴾١﴿ ۙ ى افحةات  ۛصفاح ا ة الصح وة

 رةبح 
ة ات ـالسح وة ض  من ةرف الف ا وة مة ا وةـبة وة نةه مة بح يف رة ﴾٤﴿ ة  نح ك مفاي لنهة ۜ اي د  اح  لةوة ﴾٣﴿

ظاى فف ح  نف وة م  ﴾٦﴿ ةا نح ةا اي ةنح يح اءة زة ا مة ة نفيةا السح ۙ الدح  اك ب  ينةة   الفـكةوة ب زي ﴾٥﴿ ۜ ق  ۛشار  الفمة
ية لةىـلة ع ونة اي محة ة لة  سح ةعف  لالفمة ي  لنىـالف ذةف ونةـوة نفـم  قف ﴾٧﴿ ۛك لح  د  ار   ۛشيفطةان  مة

ة لح نف اي ۛف مة ط  ةة خة طففة الفخة ﴾٩﴿ وراى مف د ح  لةه  ذةاب  وة ۙ عة ب  اص  وة ﴾٨﴿ ۗ ك لح  ان ب  جة
مف اله ــت ـففــتةــفةاسف نفـقاى المف مةــــلفــدح  خةــمف الۛشــه  ﴾١٠﴿ اب  هة ه  ش  ب ــثةاق  فةاةتفبةعة

ذةا اي ﴿١٢﴾وة بفۛت بةلف ج  ونة  عة ر  خة يةسف وة ﴾١١﴿ نةاۜ  لةقف ةا خة نح نةا اي لةقف نف ه مفخة ين  م  ز ب  طي لة
نف اوا اي قةال  ﴿١٤﴾وة ية ا ان الوف ذةارة اي خ ــتةـسفــةى يةـوة ر ونة ــسف ﴾١٣﴿ واــذ كح   ر 

ر ونة ـكمذفـية لة
ذةام  اي ةاكم وة تفنةاـءة اباىــت  نح ع  رة ةاـوة نح اي ۙ ظةاماىءة وث ونة ع  بف لةمة ﴾١٥﴿ اا ذة ةهن ر   ايلح حف ۛ س  ين  بي م 

اـفة نحةمة ية ا  ه  ﴾١٨﴿ النفـنة لفـق  مف وة ۛـمف دةاخ ـت ــعة ر ونة ﴾١٧﴿ ا بة ان نةـالوة ل  اــاؤ ل ة ةوح ۜـالف ونة ﴾١٦﴿

﴾٢٠﴿ قةال وا يف وة اـنةاهنـلةـيةاوة م ـية ذة ين  وف الدحي ﴾١٩﴿ ة  رة جف ة  زة دة اح  مف  فةا ذةا وة ظ ر ونةــنفـيةه 
واـا حف ر  ينة ش  ةذي وا الح ظةلةم  ﴾٢١﴿ ذةا م  الفـية هن ل ـوف ي فةصف ت مف الحةذي ۟ ب هي ك نف ب ونة كةذح  تـ 

مفــــد  وه ــــ فةاهفالحن  د ون  نفـــم  ﴾٢٢﴿ اجة وة الزف ا كةــه ـوة مة ۙ د ـــب ــعفــوايةـان ـمف وة ونة
﴾٢٤﴿ ق  ةــو ه ـف ــوة نح ل ــسفـمف  مةـه ــمف اي ۙــؤ ن و نة ﴾٢٣﴿ لنى  ص  اط   الفـــاي م ۙــيـحيـــجةـــرة
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Saffat /25 – Ne oldu 
size, neden birbirinize 
yardım etmiyorsunuz? 
Saffat /26 – Doğrusu 
bugün onlar birbirini 
yardımdan mahrum 
bırakıp azaba teslim 
etmişler, acz içinde 
kıvranmaktadırlar. 
Saffat /27 – 
Birbirlerine dönüp 
itham ederek karşılıklı 
soru yöneltirler. [40,47-
48; 34,31-33] 
Saffat /28 – Tâbi 
olanlar önderlerine: 
“Siz, derler, bize (en 
çok önem verdiğimiz 
taraftan), sağ cihetten 
gelir, ısrarla size tâbi 
olmamızı isterdiniz?” 
Saffat /29- Saffat /32 –
“Hayır, bilakis! derler 
öbürleri, siz zaten iman 
eden kimseler 
değildiniz. 
Hem bizim, sizi 
zorlayacak bir gücümüz
yoktu ki! Bilakis, siz 
azgın bir gürûh idiniz!” 
“Ne dersek boş! Artık 
Rabbimizin azap 
hükmü hakkımızda 
kesinleşti. Biz 
hakettiğimiz cezayı 
mutlaka tadacağız. 
Evet, sizi biz kışkırttık, 
çünkü biz de azmış 
durumdaydık.” 
Saffat /33 – O halde o 
gün hepsi azap 
çekmekte 
müşterektirler. 
Saffat /34 – İşte Biz 
suçlulara böyle 
davranırız. 
Saffat /35- Saffat /36 –
Çünkü onlara 
“Allah’tan başka ilah 
yok!” denildiğinde, 
kibirlenip kafa tutarlar 
ve: “Deli bir şairin 
sözüne bakarak hiç biz 
ilahlarımızı bırakır 
mıyız, olacak iş mi 
bu?” derlerdi. 
Saffat /37 – Hayır! o 
deli değildir. O size 
gerçeğin ta kendisini 
getiren ve bütün 
peygamberleri tasdik 
eden bir resuldür. 
[41,433; 21,92] 
Saffat /38- Saffat /39 –
Siz yarın âhirette 
elbette o acı azabı 
tadacaksınız. 
Ama aslında siz sadece 
yaptıklarınızın 
karşılığını göreceksiniz 
(yoksa size bundan 
fazla bir azap 
verilmeyecek). 
Saffat /40 – (Lâkin 
Allah’ın) ihlasa 
erdirdiği kulları, 
yaptıklarının 
mükâfatını, kat kat 
fazlasıyla alacaklar. 
[103;1-3; 95,4-6; 19,71-
72; 74,38] 

İstisna burada 
munkatı olup “lâkin” 
mânasına gelir. 
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Saffat /41-
Saffat /42 – Onların,
tarife hacet olmayan,

her yönden mükemmel
bir nasipleri vardır,

onlara meyveler vardır.
Ve onlar hep izzet ve
ikramla ağırlanırlar. 

Cennette
meyveler, sadece lezzet

için yenir. Cennette
acıkma duygusu

olmayacaktır. 

Saffat /43-
Saffat /47 – Naim

cennetlerinde, karşılıklı
tahtlar üzerinde

otururlar. 
Kaynağından taze

doldurulmuş, berrak mı
berrak, içenlere pek hoş

gelen, 
içinde zararlı ve
sersemletici şey

olmayan, sarhoş da
etmeyen içecekler, dolu

dolu kadehlerle
etraflarında fır dönen

hizmetçiler tarafından
ikram edilir. [56,17-19;

78,34] 

Başka yerlerden,
cennette hizmet edenlerin,

çocuklar olduğu
anlaşılmaktadır (52,24;
76,19). Bâliğ olmamış

müşrik çocukları cennetlik
olup, annesi babası

cehenneme gitmiş bu
çocuklar, mutlu olsunlar

diye, cennetliklere hizmet
etmek üzere

vazifelendirilirler. 

Dünya içkilerinin
kokusu ve tadı pis olup
mideyi olumsuz yönde

etkiler. Daha sonra beyne
tesir edip baş döndürür,
karaciğerin çalışmasını

aksatarak bünyeyi harap
eder. 

Saffat /48-
Saffat /49 – Yanlarında,
kocalarından başkasının

yüzüne bakmayan,
yumuşak bakışlı, güzel

gözlü, gün yüzü
görmemiş yumurtanın
pembe beyaz renginde

eşleri de olacak. 

Saffat /50 –
Birbirleriyle sohbete

girerler. 

Saffat /51-
Saffat /53 – Derken biri
der ki: “Sahi, benim de

yakın bir arkadaşım
vardı. 

Yanıma gelir,
iğneli iğneli “Sen de
mi, derdi, bu masala

inananlar arasında yer
alıyorsun? Yani biz

ölüp çürümüş kemik,
toz toprak haline

geldikten sonra, biz mi
dirilip hesap vereceğiz,

buna da inanılır mı?” 

بةلة القف مف وة ه  ض  بةعف ﴾٢٦﴿ م  بةلف مة ه   الفيةوف
ونة ل م  تةسف م سف ﴾٢٥﴿ ا ك مف مة  لـة

ونة لة تةنةاۛصر 
اوا  ةقةال  نح ت مفكم مفكمــاي ن  أفت ونةنةاـتة نف ين  عة الفيةمي ﴾٢٧﴿ لنى ض ـبة عة ل ونةـتةـية عف ۛسااءة

ا مة ـ وة ك مف  لةنةاانةك لةيـف نف عة ۛ م  لفطةان  س  ﴾٢٩﴿ ۛ ون واكمتـة لةمف بةلف قةال وا ينة ني م  ؤف م  ﴾٢٨﴿

﴾٣١﴿ ةـحةـفة ل  ــنةا قةـلةيفـعة قح بح نةاۗ وف ةرة نح اائ ــالةـاي ق ونةـذة ﴾٣٠﴿ ماىـقة ت مفـنفـك  بةلف ينة وف طةاغي
ئ ذ  ف ي مة مف يةوف ةه  نح ك ونةـالف فةا  تةر  ذةاب  م شف عة ﴾٣٢﴿ يفنةا ك  وة ةاـفةاةغف نح ةاـك  مف اي ينة نح اوي غة

ةه مف نح اوا اي ان  ذةاكة يلة  اي  قي
مفـلة اه  هة  لة لن  اي

ة لح اي ﴾٣٤﴿ ةا نح  اي
ل كة  كةذن

ل  عة مي نةفف ر  جف ينةـب الفم  ﴾٣٣﴿

ةا لةـــئ   الول ونةـق ــيةوة اـتةـــنح ك  ر ــۛشاع ــنةال ــت ـــهةــل  وا انـار  ﴾٣٥﴿ كفـسفـية الحن  ۙـب ــتـة ر ونة
ة نح وا ك مفـاي اائ ق  لةذة ﴾٣٧﴿ ااءة بةلف ينةـب الفحة جة ۛسلي رف قة الفم  ۛصدحة قح  وة ﴾٣٦﴿ ۜ ن ون  جف مة

ع  بةادةــايلحة ﴾٣٩﴿ ا مة ا وة ة مة لح نة اي وف زة  ت جف
ت مفكم ۙ نف ل ونة مة تةعف ﴾٣٨﴿ يم ۛـالفعة ةلي ذةاب  الف

ا ـفة مفــكنوة ه  ه ۛ وة ﴾٤١﴿ ا ق  مةــه ــئ كة لةـا وللن زف ۙــعفـمف ر  ل وم  ﴾٤٠﴿ ينةـالف الحن  لةصي خف م 
ي طةاف  ﴾٤٤﴿ لنى ر  عة ر  اب  س  تةقة ينةـم  لي ﴾٤٣﴿ ي نحةات  في ة جة يم ۙـالنح عي ﴾٤٢﴿ ۙ ونة م  رة م كف
﴾٤٦﴿ اءة لةـــيفــبة ة  ل ـــۛضا ة ار  بيــــلـذح ة ۛــيـشح نة ﴾٤٥﴿ ه ــلةـعة ۙـيـعيـمة نفـم  أفس ـكةـمف ب ـيف ن 

ع  ات ـــاص ـمف قةـــدة ه ـنفـــوة رة ﴾٤٧﴿ في اغةـيـلة ه ــهة لة ل  وة ا ي ــنفـمف عةــوف ف ــنفــهة ونةـزة
مفـه ـض ـعفـبةلة بةـاةقفـفة ﴾٤٩﴿ ةــكـ ة بةـه ـاةنح ون ــن ـكفـض  مةـيفـنح ﴾٤٨﴿ ۙ ين  ف  عي الطحةرف

﴾٥١﴿ اائ ل  م قةالة نحييـه ـنفـ قة يـكـ مف اي ۙ انة لي ين  قةري ﴾٥٠﴿ لنى ض  عة ل ونةـتةـية بةعف ۛسااءة
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Saffat /52 (bak 
Saffat /51)

Saffat /53 (bak 
Saffat /51) 

Saffat /54- 
Saffat /57 – “Şimdi 
ister misiniz onu size 
göstereyim?” Onlar da 
arzu edince, derhal bir 
tarama yapıp onu 
cehennemin tam 
ortasında bulur. 

“Vallahi, nerdeyse 
beni de düştüğün o 
helâke sürükleyecektin!

Rabbimin hidâyet 
nimeti yetişmeseydi, eli
kolu kelepçeli getirilip 
o azaba atılanlardan 
olacaktım!” [7,43] 

Saffat /58- 
Saffat /61 – Sonra 
cennetteki 
arkadaşlarına dönerek: 
“O ilk ölümümüzden 
sonra artık bize burada 
ölüm olmayacak değil 
mi, o azap bize hiç 
ulaşmayacak değil mi? 

Ne güzel! Şükürler
olsun! İşte kurtuluş, işte
büyük başarı diye buna 
derler. 

Çalışanlar, asıl, 
böyle bir başarı elde 
etmek için çalışsınlar!” 

Saffat /62- 
Saffat /65 – “Şimdi iyi 
düşünün.” buyurur 
Yüce Allah, 

“Sonuç olarak 
böylesi bir mutluluk mu
iyidir, yoksa zakkum 
ağacı mı? 

Biz onu zalimler 
için bir dert ve azap 
yaptık. 

O öyle bir ağaçtır 
ki cehennemin ta 
dibinden çıkar. 
Meyveleri: sanki 
şeytanların başları!” 
[23,20; 56,51-52; 
17,60] 

Zakkum: Tadı çok acı,
pek fena kokan bir bitki 
olup ondan çıkan sıvı, 
bedene bulaşması halinde 
deriyi tahriş eder. 

İnsanlar şeytanları 
görmediklerinden bu 
benzetmeyi anlayamayanlar
bulunabilir. Fakat bu kabil 
teşbihler dile yerleşmiştir. 
Nasıl ki temiz ve nuranî bir 
insan meleğe, güzel bir 
kadın periye, çirkin bir 
kadın cadıya benzetilir. 
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Saffat /66 – İşte o
zalimler bunları yer ve

karınlarını tıka basa
doldururlar. 

Saffat /67 –
Zakkum yemeğinin

üstüne, barsakları
parçalayan irin karışık

kaynar su içerler. 

Hamîm (kaynar
su) cehennemin

dışındadır; Zira “Onlar,
cehennemle hamîm

arasında gider gelirler.”
[55,44] âyetinden bu

anlaşılmaktadır. 

Saffat /68 – Sonra
dönüşleri, şüphesiz

ateşe olacaktır. 

Yedikleri zakkum
boğazlarına durunca ve

acıtınca bu acıyı
dindirmek için su veya
meşrubat ararlar. Ama

irinli kaynar sudan
başka bir şey
bulamazlar. 

Saffat /69 – Onlar
atalarını haktan sapmış

durumda buldular. 

Saffat /70 –
Bunlar da onların

izlerinde koşmaya can
atıyorlar. 

Saffat /71-
Saffat /72 – Daha önce

yaşayan insanların
ekserisi de yoldan

sapmışlardı. 

Biz de onları
uyarıp gerçeği gösteren

peygamberler
göndermiştik. 

Saffat /73 – İşte
bak ve düşün: O

uyarılanların âkıbeti
nice oldu? 

Saffat /74 –
Ancak, içlerinden
Allah’ın imana ve

ihlasa muvaffak kıldığı
kullar, 

elçileri dinleyip o
kötü âkıbetten

kurtuldular. 

Saffat /75 –
Nitekim Nûh Bize

yalvardı da, Biz onun
duasını ne de güzel

kabul buyurduk! 

Saffat /76 – Onu,
ailesini ve yanındaki
müminleri o müthiş

felaketten kurtardık. 

ذةا اي  نةا وةــتفــم  ءة
ةات ــكم ع ــنح اباى وة ظةاماىــرة ﴾٥٢﴿ نة ۛصـالف يةق ول  الئ نحةكة لةم  ينةـم  قي دح 

ـة ه ـلةعة فةـفةاطح ان رة ﴾٥٤﴿ ةـمف م ـت ـــنف ال لفــ هةقةالة ل ع ونةـطح ﴾٥٣﴿ ة نح ونةـن ـدي يــمةــا لةـءة اي
﴾٥٦﴿ يـــت ـــدف ۛت  لةــــكننف    ايالحن  ـتةقةالة  ۙــــــرف  دي ن  ﴾٥٥﴿ ااء  ي ۛسوة يم  في حي الفجة
ۙ ينة تي يح  ن  ب مة ا نةحف الفةمة ﴾٥٧﴿ ن  لة لةوف ي ة  ـمةـعفـوة بحي نةت  ـك نفـلةرة ينة م  ۛضري حف الفم 

ة  هن نح ا لةـاي وةـه ــذة ﴾٥٩﴿ مة ة لح تةــاي ا نة نةاـــتةــوف مة لنى وة بيــعةـم ــن  ب ـحفــالف ون ة نةــيـذح ﴾٥٨﴿
ر ـل  ذن ال يف كة خة ﴾٦١﴿ ذةا ثفل ـم ـل  ل  هن مة ل ونة فةلفيةعف ام  الفعة ﴾٦٠﴿ ز  وف يم ـعةـالف الففة ظي

﴾٦٣﴿ ا ف  لفنةاهة عة نحةاجة ةال ــلـةى ل ــنةــتفــاي ينةـميـظح ﴾٦٢﴿ ة  الــجةـز لى المف  ۛشـــن  قح ــرة ة وم ـزح
ا كةـع ـطةلف ةــهة ؤ نس ـاةنح ه   ر  ﴾٦٤﴿ ة نح ا ۛشـاي ة   تةـجةـهة يــرة ج   فاي ر  يم ۙـجةـالف ل ـالصف خف حي

﴾٦٦﴿ ةـفة نح ا فةـل ونة م ـكنُلٰ مفـه ـا  هة ال ـنف االفـؤ ننة م ـمة هة ۜـب ـنف ط ونة ﴾٦٥﴿ ة ن ـيـيةاطيــالشح
ة مةــــث  نح ة اي ج ــمح مفـــه ــعةــــرف ﴾٦٧﴿ ة لةــث  نح ة اي ا لةـيفــلةـمف عةــه ـمح باى ـۛشـهة نفوف يم ۛـحة م  مي

اى فةه مف لن مف عة ثةار ه  ان ﴾٦٩﴿ مف ةه  نح ه اي ااءة بة ا ان وف ۙـۛضا مفـ اللففة ينة الحي ﴾٦٨﴿ يم ـالفجة لة لةى حي
لة دفـوة قة ﴾٧١﴿ لة ة قةــدف ۛضــقةـوة ليــــثةــكذمف الــه ــلةـبفـلح ة ةوح ۙــيـر  الف نة ﴾٧٠﴿ ع ـــهفــي  ونةـرة

ة ــــبةـا ق ـانة عةــكـۛف ــيفـكـرف ــــظ ــــانفـفة ﴾٧٢﴿ ۛس يــــنفــمف  م ــه ـيـنةا  فيـلفــالرف نةــذ  ري
لة يـدف نةـقةــوة نةاــادن ﴾٧٤﴿ ع  ة لح ۟ــــلةــخفــم ـــ الفالحن ادة ـبةــاي ينة صي ﴾٧٣﴿ يـنفـم ـالف ري ۙـذة نة

﴾٧٦﴿ لةه  الهف نةاه  وة يف ة نةجح نة وة ب  م  يم  ـعةـالف الفكةرف ظي ﴾٧٥﴿ مةـن وح  فة ۛ لةن عف يب ونة جي الفم 
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Saffat /77 – Hayatta 
kalıp payidar olmayı da
onun soyuna has kıldık.

Saffat /78 – Sonraki 
nesiller içinde de ona 
iyi bir nam bıraktık: 

Saffat /79 – “Bütün 
milletler içinden selam 
var Nûh’a!” 

Saffat /80 – Biz iyileri 
işte böyle 
ödüllendiririz! 

Saffat /81 – Gerçekten 
o, Bizim tam inanmış 
has kullarımızdandı. 

Saffat /82 – Sonra da 
öbürlerini, o zalim 
kâfirleri suda boğduk. 

Saffat /83 – İbrâhim 
de, şüphesiz onun 
taraftarlarından biriydi. 

Saffat /84 – O, Rabbine
tertemiz bir kalb ile 
yöneldi. 

Saffat /85- Saffat /87 –
Babasına ve halkına 
şöyle dedi: “Nedir bu 
tapındığınız nesneler? 
İlle de bir iftira, bir 
yalan olsun diye mi 
Allah’tan başka mâbud 
arıyorsunuz! 

Siz Rabbülâlemini ne 
zannediyorsunuz? 

Onun sıfatlarını iyice 
biliyormusunuz? 

Saffat /88- Saffat /89 –
Bir bayram günü, 
İbrâhim halkın içinde 
iken yıldızlara bir göz 
atıp: “Ben, galiba 
hastayım!” dedi. 

“Yıldızlara bakma” 
düşünmeyi ifade eden bir 
deyimdir. Nitekim bir şey 
düşünen kimse gayr-ı 
ihtiyarî bakışlarını 
gökyüzüne çevirir. 

Halk hastalıktan korktuğu 
için, kendilerine de 
bulaşmasın diye, derhal 
onun yanından uzaklaştılar. 

Saffat /90 – Derhal 
onun yanından 
uzaklaştılar. 

Saffat /91- Saffat /92 –
O da çaktırmadan 
putların yanına 
sokuldu. Onlara takdim 
edilmiş öylece duran 
yemekleri görünce: 
“Buyursanıza, neden 
yemiyorsunuz?” 
Neyiniz var, neden 
konuşmuyorsunuz?” 
dedi.

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

37-Saffat Süresi       /           Yaprak 04B Cüz 23 Süre 37 Sayfa 448

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٣٧﴿ وَرةو ال افةاِتـصـسو ﴾٣٧﴿ 448

Saffat /93 –
Hiddetini tutamıyarak
iyice yaklaşıp putlara

kuvvetli bir darbe
indirdi. 

Saffat /94 – Bunu
haber alan halk telaşla

ve sür’atle onun yanına
gittiler. 

Saffat /95-  Saffat
/96 – O da: “Â! Siz

ellerinizle yonttuğunuz
bu heykellere mi

tapıyorsunuz? Halbuki
sizi de yaptığınız

şeyleri de yaratan Yüce
Allah’tır.” dedi. 

Saffat /97 –
Sonunda: “Haydin,

dediler, onun için bir
odun yığını hazırlayın

da onu ateşin içine
atın!.” 

Saffat /98 – Ona
tuzak hazırlamak
istediler, ama Biz

heveslerini
kursaklarında bıraktık.

Asıl kendilerini perişan
ettik. 

Saffat /99 –
İbrâhim dedi ki: “Ben,

Rabbimin gitmemi
emrettiği yere doğru

gidiyorum, O elbet
bana yol gösterecektir.”

Saffat /100 – “Ya
Rabbî, salih evlatlar

lütfet bana!” 

Saffat /101 – Biz
de ona aklı başında bir

oğul müjdeledik. 
Bu duadan Hz. İbrâhim

(a.s.)’ın o zaman çocuğu
olmadığı sonucu

çıkarılabilir. Hz. İsmâil ile
Hz. İshak’ın iyice

yaşlandığı sırada verildiği
(14,39) bilinince, duasına

uzun yıllar sonra icabet
edildiği anlaşılır. 

Saffat /102 – Çocuk
büyüyüp yanında

koşacak çağa erişince
bir gün ona: “Evladım,
dedi, ben rüyamda seni

boğazlamaya giriştiğimi
görüyorum, nasıl

yaparız bu işi, sen ne
dersin bu işe!” 

Oğlu: “Babacığım!
dedi, hiç düşünüp

çekinme, sana Allah
tarafından ne

emrediliyorsa onu yap.
Allah’ın izniyle benim

de sabırlı, dayanıklı biri
olduğumu göreceksin!”.
[19,54-55] {KM, Çıkış

13,2; Sayılar 3,13;
Tekvin 22,1-14} 

Hz. İbrâhim oğlunu
kurban ettiğini değil,

kurban etmeye giriştiğini
görmüştü. 

﴾٧٨﴿ تة ينة  يـه  ف ـيفـلةـنةا عةــكك رةـــوة ري نخ  الف ﴾٧٧﴿ ة يح لفنةا ذ رح  عة جة م ه  ـتةـوة ينة ــالف ه  بةاقي
ةه  نح نف اي م  ﴾٨٠﴿ ةا نح ل كةكـ اي ز ي ذن ينة نةجف ني س  حف الفم  ﴾٧٩﴿ م  لنى ۛسلة ينة ن وح  ف ي عة الةمي الفعة

ة م  نح اي ت هيـيـشي نفــوة عة ﴾٨٢﴿ ة الغفــث  قفــمح يـــرة ري نخة نةـنةا الف ﴾٨١﴿ نةا بةاد  ينة ع  ني م  ؤف الفم 
ذف  هيقةالةاي م  قةوف يه  وة ةبي ﴿٨٤﴾ ل  ااءة ذف جة ةاي بح م ـيـليــب  ۛسـلفـقةـ ب ه ــرة ﴾٨٣﴿ ۢ يمة هي لة بفرن

ا ك مف فةمة ظةنـح  ﴾٨٦﴿ ئ  ل ــففــال يــت الحن  ةى د ونة ــهةــكاى ان ۜـري ونة د  ﴾٨٥﴿ اذةا ۛـتة مة ونة ب د  عف
﴾٨٩﴿ الة نحيي فةقة يم ـۛس اي قي ﴾٨٨﴿ ةى ف ي فةنةظةرة ۙ نةظفرة وم  النح ج  ﴾٨٧﴿ بح  ينةـالف ب رة الةمي عة
﴾٩١﴿ اغةـفة ارة لن ل ـ اي  الةـقةــفةمف ـه ـت ـهةـى ان

ۛـكم أفـتة اللة ل ونة ﴾٩٠﴿ يـفة ب ري دف ه  م  نف اعة ةوف لح نةـتةوة
ه  لةيف اوا اي بةل  ﴿٩٣﴾فةاةقف اغة مففةرة ه  لةيف   عة

باى ين  ۛضرف ب الفيةمي ﴾٩٢﴿ الة تةـك ـمة ق ونةـط ـنفـمف لة
اكملةقةـخة الحن وة مة ل ونةـتة مف وة مة عف ﴾٩٥﴿  قةالة

ونة ب د  ا التةعف ۙ مة ت ونة تةنفح  ﴾٩٤﴿ فح ونة يةز 
ا د وا ب ــفة هيـــاةرة ﴾٩٧﴿ م ـيـحيــجةـالف وه   ف يـق ــلف اةـاى فةـيةانـقةال وا ابفن وا لةه  ب نف ﴾٩٦﴿

قة نحيـوة لنىـــ ذةاه يــالة اي ب  اي ﴾٩٨﴿ ة سفم  ـــه نةا ـــلفــعةــجةــداى  فةـيفـكف نةـيـليـفةــالف
رف نةاه ـبةـفة ة شح ﴾١٠٠﴿ بح  ي م ـ هةرة ة نةـبف  لي نةـيــحيـال ـالصح ﴾٩٩﴿ بحيي يـ ۛسرة دي ن ـيةهف

ا بةـلةـفة ة ةـال ه ــعةـغة مةــلةـمح ايـنةـب اـالة  يةـقةية ـعفـسح ح ن ة اي ىـيح ي الرن ﴾١٠١﴿ يم ـغ ـب  لي م  حة لة
لفـعةـافف ايـمةـالف ف ي ح بةــنةام   الن ۜى  ـرف مةـظ ـكة  فةانفــح ـي الذف اااذةا  تةرن ت ـــالبةقةالة  ية

﴾١ ٠ ٢﴿ ا ت  ا د  ــــــج ــتةــر    ۛســـؤف مةــــمة نف  ۛشاــني اب ـنة الــــ  م الحن اءة  ـي  اي ة يــصح نةــري
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Saffat /103- Saffat /
105 – Her ikisi de 
Allah’ın emrine teslim 
olup, İbrâhim oğlunu 
şakağı üzere yere 
yatırıp, Biz de ona: 
“İbrâhim! Rüyanın 
gereğini yerine getirdin 
(onu kurban etmekten 
seni muaf tuttuk)” 
deyince (onları büyük 
bir sevinç kapladı). Biz 
iyileri işte böyle 
ödüllendiririz! 
Bu âyetlerden, 
Peygamberlerin rüyasının 
vahiy şekillerinden biri 
olduğu anlaşılıyor. Aksi 
takdirde Allah onu uyarır ve
Kur’ân’da böylesine bir 
yanlış anlaşılmaya engel 
olurdu. 
Kurbanlık çocuğun adı 
Kur’ân’da açıklanmaz. 
Müfessirlerden İsmâil 
diyenlerin yanında İshak 
olduğunu söyleyenler de 
vardır. Ekseriyet birinci 
görüştedir. Yahudi - 
Hıristiyan geleneği ise 
İshak olduğunu söyler. 
Saffat /106 – Bu, 
gerçekten pek büyük 
bir imtihandı. [53,37] 
Saffat /107 – Oğluna 
bedel ona büyük bir 
kurbanlık verdik. 
Saffat /108 – Sonraki 
nesiller içinde ona da 
iyi bir nam bıraktık: ki 
o da, bütün milletler 
tarafından şöyle 
denilmesidir: 
Saffat /109 – “Selam 
olsun İbrâhim’e!” 
Saffat /110 – Biz iyileri
işte böyle 
ödüllendiririz! 
Saffat /111 – Gerçekten
o Bizim tam inanmış 
has kullarımızdandı. 
Saffat /112 – Biz de 
ona, salih kişilerden, 
üstelik peygamber 
olacak bir evladı, 
İshak’ı müjdeledik. 
Saffat /113 – Kendisine
de İshak’a da feyiz ve 
bereketler verdik. 
Onların neslinden 
gelenler arasında iyi 
davranan da var, kendi 
nefsine açıkça 
zulmeden de! 
Bu âyetle kurban kıssasının 
anlatılış hikmetine işaret 
ediliyor. Hz. İbrâhim 
(a.s.)’ın iki oğlu Hz. İshak 
(a.s.)’dan Yahudi ve 
Hıristiyanların mensub 
olduğu İsrailoğulları, Hz. 
İsmâil (a.s.)’dan ise Araplar
ve diğer müslümanlar 
dünyaya yayılmışlardır. 
Dünyadan nice soy ve 
sülale geçip gitmiş, onların 
isimleri bile kalmadığı 
halde Allah Hz. İbrâhim’in 
nesline bu bereket ve şerefi 
vermiştir. Allah Teâla bu 
kıssayı anlatmakla onlara 
şöyle demek istiyor: “Sizin 
ecdadınız İbrâhim, İsmâil 
ve İshâk (aleyhimu’s-
selam), ihlasları ile bu 
şerefe yükseldiler. Siz de 
onlar gibi olmak isterseniz 
bu ihlası kazanmaya çalışın.
Yoksa, önderlik soydan ileri
gelmez. Nitekim onların 
soylarından iyiler gibi, 
zalimler de bulunmaktadır.”
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Yirminci asrın son
çeyreğinde Batı

Hıristiyanlık dünyası başta
olarak birçok yerde “Hz.

İbrâhim’de birleşme”
temennileri dile getirilmeye

başlamıştır. Bu üç ümmet
Hz. İbrâhim’e lâyık nesiller
oldukları nisbette dünyada

hayır ve faziletin ağır
basacağı rahatlıkla

söylenebilir. 

Saffat /114 – Biz
Mûsa ile Harun’a da

nübüvvet vererek
ihsanda bulunduk.

[21,48] 

Saffat /115 –
Onları da, milletlerini
de müthiş bir gaileden

kurtardık. 

Saffat /116 – Hem
onlara yardım ettik de,

galip gelenler onlar
oldular. 

Saffat /117 –
Kendilerine gerçekleri

apaçık gösteren o kitabı
verdik. 

Saffat /118 –
Onları doğru yola

ilettik! 

Saffat /119 –
Sonraki nesiller içinde

onlara da iyi bir nam
bıraktık. 

Saffat /120 –
“Selam olsun Mûsâ ile

Harun’a” 

Saffat /121 – Biz
iyileri işte böyle
ödüllendiririz! 

Saffat /122 –
Gerçekten onlar, Bizim

tam inanmış has
kullarımızdandı. 

Saffat /123 – İlyas
da şüphesiz

resullerdendi. 

Hz. İlyas
İsrailoğullarından olup,

M.Ö. 9. asırda Filistin
bölgesinde yaşamıştır.

Dinler Tarihi
araştırmalarının bulgularına

göre, Babil’den Mısır’a
kadar geniş bölgede Ba’l

adı ile Allah’a ibadet
edilmiştir. Bu kelime:

Efendi, Sahip, lider bazan
da koca anlamına gelir.

Onlar başlangıçta hak
Tanrıya bu isim ile ibadet

ederken, sonraları şirke
bulaştıkları anlaşılıyor. 
Saffat /124- Saffat /
126 – Hani o halkına

şöyle demişti: Siz hâla
şirkten ve fenalıklardan
sakınmayacak mısınız?
Sizin de, gelip geçmiş
atalarınızın da Rabbi

olan Allah’ı, o en güzel
Yaradanı bırakıp hâla

Ba’l’e tapmaya mı
devam edeceksiniz?

{KM, I Krallar 18,24-40} 

دفـقة ﴾١٠٤﴿ نة اـادة يفـوة بفــنةاه   النف ية هيـااي ۙـيــرن م  ﴾١٠٣﴿ اا السف ة تةـلةـفةلةمح ا وة ةـمة ۛـه  ل لفـلح ين  بي جة
وة ا لةه  ذة ة هن نح اي ﴾١٠٥﴿ ة قفــۛص يةاۛ ـۛت الــدح ةا رح ءف نح ل كة نةكفاي س ـالفم  ز يـجفـذن ينةـحف ني

تة لةككرةـوة ه  ف يـيفـنةاعة ﴾١٠٧﴿ فة يفـوة بفـنةاه  ب ـدة م ـيــظيـح  عةــذ  ﴾١٠٦﴿ اؤ الالفـبةــالف ين ـبيـم ــلن
﴾١١٠﴿ ل كة ز ي كةذن ينة نةجف ني س  حف الفم  ﴾١٠٩﴿ يمة هي بفرن اى اي لن م  عة ﴿١٠٨﴾ۛسلة ينة ري نخ  الف

بة ةـوة نةــشح قة ــا سفــب اه   ـرف ىــب ــ نةحن ياح ﴾١١١﴿ ة نح نةـيــنيــؤف م ـم ـنةا  الف د  بةاـــنف ع ـــه   م ـــاي
بة اى  ــه   وة عةــيفــلةـنةا  عةـــككارة ـوة ۜــحنــايسفلن نفــم  وة قة ﴾١١٢﴿ ال ـــــم  ة نةـيـحيـنة الصح

لة ةاــنةـدف مةــقةــوة نح ﴾١١٣﴿ ة ا م ـــه ـت ـذ  رح  يح ظةا ل ـس ـحفـمة يـهي  م ــس ـففــنةـم  ل ـــن   وة ۟ـبي ن 
نة ةـوة قةــنةا ه ــيفــجح ا  وة ا  ــه ـوف مةــمة نةــم مة ﴾١١٤﴿ ۛــــى  وة هنــوسنـــلنى  م ــــــعة ر ونة

﴾١١٦﴿ نة ان ـــمف  فةــرف نةاه ــۛصـوة يـال ـغةـم  الفـوا ه ــكة ۛـبي نة ﴾١١٥﴿ ب ـكةـالف يم ۛـعةـالف رف ظي
هة االصح ــنةا ه ــدة يفـــوة اطةـمة رة ﴾١١٧﴿ تة ان االفــنةاه ـــيفــوة يـتةــسفـم ـالف تةاۛبـــك ـمة ۛــبي نة

م ــۛس لة ﴾١١٩﴿ تة ا ف ــه ـــيفـــلةـنةا عةــكذ رةـوة نخ  يــمة يــــالف نةــري ﴾١١٨﴿ سف يـتةـالفم  ۛـقي مة
﴾١٢١﴿ ةا نح ينةكـ اي ني س  حف ز ي الفم  ل كة نةجف ذن ﴾١٢٠﴿ ر ونةــــ وة هن  ىــوسنـــلنى   م ــعة
﴾١٢٣﴿ ة نح اي لف وة ۛسـالفم  نةـم ـلة يةاۛسـاي ۜـرف ينة لي ﴾١٢٢﴿ نف ا م  ةه مة نح نةاـع  اي نيـالف بةاد  م  ؤف ينةـم 

نة و ر  ذةـــتة لى  وةــــعفــــونة  بةـدف  ع ـــــال تة ﴾١٢٤﴿ ذف قة م ـقةـــالة ل ـاي تةــوف ةــهاي  اللة ونةـق ــــتح
﴾١٢٦﴿ ة بـح ة رة ةكماللحن بح رة امف وة بة ليكمـــائ ـ ان ة ةوح ينةـم  الف ﴾١٢٥﴿ ۛسنة ۙـالف الحف ينة ال قي خة
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Saffat /127 – Fakat 
bunlar onu yalancı 
saydılar. Bundan ötürü 
de, onlar tutuklanıp 
hesap günü mutlaka 
yargılanacak ve 
cehenneme 
götürüleceklerdir. 
Saffat /128 – Ancak 
Allah’ın ihlasa erdirdiği
kulları böyle olmaz. 
Saffat /129- Saffat /
130 – Sonraki nesiller 
içinde ona da iyi bir 
nam bıraktık. “Selam 
olsun İlyas’a!”
Hayatında çok kötü 
davranışlara mâruz 
bıraktıkları Hz. İlyas (a.s.)’a 
İsrailoğulları vefatından sonra 
Hz. Mûsâ’dan sonra, en büyük
saygıyı beslemişlerdir. Onun 
göğe kaldırılıp dünyaya 
yeniden doğacağı inancı 
İsrailoğullarında yaygındı 
(Tevrat, II. Tarihler 21,12-15; 
I. Krallar 17, 18; 19,21;  II. 
Krallar 1,2). 

Saffat /131 – Biz iyileri
işte böyle 
ödüllendiririz! 
Saffat /132 – 
Gerçekten o bizim tam 
inanmış has 
kullarımızdandı. 
Saffat /133 – Lût da 
şüphesiz, resullerdendi. 
Saffat /134- Saffat /
135 – Onun suçlu 
kentini cezalandırırken,
geride kalanlar arasında
yer alan yaşlı eşi hariç, 
kendisini ve ailesini 
kurtardık. 
Saffat /136 – Sonra da 
ötekileri imha ettik. 
Saffat /137- Saffat /
138 – Siz de sabah 
akşam onların 
diyarlarına uğrarsınız. 
Hâla aklınızı 
kullanmayacak 
mısınız? 
Saffat /139 – Yûnus da 
şüphesiz resullerdendi. 
Saffat /140 – Hani o, 
Rabbinden izinsiz kaçıp
yolcusunu doldurmuş 
gemiye kendini atmıştı. 
Saffat /141 – Kur’a 
çekmiş, kur’ada 
kaybedenlerden olunca 
denize atılmıştı. 
Saffat /142 – O 
yaptığından ötürü 
pişman bir vaziyette 
iken balık onu 
yutuverdi. 
Saffat /143- Saffat /
144 – Şayet Allah’ı çok
zikreden, ibadetli 
kimselerden olmasaydı,
tâ mahşere kadar onun 
karnında kalırdı. 
Hz. Yunus (a.s.) ın kıssası için 
bkz. 21,87. 
Yunus (a.s.)’ın halkı onu 
yalanlamada ısrar ettiler. 
Sonunda; “Üç gün mühletiniz 
kaldı, iman etmezseniz azap 
gelecek” diye tebliğ etti. 
Üçüncü gün gelmeden gece 
yarısı şehri terk etti. Fakat halk
sabahleyin azap alâmetleri 
başlayınca, korkarak dönüş 
yapmak istediler, onu 
bulamayınca çoluk çocuklarını
davarlarını alarak şehir dışında
çöle çıkıp tövbe ettiler. Allah 
tövbelerini kabul etti. Hz. 
Yunus peygamberlik sünnetine
aykırı olarak emir gelmeden 
hicret etme hatasını itiraf ile 
Rabbine yalvardı. O da ona 
icabet etti.
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Bazı rasyonalistler, balığın
onu yutmasını tevil etmek

isterler. Bu olay bir mûcize
olarak pekâla

gerçekleşmiştir. Kaldı ki
mûcize olmaksızın bile

normal şekilde şöyle bir
olay cereyan etmişti.

1891’de İngilterede balina
avında bir balıkçı denize

düşer ve balina da onu
yutar. Bir iki gün sonra o

balık ölü olarak bulununca,
yutmasından 60 saat sonra,

karnından canlı olarak
çıkartılmıştır (Urdu Digest,
Şubat, 1964’den Mevdudi,

Tefhim, bu âyetlerin
tefsirinde.). 

بزح

﴾٣﴿
Saffat /145 –

Derken Biz onu ağaçsız
çıplak bir sahile attık, o

bitkin bir halde idi. 
Saffat /146 – Üzerine

gölge yapması için,
orada asma kabak
cinsinden bir ağaç

bitirdik. 
Saffat /147 – Biz onu

yüz bin nüfuslu bir
şehre göndermiştik,

hatta gittikçe nüfusları
artıyordu da. {KM,

Yunus 4,11} 
“Bu âyette: “Biz onu, yüz
bin veya daha çok kişiye

peygamber olarak
gönderdik.” diye de mâna

verilebilir. Allah Teâla
dileseydi, elbette o halkın

sayısını tam olarak
bildirirdi. Maksat: Bir kişi

oraya girdiğinde yüz bin
veya daha fazla olduğunu
tahmin ederdi.” demektir.

Saffat /148 – Yûnus
onları tekrar hakka

çağırınca, bu sefer iman
ettiler. Biz de belirli bir

süreye kadar onları
hayattan istifade

ettirdik. 
Saffat /149 – Resulüm!
Şimdi sor o Mekkelilere

(hâla şirklerine devam
edip) kız evlatları senin
Rabbine, erkek evlatları
da kendilerine mi isnad

edecekler? [16,58;
53,21-22; 43,19; 17,40]
Saffat /150 – Yoksa Biz

melekleri dişi
yaratmışız da onlar

buna şahit mi olmuşlar?

Saffat /151-
Saffat /152 – Haberiniz
olsun ki onlar sırf iftira

ederek “Allah doğurdu”
derler. Onlar

yalancıların ta
kendileridirler. 

Saffat /153 –
Allah kızları oğullara

tercih mi etmiş? 

ة ع  لح  الحن بةادة ـــــاي
ينةــم ــالف لةصي خف ﴾١٢٧﴿ ة ب ــكةــفة ةــ  فةوه ــذح نح مف  لةـا  ۙـحفــم ـه  ۛضر ونة

﴾١٣٠﴿ م  ــۛس اـعةلة لف يةاسي ىـلن نةـيـاي ﴾١٢٩﴿ تة كفـوة ه  ــعةنةاـــرة ينة  ف يلةيف ري نخ  الف ﴾١٢٨﴿

﴾١٣٢﴿ ةه  م  نح نةاالفــنف ع ــاي ينةــبةاد  ني م  ؤف م  ﴾١٣١﴿ ينة ني س  حف ز ي الفم  ل كة نةجف ةا كةذن نح اي
﴾١٣٤﴿ ذف الهفـ نةاي نةاه  وة يف ة ا الجفـجح ه  ۙـمةـلـة ينة عي ﴾١٣٣﴿ ة نح اي ۛسليـم ـالف نةـم ــلة ل وطاى وة ۜـرف ينة

ة نح اي ك مفــوة ﴾١٣٦﴿ ة دةــــث  ة مح نخةــمح نةا الف يـــرف نةـري ﴾١٣٥﴿ ة عة لح وزاى ف ـاي ينة يـج  اب ري الفغة
﴾١٣٨﴿ ب  ةـوة ۜ الــيفـــالح ۟ـعفـــلة تةـــفة ل  ل ونة ق  ﴾١٣٧﴿ رح ونة  ــتةـلة مفـعةم  ه  ۙـيـب حيـصفـ  م لةيف نة
﴾١٤٠﴿ ذف لةىاي ۙـلفك  الفمةـالفف  البةقة اي ون  ح  شف ﴾١٣٩﴿ ة نح اي ۜ نةـم ـلة  ي ون ۛسوة ينة ۛسلي رف الفم 

ه  الفـقةـتةـفةالف ه ـمة يم ـوة م ــح وت  وة لي ﴾١٤١﴿ كةانة ـاهةـفةۛس نةمة فـة ۛ م  ينة ضي حة دف الفم 
يـب ـلةـلة ن ـبة ۛث  في لنى يةـطف ا اي م ـهي وف ﴾١٤٣﴿ اــفة لة ة لةوف نح نةـال ۙ ه  كةانة م  ينة ۛسبح حي الفم  ﴾١٤٢﴿

نف ال ه ـعة تفنةاــبةـوة لةيف ﴾١٤٥﴿ ه ـــعةـالفـذف نةاه  ب ــبةـنةـفة ااء  وة ۛــيـقيـوة ۛســرة م  ﴾١٤٤﴿ ث ونةـبفـي  عة
ۛس الرف لنىـلفــوة ةـم  نةاه   اي يةــلف ة  الــائ يــف  الوف ۛـزي ونة د  ﴾١٤٦﴿ ةى  م ـجةـۛش ۛـيـطيـقفـنف يةـرة ن 

مف  ت ه  تةفف بح كةفةاسف بةنةات ـالف الل رة ﴾١٤٨﴿ ةـمةـن وا فةـانمةـفة لنى مفـه  نةاـعفـتح ي اي ۜـحي ن  ﴾١٤٧﴿

اـــمةــنةا الفــقفــلةـــالمف خة نةــكفـئ ـلن ه ـاثـةة  اي ونةـــمف ۛشاه ـــاى وة د  ﴾١٤٩﴿ لة ۙـوة م  الفبةن ونة ه 
ۙ دةــــوة لة ة اي   وةالحن  مفـه ــــــنح ﴾١٥١﴿ ة نح ا اي ففنفـــم مف ـــه ــاللة ۙـول ـق ـيةـــمف  لةـه ـكنـ اي ونة ﴾١٥٠﴿

﴾١٥٣﴿ ى  الفـــــطةـــالصف ۜــيـــنيــــبةـــــ الفلةى ـــــعةات    ـنةـــــبةـــفة نة ﴾١٥٢﴿ ب ونةـكةـلة اذ 
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Saffat /154 – Ne olmuş
size, aklınızı mı 
kaybettiniz? Ne biçim 
hüküm veriyorsunuz 
öyle! 
Saffat /155 – Hâla 
düşünüp Allah’ın 
bundan münezzeh 
olduğunu anlamayacak 
mısınız? 
Saffat /156 – Ne o, 
yoksa sizin açık bir 
deliliniz mi var? 
Saffat /157 – Eğer 
iddianızda tutarlı iseniz 
getirin o kitabınızı! 
Saffat /158 – Bir de 
tutup Allah ile melekler
arasında bir soy bağı 
uydurdular! 
      Ama o melekler, 
bunu iddia eden 
müşriklerin yargılanıp 
cehenneme 
tıkılacaklarını pek iyi 
bilirler. 
Saffat /159 – Ve şöyle 
derler: “Allah onların 
iddia ettikleri şeylerden
münezzehtir, çok 
yücedir.” 
Saffat /160 – Ancak 
Allah’ın ihlasa erdirdiği
kulları böyle olmaz, 
cehenneme 
götürülmezler. 
Saffat /161- Saffat /
163 – “Ey müşrikler! 
Ne siz, ne de sizin 
Allah’tan başka ibadet 
ettikleriniz, 
-ille de cehenneme 
girmek isteyen kimseler
hariç- 
Allah’a yönelmek 
isteyen herhangi bir 
kulu yoldan çıkaracak 
bir kuvvete sahip 
değilsiniz.” 
Saffat /164 – “Bizim 
her birimizin belli bir 
makamı ve yeri vardır. 
Saffat /165 – Saf saf 
dizilenler biziz. 
Saffat /166 – Allah’ı 
zikredip O’nu tenzih 
edenler biziz.” [21,26-
29] 
Saffat /167– Saffat /
169 – Müşrikler 
önceleri: “Eğer, 
derlerdi, daha önceki 
ümmetlere verilen kitap
gibi bir kitap bizde de 
olsaydı, Biz de Allah’ın
halis, muvahhid kulları 
olurduk.” [35,42; 
6,156-157] 
Saffat /170 – Ama 
şimdi onu red ve inkâr 
ettiler; 
Fakat yakında 
öğrenirler! 
Saffat /171- Saffat /
173 – Şu kesindir ki, 
Biz resul olarak 
gönderdiğimiz 
kullarımıza söz verdik 
ki onlar yardımımıza 
mazhar olacaklar ve 
Bizim ordumuz 
mutlaka galip 
gelecektir. [58,21; 40,5]
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Âyette geçen
“ordumuz”, yani Allah’ın

ordusundan maksat
Resûlullah (a.s.) ile birlikte

mücahede eden ve onun
tebliğ ve cihadını devam

ettiren müminlerdir. Ayrıca
Allah tarafından müminleri

desteklemekle
görevlendirilen gaybî

ordular da olabilir. Ancak
bu, müminlerin her zaman

siyasî sahada galibiyet
sağlayacakları mânasına

gelmez. Esasen galip
gelinecek sahalar çoktur ve

siyaset bunlardan sadece
biridir. Nitekim

peygamberler siyasi yönden
galip gelmedikleri yerlerde,

ahlâk ve faziletle başarı
sağlamışlardır. Ancak,

Cahiliyye düşünceleri bir
süre üstün çıksa bile, kısa

bir zaman sonra silinip
gitmişlerdir. Fakat

peygamberlerin getirdikleri
gerçekler, binlerce yıldan

beri hakikat olarak devam
etmektedir. Demek ki

hüccet yönünden her zaman
üstündürler (Mevdûdi,

Tefhim). 

Saffat /174 – Artık
bir süre sen onlardan

uzak dur. 

Saffat /175 –
Onları gözetle. Zaten
kendileri de başlarına

geleceği yakında
göreceklerdir. 

Saffat /176 –
Şimdi onlar azabımızın

çarçabuk başlarına
gelmesini gerçekten

istiyorlar mı? 

Saffat /177 – Eğer
öyleyse, şunu bilsinler

ki, azap onların
yurtlarına inerse, 

o uyarılıp da yola
gelmeyenlerin

varacakları sabah çok
fena bir sabah olacaktır!

Saffat /178 – Artık
sen bir süre onlardan

uzak dur. 

Saffat /179 –
Başlarına inecek azabı.
Gözetle zaten kendileri

de yakında gerçeği
göreceklerdir. 

Saffat /180-
Saffat /182 – İzzet ve

kudret Rabbi olan senin
Rabbin onların bütün

batıl iddialarından
münezzehtir, yücedir. 

Selam bütün
peygamberleredir. 

Bütün hamdler
âlemlerin Rabbi

Allah’adır.

﴾١٥٦﴿ ك مف المف  لـة
لفطةان  ۙ س  ين  بي م  ﴾١٥٥﴿ ۛ الفةلة ونة ةر  تةذةكح ﴾١٥٤﴿ ا ك مف  مة  كةيفۛف لـة

ونة ك م  تةحف
ل وا عة جة نةه  وة نة بةيف بةيف ةة  وة نح ۜ الفج  نةۛسباى ﴾١٥٧﴿ تةاب  نف مفكمفةأفت واب ك   اي

ت مفكم ينة نف قي ۛصاد 
﴾١٥٩﴿ انة بفحة ا الحن  س  ة مح ۙ عة ونة ف  يةص  ﴾١٥٨﴿ دف لةقة ت  وة ل مة ةة  عة نح مف الفج  ةه  نح ۙ اي ۛضر ونة حف لةم 

نف ااال ه  ت مفـمة لةيف عة ﴾١٦١﴿ ك مف نـحة ا فةا  مة ۙــتة وة ونة ب د  عف ﴾١٦٠﴿ ة  لح بةادةاي ينةـالفم  الحن  ع  لةصي خف
مة لةـام ـوة ة لح اااي ة ام ــه  مةــنح قة ﴾١٦٣﴿ ة مة لح م ـيـحيــجةـالف ال ـوة ۛصــنف ه ـاي ﴾١٦٢﴿ ۙ ينة ات ني ب فة

﴾١٦٦﴿ ةا نح اي ن ـلة وة ونة نةحف ۛسبح ح  الفم  ﴾١٦٥﴿ ة نح اي ن ـنةـلة اـوة افح ـال حف ا ة ۛـصح ونة ﴾١٦٤﴿ ل وم ـمة عف
﴾١٦٨﴿ ة ع ــلة النح نةـــنفــــوف لي نةـــراى م ـــكذا ذ ـدة ة ةوح ۙــالف ينة ﴾١٦٧﴿ نف كة اي ۙــيةـوالةـان ـوة ول ونة ق 
﴾١٧٠﴿ ۛكففةـ واب هي ر  ۛف فة ونة فةۛسوف لةم  يةعف ﴾١٦٩﴿ ةــك ـلة ينة الحن  بةادةـع  اـنح لةصي خف الفم 

م  مف لةه  ةه  نح ور ونة  اي نفص  الفمة ﴾١٧١﴿ دف لةقة تف وة ت نةاـل ـكة ۛسبةقة نةا مة بةاد  ۛس ل ع  رف ۛـالفم  ينة لي
﴾١٧٤﴿ ة عةــتةــفة تحنىـوة لح ه مف حة ۙ نف ين  حي ﴾١٧٣﴿ ة ج  نح اي نةا لةه ـنفـوة ال ب ونةـالف م ـدة غة ﴾١٧٢﴿

فةا ذةا ﴾١٧٦﴿ اب نةاـب ـالفة ذة ل ونة عة ج  تةعف يةسف ﴾١٧٥﴿ بف ال ر ونةـوة ۛف ي بفص  مف فةۛسوف ه  رف ص 
ه مف نف ة عة لح تةوة تحنى وة ۙ حة ين  حي ﴾١٧٧﴿ ينة ذةري نف مف فةۛسااءة ۛصبةاح  الفم  ت ه  لة ب ۛساحة نةزة

انة بفحة بح كةس  بح   رة اـع ـالف رة ة مح ة  عة ة زح ﴾١٧٩﴿ رف فة البفص  ۛف ي ـوة ر ونةـۛسوف بفص  ﴾١٧٨﴿

﴾١٨٢﴿ د  مف الفحة حن  وة ينة رةبح  ل  الةمي الفعة ﴾١٨١﴿ م  ۛسلة لةى وة ۛ عة ينة ۛسلي رف الفم   ﴾١٨٠﴿ ۛ ونة ف  يةص 
وَرةو صء                                                             سو   
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38-SAD SÜRESİ 
Mekke’de indirilmiş olup 
88 âyettir. Adını başındaki 
sâd harfinden alır. Sûrenin 
asıl gayesi, Allah’ın 
elçilerini dinlemeyenleri 
uyarmaktır. Müteakiben 
Peygamberimize itaat 
konusu üzerinde özellikle 
durulur, müteaddit 
peygamberlerin tebliğleri 
pek kısa bir şekilde 
anlatılır. 
Bismillâhirrahmânirrahîm
Sad /1 – Sâd. Bu şanlı 
şerefli Kur’ân hakkı 
için: 
Sad /2 – (Kâfirler) Bu 
Kur’ân’ı onda şüpheye 
yer verecek herhangi 
bir taraf olduğundan 
değil, ama asıl kendileri
Allah’a karşı kibir ve 
muhalefet taşıdıkları 
için inkâr ediyorlar. 

Sad /3 – Biz 
onlardan önce nice 
nesilleri silip süpürdük. 
O zaman ne çığlıklar, 
ne feryatlar kopardılar! 
Ama kurtuluş zamanı 
çoktan geçmişti! 
[21,12-13] 
Sad /4- Sad /5 – 
İçlerinden kendilerini 
uyarıp irşad edecek 
birinin gelmesinden her
nedense şaşırdılar ve o 
kâfirler: “Bu bir 
sihirbaz, bir yalancı! 
İşte tutmuş bunca ilahı 
bir tek ilah yapmış! Bu 
gerçekten şaşılacak, 
çok tuhaf bir şey!” 
dediler. [10,2] 

En makul ve münasip
olan, peygamberin, kendi 
toplumunun mensuplarını 
uyarıp eğitmesidir. 
İnsandan başka melek gibi 
bir varlık gelseydi 
insanlarla ilişki kuramazdı, 
onlarla beraber yaşayamaz, 
onlara örnek olamazdı. 
Başka bir milletten biri 
çıkıp gelseydi, 
tanımamaları sebebiyle, asıl
onun hakkında şüphe 
etmeleri gerekirdi. 
Sad /6 – İçlerinden 
önde gelen eşraf takımı 
derhal harekete geçip 
“Hâla mı duruyorsunuz,
kalkın yürüyüp gösteri 
yapın ve ilahlarınız 
konusunda direnip 
dayanacağınızı ilan 
edin. Bu, cidden 
yapılması gerken bir 
şeydir.” dediler. 
Sad /7 – “Doğrusu biz 
bu tevhid inancını son 
dinde de görmedik. Bu 
sırf bir uydurma!” 
Sad /8 – Biz bu kadar 
eşraf dururken, kitap 
gönderilecek bir o mu 
kalmış!” 

Hayır, hayır! 
Onlar Benim 
buyruklarım hakkında 
tam bir şüphe 
içindedirler, doğrusu 
onlar azabımı henüz 
tatmadılar. [43,31-32] 
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Sad /9 – O mutlak
galip, her nimeti ve

özellikle peygamberliği
dilediğine ihsan eden

Rabbinin rahmet
hazineleri yoksa onların

mı yanında? [4,53-55;
17,100] 

Sad /10 – Yoksa
göklerin, yerin ve ikisi

arasında olan
varlıkların hakimiyet ve
yönetimi onlara mı ait?

Haydi, ellerinden
geliyorsa sebep ve
vasıtalarını temin

etsinler de göğe
çıksınlar (âlemi oradan

yönetsin, vahyi de
isteklerine göre

indirsinler!) 

Sad /11 – Bunu
yapmaları şöyle dursun,
onlar birtakım döküntü

bölüklerden oluşup
buracıkta bozguna

uğratılacak bozuk bir
ordu! 

İslâm’a karşı Arap
yarımadasındaki başlıca

grupların birleşik
kuvvetler halinde
birleşip Medineyi

kuşatmalarına ve tarihe
Ahzab (birleşmiş

gruplar) harbi diye
geçen savaşta onların

perişan olacaklarını
müjdelemektedir.

[33,22] 
Sad /12- Sad /13 –

Onlardan önce Nûh, Âd
toplumları ve ordular

sahibi Firavun toplumu
da Peygamberleri
yalancı saydılar. 

Semûd ve Lût
toplumları, Eykeliler de

öyle yaptılar. İşte
bunlar, peygamberlere

karşı toplanan
hiziplerdi. 

Zu’l-evtad: Saray ve
saltanat sahibi, ordular

sahibi, yahut cezalandırdığı
kimseleri kazıklara
bağlayarak işkence

yaptırması mânalarına
gelebilir. “Yere kazık gibi

çakılan ehramlar” sahibi
anlamı da düşünülebilir. 

Sad /14 – Bunların
her biri peygamberlere

yalancı demiş ve
cezalarını

haketmişlerdi. 

Sad /15 – Onların
kabirlerden dirilmeleri
sadece bir tek çağrıya

bakar. Ses yayılır
yayılmaz hemen

kalkarlar. 

Sad /16 – Bir de o
kâfirler alayla şöyle

dediler: “Ey bizim
Rabbimiz, bizim azap
payımızı hesap günü

gelmeden çabuklaştır.” 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
﴾٢﴿ ينة بةل  ةذي  الح

وا كف ر  يفة اق  في قة ش  ة  وة ة زح ع  ﴾١﴿ انن  صا رف الفق   الذح  ذ ي وة
ۜــكذ ر 

اوا ب  ج  عة ﴿٣﴾وة نةا كةمف لةكف نف الهف مفـقة م  ل ه  نف بف ۛتـقة م  لة ا وة ن  فةنةادةوف ينة رف نةاص  حي مة
لة عة ﴿٤﴾الجة ااءة النف ر ـ م ه مفجة ذ  مف  نف ه  نف  م 

قةالة ذةا وة ر ونة هن اف  ر  الفكة ۛـكة ۛساح  ذحةاب 
انف مفـم  لة لـالفمة قةـطةلةـوة ه  الن  نف ﴾٥﴿ ةة نل هة لنهاى الف اح اي ۛـوة ة داى نح ذةا اي ء  هن اب ـع  لةۛشيف جة

ا نةا مة عف ذةا ۛسم  ب هن ﴾٦﴿ وا ش  وا امف ب ر  اصف اى وة لن ء  عة ا لةۛشيف ذة ة هن نح ۛ اي ت ك مف ل هة ۛ ان اد  ي رة
ا نف لة عةـءة كفـلةيفـز  ر ــه  الذح  ﴾٧﴿ ةـم ـالف ف ي نخ ـلح ۛ ـــة  الف ة  اارة ذة ة اخفاينف هن لح ۛـــت ـ اي ق  لة

﴾٨﴿ نف يـه  نةاۜ بةلفـن ـيفـ بةم  كفـكح  م ـۛش مف في ۛي بةـنف ذ  ا يةـلة لفـري ة ۜـواعةـذ وق ـمح ذةاب 
لفك ـمف م ـه ـالمف لة ﴾٩﴿ دة نف مفالمف ع  حفـ خةه  اائ ن  رة ة ـزة بح كة مة يز ـالف رة زي ۛـالف عة اب  هحة وة

د ـنفـج  ﴾١٠﴿ من ة ابةـالسح مة ض  وة ةرف الف ات  وة ا  فةـنةـيفـوة وا ـه مة تةق  ةسف ف يلفيةرف بةاب ـالف
ة بةــــكـ م ـــــمف  قةـه ـــلةـبفــتف  قةــذح وف ﴾١١﴿ وم  ــهفــال كة مةـنةــا ه ـمة اب ز  زة ةحف نة الف م 

ثة قةـــوة ود   وة م   ل وط ـم  وف ﴾١٢﴿ عةــــن  ف ـــو ح   وة ةوف ــــــرف عةــــــاد  وة ن    ذ و الف ۙــتةوف اد 
ة ـكـاينف  لح ةۛب الـكـلح  اي لةـرح س ـذح ﴾١٣﴿ ا لن ۜ ا ول ة  كة يـف ـة اب  لف حة الصف اب  ئ كةـوة زة ةحف الف

مة اـظ ـنفـا يةـوة ۛصــر   هن ة لح ء  اي ا اح ـحةـــيفــؤ للة الةـــةى وة ةى مة اــدة هة ﴾١٤﴿ ة ع ــفة قح ۟ـحة اب  قة
﴾١٦﴿ قة ةنةاال وا ـوة بح لفـعة رة ةنةاـق  نةاـلة جح  م ـلة يةـبفـقة طح ۛساب ـالف وف ح  ﴾١٥﴿ اق ـــ فةنفــم  وة
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Sad /17 – Onlar ne
derlerse desinler sen 
sabret ve güçlü kuvvetli
bir kulumuz olan 
Davud’u hatırla. Çünkü
o daima Allah’a 
yönelirdi. 

Hz. Davud (a.s.) ın
“ze’l-eyd” sıfatı bedenî 
kuvvet, askerî ve siyasî 
kuvvet, ahlâki kuvvet 
veya ibadet kuvveti 
yönlerinden 
düşünülebilir.  

Sad /18- Sad /19 – Biz 
sabah akşam kendisiyle
zikir ve ibadet etmeleri 
için dağları, toplu 
haldeki kuşları onun 
hizmetine vermiştik. 

Her biri onun 
âhengine katılır, 
beraber zikrederlerdi. 
[34,10] 

Sad /20 – Biz 
onun hakimiyetini 
güçlendirdik, ona 
hikmet, nübüvvet, 
isabetli karar verme ve 
meramını güzelce ifade 
etme kabiliyeti verdik. 

Sad /21- Sad /22 –
O mahkemeleşen 
hasımların olayından 
haberin oldu mu? 

Onlar mabedin 
duvarına tırmanıp 
Davud’un yanına 
birden girince o, 
onlardan ürktü. 

Onlar da 
“Korkma! dediler, biz 
sadece birbirimize 
hakkı geçen iki 
dâvalıyız. 

Senden dileğimiz: 
Aramızda adaletle hükmet, 
haktan uzaklaşma ve bize 
tam doğruyu göster.” {KM, 
II Samuel 11; Mezmurlar 
2,7} 

سجد ه

﴾٠٠٠٠﴿
Sad /23 – “Benim 

şu din kardeşimin 
doksan dokuz koyunu 
var, benimse bir tek 
koyunum! 

Böyle iken “onu 
da bana bırak!” dedi ve 
çenesiyle beni bastırdı.”
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Sad /24 – Dâvud:
“Doğrusu, senin tek

koyununu, kendi
koyunlarına katmak

istemekle o sana
haksızlık etmiştir. 

Zaten malda ortak
olanların çoğu

birbirlerine haksızlık
ederler. 

Ancak gerçekten
iman edip makbul ve

güzel davranışlarda
bulunanlar böyle

yapmazlar onlar da o
kadar azdır ki!” 

Davud kendisini
imtihan ettiğimizi

anladı, derhal
Rabbinden mağfiret

diledi, eğilip secdeye
kapandı ve Allah’a

yöneldi. 

22. âyette bahsi geçen
iki kişi, muhtemelen Davud

(a.s.)’a suikast için gizlice
duvardan tırmanıp atlayan
kimselerdi. O’nun yanında

başkaları bulunduğundan
asıl maksatlarını gizleyip

böyle bir sun’î mesele
uydurdular (Razî). 

Bazı müfessirlerin,
İsrailiyattan alınan Urya

kıssasını, hafifleterek
nakletmeleri büyük çapta

tenkid edilmiştir. Bu izahı,
bazı müfessirler zorlamalı

bulurlar. İbnu’l-Arabî
Ahkâmu’l-Kur’ân’da şöyle
der: Davud (a.s.) bir şahsa,

eşini boşaması halinde
onunla evlenmek istediğini

söylemişti. Şahsın kabul
veya reddettiği

bildirilmiyor. Böyle bir
teklif o toplumda geçerli

olmakla beraber, en uygun
davranış biçimi

olmadığından Allah Teâla
onu böylece uyardı. 99

sayısı çokluktan kinayedir. 

Bu âyetin okunması
ve dinlenilmesi halinde

tilavet secdesi yapılması
vaciptir. 

Sad /25 – Biz de
ondan bunu affettik.

Muhakkak ki onun Bize
yakınlığı ve güzel bir

âkıbeti vardır. 

Sad /26 – “Davud!
Biz seni ülkede

hükümdar yaptık, sen
de insanlar arasında

adaletle hükmet,
keyfine uyma ki seni

Allah yolundan
saptırmasın. Allah
yolundan sapanlar,

hesap gününü
unuttukları için,

kendilerine şiddetli bir
azap vardır. 

اب  الوحة اذفول ونةـق ـية اـمة لنىــعةب رف ــايصف عةــكم وة ةيفنةا دةـبفــرف دة ذةا الف ةـــ دةاو ن نح ۛ اي اــــد  ه 
رة ةيف الطح ﴿١٨﴾وة ةا نح نةا اي رف ة  ۛسخح

بةالة ه ـمة الفج  نة عة يح  ي ۛسبح حف ش  ۙ ب الفعة اق  رة الف شف وة ﴾١٧﴿

ۛش تةــكةـلفـــم  نةا دة دفــوة ان ةةــمةـكفــح ـنةاه  الفـــيفــه  وة ﴾١٩﴿  ۜ ةى ورة ش  حف ا  لح ـكممة ه  اب لـة الوحة
هة بةؤ لا التنيكة لفـوة م ۢ نـة صف وا  الفخة ر  ة ذف تةۛسوح اۛبۙ اي رة حف الفم  ﴾٢٠﴿ لة فةصف طةاب  وة الفخ 

لنى ل واعة ذف دةخة عة م  اي ز  دة فةفة مف قةال واـدةاو ن ه  ۛ خةـخةـلة تة نف ان ـصفـفف ى مة بةغن ﴾٢١﴿

اا نة د  اهف وة نةا ض  لنى بةعف ت ــالفحةـنةا  ب ــنةـيفـمف بةكمـ فةاحفض ـعفـبة عة لة طفـط ـشفـقح  وة
ة هن نح ااـاي ي ذة ل يةـلة الخي ةى وة جة ع ونة نةعف ت سف ع  وة ه  ت سف ﴾٢٢﴿ لن ااء  ىـاي اط ـالصح  ۛسوة رة

دفـقةـلة قةالة ﴾٢٣﴿ اح ـنة ة  وة جة ة ـعف الةدة اـكذ ال فةقة يهة لفني عة ف  نيـوة ة طةاب ـالف ف ي يـزح خ 
ي لةيةبفغي كةـلةـظة  ال ؤنب س  مة

ت كة جة لنى نةعف ۜ  اي هي اج  ة ن عة نح اي  وة

نةكف يراى م  ااء  ثي لةطة الفخ 
ۜ مف ه  ه مف ض  لنى بةعف ض  عة  بةعف

ة لح ينة اي ةذي ن وا الح عة انمة ل واـوة ات   م  ال حة ة قة الصح يل ـوة ا لي مة
النةاۛب وة ظة د  الــوة ة دةاو ن ة نح ا فةــنح ةـتةـــمة ةرة ـفةــغفـــتةــاسفـاه   فةـنح بح خةه ــــرة ا ـــ  وة رة ة عاىـكنرح
﴾٢٥﴿ نةـفةـغةــفة ل ه ــلة اـرف ةـ ذن نح اي ۜ وة لفـلة نةا دةــنفـه  ع ـلة كة ح ــز  ى وة انب ـسفــفن نة مة ﴾٢٤﴿

قح  ب الفحة ة يةا نح د  اي ةىـخة نةاكةـلفـعةـجة اـدةاو ن يفة ض  ف ي لي ةرف نة مفكمفةاحف الف النحةاس  بةيف
لح ونةــض ـــــية لة تة ةــوة ىــالف ع ـب ــتح ون ۜ يل ـبيــۛس نفـــلحةكة عةـض ـــي ــفة هة ةالحن  ة الح نح ينةــ اي ذي

﴾٢٦﴿ ي نفـعة مف عةـلة الحن  ل ـۛسبي يد  ب ــذةاب  ۛشــه  اـدي وا يةـنة مة مة الفــس  ۟ـح ــوف ۛساب 
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Sad /27 – Biz 
göğü, yeri ve ikisinin 
arasındaki varlıkları 
gayesiz, boşuna 
yaratmadık. Bu sadece 
kâfirlerin bir zannı ve 
iddiasıdır. Artık o 
ateşten vay haline o 
kâfirlerin! 

Sad /28 – Biz hiç, 
iman edip makbul ve 
güzel iş yapanlara, 
ülkede fesat çıkararak 
nizamı bozanlarla aynı 
muameleleri yapar 
mıyız? Yahut Allah’ı 
sayıp kötülüklerden 
sakınanları, yoldan 
çıkanlarla bir tutar 
mıyız? 

Sad /29 – Biz sana
hayrı, feyiz ve bereketi 
bol bir kitap indirdik ki 
insanlar onun âyetlerini
iyice düşünsünler ve 
aklı yerinde olanlar 
ders ve ibret alsınlar. 

Sad /30 – (Bunları
belirttikten sonra tekrar 
Davud’un kıssasına 
dönelim:) Davud’a 
evlat olarak Süleyman’ı
ihsan ettik. Süleyman 
ne güzel kuldu! Hep 
Allah’a yönelirdi. 
[27,16] 

Sad /31 – Hani bir
gün ikindi vakti ona, 
durduğunda sakin, 
koştuğu zaman ise 
süratli safkan koşu 
atları gösterilmişti. 

Sad /32- Sad /33 –
Onlarla ilgilenip “Ben 
Rabbimi hatırlattıkları 
için güzel şeyleri 
severim.” dedi ve onlar 
gözden kayboluncaya 
dek onları seyredip 
durdu. 

Sonra: “Onları 
tekrar bana getirin!” 
deyip bacaklarını ve 
boyunlarını 
sıvazlamaya başladı. 

Hz. Süleyman (a.s.) 
savaşta istifade etme ve 
daha başka gayelerle atların
hazırlanmasını ve eğitimleri
için koşturulmalarını 
emrederek, bazan bu işe 
bizzat nezaret ediyordu.” 
Ben bunları nefsimin haz 
duyması için değil, Allah’ın
dinini güçlendirmek 
arzumdan dolayı 
seviyorum.” demişti. 

Sad /34 – Biz 
Süleyman’ı denemeye 
tâbi tuttuk ve tahtının 
üzerine bir cesed 
bıraktık. Sonra o, 
Allah’a sığınıp tekrar 
tahtına döndü. 
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Hz. Süleyman (a.s.)
Mescid-i Aksayı yaptırdığı
sırada, getirttiği sanatkârlar
içinde, sanatların hilelerini
bilen birtakım şeytanların

kurdukları bir ihtilal
yüzünden bir süre nüfuzunu
kaybetmiş, yahud tahtından

ayrı kalmış, böylece
tahtında ya kendisi güçsüz

bir cesed halinde hükümsüz
kalmış, yahut tahtı da işgal
edilip ona kırk gün kadar,

heykel gibi birisi
oturtulmuştu. (Elmalılı M.
Hamdi Yazır). Farklı diğer
yorumlar içinde, biz bunu

tercih ettik. Doğrusu, bu
âyet, tefsiri en zor olan

nadir yerlerdendir. Gerçeği
her yönü ile yalnız Allah

bilir. 
Sad /35 – “Ya Rabbî,

dedi, affet beni ve bana,
benden sonra hiç

kimseye nasib
olmayacak bir

hakimiyet lutfet. Çünkü
Sen, lütufları son

derece bol olan
vehhabsın!” 

Sad /36 – Biz rüzgârı
onun emrine verdik.

Rüzgâr, onun emriyle
istediği yere tatlı tatlı

eserdi. 
Sad /37- Sad /38 –

Bina yapan, dalgıçlık
yapan her şeytanı,

bukağılarla bağlı olan
başkalarını da onun

hizmetine verdik. 
Bukağılarla bağlamaktan

maksat, kötülük ve
bozgunculuklara meydan
verilmeyecek bir şekilde
sıkı bir kontrol ve takip

altına alınmış olmalarıdır. 
Sad /39 – Buyurduk:
“Süleyman! İşte bu,

sana ihsanımızdır. İster
dağıt, ister yanında tut,

bu hesapsızdır.” 
“Bu konuda yetki sana

verilmiştir, yaptığından
dolayı sana bir hesap

sorulmayacaktır”
mânasınadır. 

Sad /40 –
Muhakkak ki onun Bize

yakınlığı ve güzel bir
akıbeti vardır. 

Allah kibirlileri
sevmez. Hata işleyen

kimse, uyarıldıktan sonra
yine de inat ve ısrarla

günahında devam ederse,
İblisin durumuna düşer.

Hatasını kabul edip
Rabbine yönelirse atası Hz.

Âdemi örnek almış olur.
Allah da Davud ve

Süleyman (a.s.) gibi onu da
bağışlar, hatta hiçbir kuluna

vermediği yetki, servet ve
saltanatı ona verir. 

Sad /41 – Kulumuz
Eyyûb’u da hatırla!

Hani o Rabbine: “Ya
Rabbî, şeytan bana bir
yorgunluk ve işkence

dokundurdu.” diye
yalvarmıştı. [65,3] 

Sad /42 –
Eyyûb’a: “Ayağını yere

vur! dedik, İşte sana
kullanıp yıkanacağın ve
içeceğin soğuk bir su!” 

ل كة ظةنح  ذن اخة مة ةــقفــلةـــوة اــنةاالسح مة ۛض  وة ةرف الف ااءة وة ا بةاط ـــه ــنةــــيفـــبة مة ۜـــمة لى
ينةل  ـعةـجفــالمف نة الحةذي ﴾٢٧﴿ ينة ةذي  الح

ينةكف ةذي يفل  ل لح واۛ فةوة ر  وا فة ر  نة كةفة ۜ م  ةار  النح
ينة ةقي تح الفم  ن وا ل وا انمة م  عة ات  وة ال حة ة ينةـكة الصح دي س  فف ض   ف ي الفم  ةرف  المف الف

ل  عة نةجف
ك  ل  تةاب ـك  بةارة لةيفكة م  لفنةاه  اي ةـالنفزة بح ة اواـيةدح يةات  ر  ل  هيــان ةـتةـيةـوة كح رةـذة ﴾٢٨﴿ ار ـف ـالفـكـ ة جح

﴾٣٠﴿ هةوة ۜنةاـبفـوة نة لةيفمن دة س  او ن مةـن   ل دة ۜ عف د  بف ۜ الفعة اب  ا الوحة ةه  نح اي ﴾٢٩﴿ ةلفبةاب  ل وا الف ا ول
الةـفة ايي قة ح ن بةبفت ـالحف اي ﴾٣١﴿ ۛض ذف ع ر  يح  ه ـيفـلةـعة اي ش  نةات  ب الفعة اف  ة ۙ الصح يةاد  الفج 

ا دح وهة ۜ ر  ة لةيح قة عة فةطةف  ﴾٣٢﴿ ة ر  ح بح يف نف  الفخة ۛي ر كذذ  عة بحي تف تحنىـحة رة ارة اب   تةوة جة ب الفح 
دف لةقة ةا  وة نة فةتةنح لةيفمن نةا س  يف اللفقة لنى وة هي عة يح  س  ك رف ﴾٣٣﴿ حاى سف نةاق  مة ةعف الف وق  وة ب السح 

بح  قةالة رف رة ف  هة ليي اغف لفكاى  ليي بفـوة يـية لة م  بةغي د  نف ةحة نف ل  م  ﴾٣٤﴿ ۛسداى  جة
ة النةاۛب ث مح

نةا رف ة يحة لةه  فةۛسخح يـجفـتة الرحي ااءى ري هي ر خة ر  ب اةمف ﴾٣٥﴿ ۛي دي  بةعف
نحةكة اب  النفۛت اي هحة الفوة

انخة ينةـوة ري ﴾٣٧﴿ ال يةاطيــوة ة ةـكمينة ـشح غةـبة لح ااء  وة ة ۙـنح اص  وحة ﴾٣٦﴿ يفث  الۛصاۛبۙـحة
ا ــهن نةا فةامفـعةذة ااؤ ل كف ب ـن ـطة س  ر ـيفـغةـنف الوف المف ﴾٣٨﴿ قة نيـم  ة ةصف ينة ف يـرح اد ـالف فة

اذف رفـكموة ﴾٤٠﴿ ة نح اي نةا لةــنفـه   ع ــلة وة لفــدة ح ـز  ى  وة نة مةــفن ۟ــسف انب  ﴾٣٩﴿ ۛساب  ح 
ۜ ذةاب  عة وة ااالـبفــعة نة ى ــيح  دة ذف نةادن اوۛبۢ اي ةه  بح ةـمة  يـ النحيرة يف ن يةـسح ة ب ـطةان  ب ـالشح ن صف
﴾٤٢﴿ جفـــضف  ب ــكما رف ۛ  ـــر  اـــهنل كة ۛشـل   بةــۛســتةـــغفــ  م ذة د    وة اب ــار  رة ﴾٤١﴿
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Sad /43 – Nezdimizden
bir rahmet ve sağduyu 
sahiplerine bir ibret 
olmak üzere ona; 
ailesini, çevresini ve 
onların bir mislini 
lütfettik. 

بزح

﴾٤﴿
Sad /44 – Bir de ona: 
“Eline bir demet sap al, 
onunla vur! 
Yemininden dönen 
durumuna düşme” 
dedik. 
Doğrusu Biz onu pek 
sabırlı bulduk. Ne güzel
kuldu o! O, gerçekten 
Allah’a yönelirdi. 
{KM, Eyub 2,8; 1,21-
22} 
Denildiğine göre, Hz. 
Eyyub (a.s.), bir hadise 
dolayısıyla eşine yüz 
değnek vuracağına dair 
yemin etmişti. Böylece bir 
demet yaparak vurmakla 
yeminin yerine geleceği 
kendisine bildirilmişti (Bu, 
belki de bu hususî durum 
ve benzeri durumlara 
mahsus bir fetvadır. Mesela
eşi buna takat getiremezdi, 
yahut bu kadar ağır bir 
cezayı haketmemiş 
olabilirdi.). 
Sad /45 – (Ey 
Resûlüm) Kuvvetli ve 
basiretli olan o zatları; 
kullarımız İbrâhim, 
İshak ve Yâkubu da an!

Sad /46 – Biz onları 
özellikle âhiret yurdunu
düşünen ihlaslı kişiler 
kıldık. 
Sad /47 – Üstelik onlar 
Bizim yanımızda seçkin
ve hayırlı zatlardı. 
Sad /48 – İsmâil’i, 
Elyasa ve Zülkifl’i de 
hatırla. Onların hepsi 
hayırlı insanlardı. 
[21,85; 6,86] 

Elyasa (a.s.), İlyas 
(a.s.)’ın İsrailoğulları 
üzerine halifesi olup, sonra 
kendisine peygamberlik 
verilmiştir. Zülkifl (a.s.) hk.
21,85 âyetine bkz. Son 
cümle, peygamberlerin 
günahsız olduklarının 
delilidir. 

Sad /49 – İşte bu 
bir zikirdir, bir 
hatırlatmadır. Şüphesiz 
Allah’a karşı gelmekten
sakınanlara güzel bir 
âkıbet vardır. 

Sad /50 – O güzel 
yer: Kapıları yalnız 
kendilerine açılmış olan
Adn cennetleridir. 
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Sad /51 – Onlar

orada kanapelere
dayanarak birçok

meyveler ve içecekler
isterler. [56,18] 

Sad /52 – Onların
beraberinde, gözleri

kocalarından başkasını
görmeyen yumuşak

bakışlı, aynı yaşta
güzeller vardır. 

Sad /53 – Bu
hesap günü için size

vaad olunan şeyler
bunlardır. 

Sad /54 –
Gerçekten bu, Bizim

ihsan ettiğimiz bir
nasiptir ki onun asla

biteceği yoktur. [16,96;
11,108; 41,8; 13,35] 

Sad /55- Sad /56 –
İşte bu, mutlularadır.

Ama azgınlara kötü bir
âkıbet vardır ki o da

girip yanacakları
cehennemdir. Ne kötü

bir yataktır o! 

Sad /57 – Bu
böyledir! İşte tatsınlar

bakalım o kaynar suları
ve irinleri! 

Sad /58 – Bu
böyledir! Daha bunlara
benzer başka azaplar da

vardır. 

Sad /59 – İşte
şunlar dünyada körü
körüne maiyetinizde

koşup giden gûruhtur! 

“Merhaba”
olmasın, rahat yüzü

görmesin o  zalimler! 

Zira onlar
cehenneme

gireceklerdir. 

Sad /60 – Tâbi
olanlar onlara: “Hayır,

asıl size merhaba
olmasın, rahat yüzü
görmeyin sizler! Bu

azabı bize getiren
sizsiniz. O ne kötü

yerdir!” 

Sad /61 – Sonra
hep birden dua edip

derler ki: 

“Ya Rabbena, kim
bunları önümüze yığdı

ise, Sen onun azabını
kat kat artır!” [7,38] 

ل  ولل ي هة وة ا ــلةنةاــبفــوة م ـلةـالهفه  حفـــه ــعةــمف مةــه ــلةــثفـه  وة ةا ـــةى م ـمةـــمف رة ذ نح ىكذوة رن
خ  كة ض ـيةـــذف ب ــوة بف ب ـاضفـثاى فةـــغفـد  تةـــر  لة ةاـنةـحفـهي وة نح ۜ  اي ثف ﴾٤٣﴿ ة اب ـبةــلف الف

اذف ااـبةـع رفــكموة نة ادة ﴾٤٤﴿ جة نةـــوة ۜ ــــبفـعةـمة الفــعفــــراىۜ ن ــاب ــاه  ۛصـدف ةد  نح ا ـــ اي اب ه  الوحة
لة ااالخف ة نح نةاـاي صف ﴾٤٥﴿ ق وۛب يةعف قة وة حن ايسف يمة وة هي بفرن ةبفۛصار  ا ولل ي اي الف ي وة ةيفدي الف

ةوة نح مف ــاي نةاـنفـع ه  نةـلة دة نة م  يف طةفة صف الفم  ﴾٤٦﴿ ال ـمف ب ــه  ى ــكذذ ة  ـۛصــخة ار ۛرة ة الدح
اذف الفــعيـمنـايسفرفــكموة ذةاالفـۛسـيةــيلة وة ۜ وةــففـــك ـعة وة  ل 

نةـم  لح ـكم ﴾٤٧﴿ ةخف يةار ــالف
ن  دف نحةات  عة ﴿٤٩﴾جة ذةا ينةكذذ  هن ةقي تح ة ل لفم  نح اي ۜ وة  ر 

نةـلة ۙ ح سف انب  مة ﴾٤٨﴿ ۜ يةار  ةخف الف
ةـم  ينة فيـكنتـح ا يةـيــي يــدف ع ــهة اب ـونة في اـهة ة ـكنفة هة ﴾٥٠﴿ تحةحةـم  ةبفم ـلةه ةى ـفة ۛــ الف اب  وة

ذةا ﴿٥٢﴾هن ع  ه ـنفـوة ةـدة ات  الطح رة ف  التفـمف قةاص  اب ـرف رة ﴾٥١﴿ اب  ۛشرة ة  وة يرة ثي كة
﴾٥٤﴿ ة هن نح ا لةـاي ق ـذة زف ۛ نفــم الةه  ـمة نةاــر  اد  نةفة ﴾٥٣﴿ ا م ـت  مة ونة ل يةوف د  ۛساب  وعة الفح 
﴾٥٦﴿ ۛ ةمة نح هة اۛ فةب ئفۛس جة نةهة لةوف اد  يةصف هة الفم  ﴾٥٥﴿ ۜ ا ذة ة هن نح اي ينة وة ةاغي  ل لطح

ةـلة ۙ ۛشرح انب  مة
ذةا ﴿٥٨﴾هن ر  انخة ۜـۛش نفـم  وة اج  وة ل هاي الزف كف ﴾٥٧﴿ ۙ ا ذة يم ـحة فةلفيةذ وق وه  هن غة مي ۙـوة اق  ة سح

واـال ــقة ﴾٥٩﴿ ج  م  م  مةـتةـقفـفةوف مةكمعةـح  ۛ لة حةـمف ۜ ـرف مف ةباىب ه  نح ةار مفـه ـاي  ۛصال واالنح
ار ـالف رة قة نف لفــبة مةــت ـال حةــمف   لة نفكمـــاىب ـبـرف ۜ ال ة مفــمف قةـت ــمف وه  لةــت ـدح ۛسـئفـب ـنةاۛ فةــم 

﴾٦١﴿ ةنةاال وا ـقة بح مة لةــنف قةــ مةرة ة ا فةــنةا هنــدح اباىـذة ذة ه  عة دف فاى ف يـض  ز  ةار  عف النح ﴾٦٠﴿
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Sad /62- Sad /63 –
Azgınlar: “Neden acaba
dünyada kendilerini 
değersiz saydığımız 
birtakım adamları 
burada görmüyoruz? 
Aklımız sıra, onlarla 
alay ederdik! 

Yoksa gözlerimiz 
onlardan kaydı da onun 
için mi kendilerini 
göremiyoruz?” 

Sad /64 – İşte bu, 
yani cehennemliklerin 
davalaşması kesin bir 
gerçektir. 

Sad /65 – De ki: 
“Ben sadece uyaran bir 
peygamberim. 

Şu kesin bir 
gerçektir ki tek hakim 
olan Allah’dan başka 
ilah yoktur. 

Sad /66 – O 
göklerin, yerin ve 
ikisinin arasındaki 
varlıkların Rabbidir. 
Mutlak galiptir, çok 
mağfiret edendir. 

Sad /67 – De ki: 
“Bu Kur’ân pek mühim
bir mesajdır. 

Sad /68 – Ama siz 
ona sırtınızı 
dönüyorsunuz. 

Sad /69 – Mele-i 
Âla sakinleri 
tartışırlarken kendi 
aralarında neler 
konuştuklarına dair 
bilgim yoktur. 

Sad /70 – Şu var 
ki: Bana sadece, açıkça 
uyarmak için 
gönderilen bir elçi 
olduğum 
vahyolunuyor.” 

Sad /71 – Bir 
vakit Rabbin meleklere:
“Ben, dedi, çamurdan 
bir beşer yaratacağım. 

Sad /72 – Onu 
iyice biçimlendirip ona 
Rûhumdan üfleyince 
hep birden, hürmet 
göstermek için ona 
secde ediniz.” 

Sad /73 – 
Meleklerin hepsi secde 
ettiler. 

Sad /74 – Lâkin 
İblis secde etmedi. 

O kibirlendi ve 
kâfirlerden oldu. 
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Sad /75 – Allah
buyurdu: “İblis! Benim

ellerimle yarattığım
mahlûkuma neden

secde etmedin? 

Gururlandın mı,
yoksa kendini çok

yükseklerde mi
görüyorsun? {KM,

Mezmurlar 119,73} 

Kur’ân-ı Kerîm’de
Allah Teâlaya yed (el)

kelimesi bazan tekil
olarak (yedullah, 48,1)

bazan çoğul olarak
(eydina 36,71), bazan
da burada olduğu gibi
tesniye olarak (iki el,
yedeyye) izâfe edilir.
Bunların her birinde

Allah’ın şanına yaraşan
bir mâna kasdedilmiştir.

Bu durum, bir yönden
de şuna delâlet eder:

Allah mutlaktır, beşer
ifadesindeki kayıtlar

onun vasıflarını ve
icraatını anlatmaya

yetmez. 

Birçok müfessire
göre burada Allah
Teâlanın bu tabiri

kullanması, ihtimamla
yaratmasından

kinayedir. Yahut biri
bedeni

biçimlendirmeye, öbürü
ruh üflenmesine işaret

olmak üzere insanın ruh
ve bedenini cemeden

varlığını da hatıra
getirebilir. 

Sad /76 – İblis:
“Ben ondan üstünüm,

çünkü beni ateşten, onu
ise topraktan yarattın”

dedi. 

Sad /77- Sad /78 –
Allah: “Defol oradan!

Sen artık kovulmuş
birisin. Lânetim de,
hesap gününe kadar
senin üstündedir.” 

Sad /79 – “Ya
Rabbi, bana insanların

dirileceği güne kadar
mühlet verir misin?”

dedi. 

Sad /80 – Allah:
“Haydi sana mühlet

verildi!” 

Sad /81 – “Sen
belirli bir vakte kadar

izinlisin.” 

Sad /82- Sad /83 –
İblis: “Öyle ise, senin
izzetine yemin ederim

ki ben de onların
hepsini şaşırtacağım.

Ancak Senin ihlasa
erdirdiğin kullar

bundan müstesnadır.”
dedi. [17,62-65] 

﴾٦٢﴿ قة الةال واـوة نةــ مة جةــنةا لة ى  ر  ةا نةــــكمالى ـرن نةمف ــــه  دح ـــع ـــنح ةشفم  ار ۜـــ الف رة
ة ذن نح قح ـحةــكة لةـل  اي ﴾٦٣﴿ نف اغةتف عة ى المف زة ياح ر  خف نةاه مف س  ذف ةبفــالتحةخة م  الف ۛصار ــه 

ة لفــق  نح اــاي نة اــمة ا ذ ـــنفــال م ــال مة لن نفــــم  ر ۗ وة ةـــاي لح الحن ه  اي ﴾٦٤﴿ اـتة ل  م ـص  خة ۟ الهف ةار  النح
﴾٦٦﴿ بح  ات  رة وة من ض  السحة ةرف الف ا وة مة ا وة نةه مة يز  بةيف زي ار  الفعة ة فح الفغة ﴾٦٥﴿ د  اح  ۛ الفوة ار  ة هح الفقة

ا نف ل ية انةـكف مة لفم  م  ع  ﴾٦٨﴿ ه  النفت مف نف  عة
ونة ض  ر  عف م  ﴾٦٧﴿ اــبةـنةوةــه  ق لف ۙـعة ؤ ل يم  ظي
ةـي  اينف ا النح ة لح ة اي لةيح اى اي ير ـوحن ا النةالنةذي ا مة ﴾٦٩﴿ اىلة لـمةــلفب ا لن ةعف ذف الف ونةـتةص ـخفـية اي م 

﴿٧١﴾فةا ذةا ذف  بح كة قةالةاي  رة

ا لن نحيكفئ ـل لفمة ال ق  يـة  اي نفۛشراى ـبة خة ين  م  طي ﴾٧٠﴿ بي ين ـم 
دة ة  فةۛسجة ائ كة لن الفمة ﴾٧٢﴿ يفت ه  ة ت  ۛسوح خف نةفة يه  وة نف في ي م  وا ر وحي ع  ينة لةه  فةقة دي ۛساج 

﴾٧٤﴿ بف ا اي ة لح يۛسۜـاي ــايسف لي كف كةانة ـبةـتـة وة نةرة اف ـالف م  ينةـكة ري ﴾٧٣﴿ مف ۙـالجف ك لح ه  ونة ع  مة
ۛتـالسف ـبةرف كف تـة يقةالة بفلي اااي ا س ـ ية دةـتة النف نةعةكةـمة مة ج  اــل  سف ۜـيةـب  ت ـقفـلةـخةمة ة يح دة

يف النةال قةالة نف ر ـخة ۜـم  لة ه  يـتةـقفـخة خةـنة نفـم  ني وة ه ـتةــقفـلةـار  ﴾٧٥﴿ نة ك نفۛت المف ينة م  الي الفعة
ة نح اي  وة

لةيفكة ينةلةعف عة لنى تاي اي ﴾٧٧﴿ جف قةالة ر  ا فةاخف هة نف  م 
نحةكة ۛ فةا  يم  جي رة ﴾٧٦﴿ نف ين  م  طي

نحةكة قةالة فةا  ﴾٧٩﴿ بح  قةالة يـاةنفـفة رة ناي رف لنى ظ  م  ي ـية اي ث ونةـوف عة بف ﴾٧٨﴿ م ــية ين  وف الدحي
ت كة ة زح قةالة فةب ع  ﴾٨١﴿ لنى ية م  الفـاي قفــوف وم ـل ـعفــمةـالف ت ـــوة ﴾٨٠﴿ نة ۙـالفم  م  ينة نفظةري
﴾٨٣﴿ ع  ة لح ينةـصيـلةـخفــم  الفم ــه ــنفــبةادةكة  م ــــاي ﴾٨٢﴿ يةـغفُلُ ةـو  ۙـه ـنح ينة عي مة مف الجف
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Sad /84- Sad /85 – 
Allah buyurdu: “İşte bu
doğru! Ben de şu 
hakikati söyleyeyim ki 
cehennemi, sen ve sana 
uyanlarla 
dolduracağım.” 
Bu sûre, bir bakıma, Kureyş 
önderlerinin “Kitap 
gönderilecek bir o mu 
kalmış!” iddialarına, 9-10. 
âyetlerdeki kısa cevaptan 
sonra verilen uzun bir cevap 
olup özetle şöyledir: 
“Muhammed’i elçi seçmeme 
itiraz eden sizler, Âdemi 
kabul etmeyen İblis 
durumundasınız.” 
Sad /86 – De ki: Ben de 
irşad ve risalet hizmetinden 
dolayı sizden bir ücret 
istemiyorum ve ben size 
kendiliğinden bir iddia 
içinde bulunan biri de 
değilim!” [32,13; 17,63] 
Sad /87 – Bu Kur’ân, 
ancak bütün milletler 
için bir derstir. 
Sad /88 – Onun verdiği
haberin doğruluğunu 
bir süre sonra siz de 
pek iyi öğrenirsiniz. 
[6,19; 11,17] 
39-ZÜMER SÜRESİ 
Mekke’de nâzil olmuş olup 
75 âyettir. Sûre adını 71. ve 
73. âyetlerinde geçen ve 
“bölükler” anlamına gelen 
kelimeden almıştır. 

Bu sûre Mekke müşriklerinin,
müminlere şiddetli bir baskı 
ve düşmanlık uyguladıkları 
bir dönemde indirilmiştir. 
Tevhid inancının gerekliliği, 
şirkin batıllığı, saçmalığı ve 
kötü sonuçları bu sûrede 
vurgulanan temel fikirlerdir. 
İyice zorlanan müminlere 
hicret kapısını da açar (âyet: 
10). İman davasından geri 
adım bekleyen müşriklere Hz.
Peygamber (a.s.)’ın kararlılık 
bildiren ifadeler kullanması 
emredilerek, kâfirlerin bu 
konuda ümitleri kesilir (âyet: 
39). Kıyamet, dirilişten sonra 
mahşerde hesap verme, 
cennet ve cehenneme yapılan 
sevkiyat bildirilerek insanlar 
uyarılır. 
Bismillâhirrahmânirrahîm
Zümer /1 – Bu kitabın 
vahyolunup parça parça
indirilmesi, azîz ve 
hakîm (mutlak galip, 
tam hüküm ve hikmet 
sahibi) Allah 
tarafındandır. [26,192-
195; 41,42] 
Zümer /2 – Biz sana 
kitabı gerçeğin ta 
kendisi olarak indirdik. 
O halde sen de yalnız 
Allah’a ibadet et! 
Zümer /3 – İyi bilin ki 
halis din, yani bütün 
gönlüyle candan itaat, 
yalnız Allah’a yapılır. 
Allah’tan başka 
birtakım hâmiler 
edinerek: “Biz onlara 
sırf bizi Allah’a 
yaklaştırsınlar diye 
ibadet ediyoruz” 
diyenlere gelince, 
elbette Allah, onların 
hakkında ihtilaf ettikleri
hususlarda aralarında 
hükmünü verecektir. 
Allah yalancılığı, 
nankörlük ve kâfirliği 
huy edinenleri hidâyet 
etmez, emellerine 
kavuşturmaz. [16,36; 
21,25; 18,110; 34,40-41]
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Buradaki son cümle ile

Allah Teâla, ezelî ilminde
kâfirliği tercih edeceklerini

bildiği kimseleri
kasdetmektedir. 

Zümer /4 – Eğer
Allah evlat edinmek

isteseydi
yarattıklarından

dilediğini seçerdi. Ama
o bunu dilememiş, evlat
edinmemiştir. O bundan

münezzehtir, yücedir.
Tek hâkimdir. [21,17;

43,81; 19,90] 

Evladı olmak, eşi
olmayı da gerektirir. O,

eşten münezzehtir. Evlat
ihtiyacı noksanlığın,

âcizliğin de alâmetidir. Fani
varlıklar, öldükten sonra
isimlerini ve nesillerini

devam ettirmek ihtiyacı ile
evlat isterler. Allah bütün

bunlardan münezzehtir.
Faraza evlat edinmek

isteseydi bile, yeryüzündeki
insanlar ve diğer

mahlûklara gelinceye kadar,
semadakilerden,

melaikelerden edinirdi.
Ama böyle bir şey varit

değildir. 

Zümer /5 – O,
gökleri ve yeri hikmetle

ve ciddî bir maksatla
yarattı. Devamlı sûrette

geceyi gündüze dolar,
gündüzü geceye dolar.
Güneş ve ay’ı da sizin

hizmetinize veren
O’dur. Onlardan her
biri belirli bir süreye

kadar akarcasına
hareket eder. İyi bilin ki

O, azîz ve gafurdur
(üstün kudret sahibi

olup, aynı zamanda çok
affedicidir). [7,54;

3,190] 

Bu âyette geçen
tekvir: “Baş gibi yuvarlak

bir cismin etrafında bir şeyi,
mesela sarığı dolaştırıp

sarmak” demektir. S. Kutub
der ki: “Bu tekvir tabiri,

arzda görünen müşahhas bir
durumu tasvir etmektedir.

Yerküre, güneşin karşısında
kendi mihveri etrafında

dönmektedir. Arzın
yuvarlak olan sathından,

güneşe karşı olan kısmını
aydınlık kaplar ve gündüz

olur. Fakat bu aydınlık
kısım devam etmez; çünkü

arz dönmektedir. Yer
hareket ettikçe gece başlar

ve üzerinde gündüz
bulunmayan kısım

karanlığa bürünür. Arzın
sathı yuvarlak olduğu için,
üstünde gündüz olan yerler

de yuvarlaktır. 

Tabiatıyla onu takib eden
gece olan yerler de

yuvarlak olacaktır. Bir süre
sonra öbür taraftan gündüz

başlar ve gecenin üzerine
dolanır. Ve bu hareket
böylece devam eder:

“Geceyi gündüze, gündüzü
geceye dolar.” Kullanılan
kelime, şekli çizmektedir
(...) Yer’in küre şeklinde
oluşu ve dönmesi, tekvir

tabirini son derece dakik bir
tarzda tefsir etmektedir.” 

ـةـمفُلُ ةـلة م  نح نفكة وة ةمة م  نح هة ةـجة تةب عةكة نفــمح ﴾٨٤﴿ الفـحةـقةالة فةالف ةـحةـقح   وة ۛـالق  قح ول 
ااالسف ـ ــةـق لف مة ااالنةـالجف نفــه  م ــيفـلةــمف عةكمل مة وة نةـر  الم  ﴾٨٥﴿ مف الجف ه  نف ينةـمةـم  عي

﴾٨٨﴿ ة نح لةم  لةتةعف دة نةبةاةه  وة ين  بةعف حي ﴾٨٧﴿ نف وة اي  ه 

ة لح ر  اي كف ينة ذ  الةمي ل لفعة ﴾٨٦﴿ ينة لح في كة تـة الفم 

ر                     ة  الزح مة ورة              س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

اا ة نح نف اي ااــال ـنة لف لةيف زة تةاۛب كةـاي الفك  ﴾١﴿ يل  زي  تةنف
تةاب ـالف نة ك  يـالف الحن  م  زي يم ـالف  ز ـعة كي حة

حن اللة يـال ل  ال ــالف ن ـدحي ۜــخة ص  ﴾٢﴿ ةد ـب ــاعفـفة قح ـــــحةــالفــب  ل صاى الحن ۜ لةه  م خف ينة الدحي
لةى اي ة الح يــوة ة نةــذي ل ـــد ون  نفــذ وا م ـخةــاتح ا الوف ااءةۢـــهي ا ية ب د ـنة مة ل ه مفعف ة لح اـقةـي ـ اي ب ونة اـرح 
ة نح اي لفالحن  ة ــــــــــــ  ز  نح ۜى اي ةفن يـيفـم  بةكمحفــ يةالحن مف في ا  نةه  ۜه مفمة تةل ف ونة يه  يةخف  في

ادة الرة ةــــ النف يةالحن لةوف لةـــتح ذة وة داىــخ  ﴾٣﴿ ة يةالحن يــهفــ لة ب وةـــ ه نفـمة دي ار كـ كةاذ  ة فح
﴾٤﴿ ى طةفن صف ايةـم  لة ة ايةـخفـمح ۙ س ـۛشاـل ق  مة انةـبفـاء  وةه ۜ ــحة  الحن ه 

اح ـالف ار  د ـوة ة هح الفقة
ة ار ـالنح هة ة قةــلةـخة ۛض ب ــمنــالسح ةرف الف ات  وة ۛ  يـ ـــحةــالفـوة ةــكفقح ر  الح لةىــلة عةـيفــوح 
الف ۜــمةــقةـــوة رة يـ  ر  الـــكفوة ةـوح  ارة  عةـــنح ة لةىـــــهة ۛســـيفـــالح ةـل  وة ةـرة الـــخح ۛســـمفــشح

﴾٥﴿ ةجةـــجفـــلح  يةــكم ي  ل  ىـــۛسـل   م ــــري الفــــ ه ۜى  اللةـمح يــعةــوة الفــزي ار ـــغةـــز  ة فح
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Zümer /6 – O, sizi
bir tek candan yarattı. 
Ayrıca ondan da eşini 
meydana getirdi. 

Size etlerini 
yemeniz için deve, 
sığır, koyun ve keçiden 
erkekli ve dişili olmak 
üzere sekiz çift 
hayvanın helâl 
olduğunu vahiyle 
bildirdi. 

O sizi analarınızın 
karnında üç karanlık 
içinde, peş peşe yaratır. 
İşte gerçek İlah olan 
Allah, bunları yapan 
Rabbinizdir. Bütün 
mülk ve hakimiyet 
O’nundur. O’ndan 
başka tanrı yoktur. Hâla
nasıl oluyor da hak 
yoldan 
vazgeçiriliyorsunuz? 
[41,6,143-144] 

Bu âyette sümme 
(sonra) edatı zamanda 
olmayıp, beyanda, bir 
sıralama ifade eder. 
Dolayısıyla Hz. 
Havvanın diğer 
insanlardan sonra 
yaratıldığı gibi bir 
düşünceye yer yoktur. 

“Üç karanlık 
perde” ana karnı, ana 
rahmi ve cenini saran 
zar (plâsentâ) olabilir. 
Maksat şudur: Bütün bu
işleri çekip çevirenin 
Allah olduğunu bilince,
nasıl olur da başkalarını
tanrılaştırabilirsiniz?” 

Âyetin sonunda 
batıla çağıranlara değil, 
onların çağrısına 
uyanlara hitap edilerek 
onlar uyarılıyor. Onlar 
kesin tercihlerini 
yapmış, sapıklıkları ile 
çıkarları artık 
birleşmiştir. Gerçeği 
görseler bile, sırf 
çıkarları yüzünden 
dalâleti bırakmazlar. 
Ancak öbür insanların, 
bu menfaat şebekesinin 
etkilerinden 
kurtulmaları 
mümkündür. Çünkü 
onlar kandırılmışlardır. 
Zaten şirkten elde 
edecekleri menfaat da 
yoktur. 
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Zümer /7 – Eğer
inkâr edecek olursanız

bilin ki Allah sizden
müstağnidir, hiç

kimseye ve hiçbir şeye
ihtiyacı yoktur, ama

kullarının inkâra
sapmalarına razı olmaz.

Eğer şükrederseniz,
bundan hoşnut olur.

Hiçbir kimse başkasının
günah yükünü taşımaz.

Sonunda hepinizin
dönüşü Rabbinize

olacak ve O da
yaptıklarınızı size tek

tek bildirecek ve dilerse
bunların karşılığını

verecektir. Gerçekten
O, kalplerin en derin
yerinde olan şeyleri

dahi bilir. 
Allah Teâla’nın rızası ile

iradesi ayrı ayrı şeylerdir.
Allah’ın iradesi dışında

hiçbir şey vuku bulamaz.
Fakat O’nun razı olmadığı

bazı şeyler cereyan edebilir.
Allah böylelerine mühlet

verir. Mesela haram yoldan
rızkını arayana Allah fırsat

verir. Fakat Allah, buna razı
olmadığını açıkça

bildirmiştir. 

Zümer /8 –
İnsanın başı derde

girince, gönülden O’na
yönelerek Rabbine

yalvarır. Ama sonra
Allah kendi tarafından

ona nimet ve imkan
verince, daha önce

bütün acziyle gönülden
O’na yalvardığını

unutur ve Allah
yolundan kendisini

saptırması için O’na
birtakım şerikler

uydurur. De ki:
“İnkârınla biraz oyalan,

biraz zevk al bakalım!
Nasılsa sen kesin olarak
cehennemliklerdensin!”

[17,67,10,12; 14,30;
31,24] 

Zümer /9 – Şimdi
iyi düşünün: Böyle

olanın durumu mu iyi,
yoksa gece saatlerinde,

âhiretten endişe edip
Rabbinin rahmetini

umarak gâh secdede,
gâh kıyamda ibadet

edenin durumu mu iyi?
De ki: “Hiç bilenlerle

bilmeyenler bir olur
mu? Ancak akl-ı selim

sahipleri, sağ duyulu
olanlar düşünüp ibret

alır. [3,113] 

Zümer /10 –
Benden naklen onlara
de ki: “Ey iman eden
kullarım! Rabbinize

karşı gelmekten
sakının. Bu dünyada iyi
işler yapanlar, mutlaka
iyilik bulurlar. Allah’ın

dünyası geniştir. Sadece
Hak yolunda

sabredenleredir ki
ücretleri hesapsız bir

tarzda ödenir.” 

جة وف اــــزة هة نف مف  كمقةــلةـخة اح ــــــ نةم  س   وة ة جةـــــة   ث  دةـــفف اـــنفـــلة  م ـعةـــمح هة
ون ـط ــب  لة لةك مف  النفزة نةوة ةنفم  ام  ثةــ الف ان ــعة ۜ  يةـيةـــمة اج  وة يكمق ــل ـــخفــةة الزف مف في

الحن  ات  هة ة د  خةـنف بةـاى م ـقــلفـمف خةكمـــا مح يـلفـعف ات  ثةـل ـظ  ق  في ل ـمة ۜ ذن م كملنث 
وا اينف ر  ف  كف ة  تـة ةفةا نح الحن ﴾٦﴿ ك مف بـح  ۜ ه ـ لةرة لفك  ۛ الفم  وة ه  ة هة ايلح لن اي ا ف ونةـت  نحنى اةـفة لة رة صف

ۜكملة مف نـفـغة ۛضه لكمن يح  عة وايةرف ك ر  اينف تةشف ۛ وة رة ه  الفك فف بةاد  ى ل ع  ضن يةرف لة مف وة
ت مفـك  نف لة ر  وة رة تةز  زف ة  و  رة از  ۜى وة رن  ا خف

ة لنى  ث مح بح ك مف اي ع ك مف رة ج  رف ك  مة ئـ  ا مفـفةي نةبح  ب مة
ذةا اي ةـمة وة ا رح دةــۛسانة ض ـالف نف سح عة ﴾٧﴿ ۜـعفـتة ل ونة ةه  مة نح يم  اي لي ور  ذةات ـب  عة د  الصح 

انةـكف ة بح لةــيــنيـــ م ه ـــرة ذةا خةـــه  ث ــــيفـــباىاي ة اي لةــــمح ة اـس ــه  نةـــنفــــةى م ــمةــعفــه  ن ـــوح ية مة
لفـــق  اـية ع  لة واـدف جةــــبفــقة نفـم ه  ــيفـــاي حن  لةــعةـــل  وة ةـ النفل  لح اداىل ي ض  نف ۛسبي دة ۜـيـعة ل هي

ة ال ت ـان ـوة قةـنف ه ـمح ﴾٨﴿ ةعف ب ـمةـتة نفكمتح نحةكة م  يلىۗ اي كة قةلي ر  اب  فف حة ةار  الصف النح
حف ةةـرة مة ا نة ةــان الح اـــل  ۛساج ــيفـــاءة قة نخ  ذةــــحفــماى يةـــائ ـداى وة ية رةـــر  الف ج ــــةة وة واـرف

ية ۜـلةم ــعفــلة ونة ۜ بح هي ةــتةــسفـــلف  يةــلف هةـــ ق رة ي الح ينة يةــو  يــالحةونة  وةـــم ـلةـعفـذي نةــذي
ينةبةاد  ـاع ـية لفـق  ةذي ةـ انمةالح واـــن وا اتح ق  ﴾٩﴿ ة اي ا يةـنح ةـــتةــمة كح ةلفـر  ا ولل ـــذة ۟ـــواالف بةاب 

الحن  ة بـح ۜ كمرة ةـل مف يـــلح نفـه  ال ذ ـــي هنـن وا فيــۛسـنة الحفـذي ض ــنةــۛسـيةاحةـــدح  الرف ة ۜ  وة
﴾١٠﴿ اس  ة ة ۜ ايـعةـوة ا ي ــنح ةــمة فح اب ـوة ة ه ـر ونة  الجفــــى الصح ۛساب ـر  ح ــيفـــغةـــمف  ب ـرة
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Zümer /11 – 
“Bana, din ve ibadetimi
yalnız Allah’a has 
kılarak gönülden O’na 
kulluk etmem 
emredildi. 

Zümer /12 – Ve 
yine bana Allah’a 
teslim olan 
müslümanların ilki 
olmam emredildi.” 

Zümer /13 – De 
ki: “Rabbime isyan 
ettiğim takdirde müthiş 
bir günün azabından 
endişe ederim.” 

Zümer /14 – De 
ki: “Ben ibadetimi 
yalnız O’na has kılarak 
yalnız Allah’a kulluk 
ederim.” 

Zümer /15 – Siz 
O’ndan başka 
dilediğinize kulluk 
edin! Asıl ziyan 
edenler, asıl hüsrana 
uğrayanlar, büyük 
duruşma günü olan 
kıyamette hem 
kendilerini hem de 
ailelerini hüsrana 
uğratanlardır. 
Unutmayın ki besbelli 
hüsran budur! 

Zümer /16 – 
Onların hem üstlerinde,
hem altlarında ateşten 
kat kat örtüler vardır. 
İşte Allah böyle bir 
azabın varlığını 
bildirerek, kullarını 
korkutur. 

Ey kullarım! Bana 
karşı çıkmanızdan ötürü
azabıma uğramaktan 
sakının. [7,41; 29,55] 

Zümer /17- 
Zümer /18 – Tağuta 
ibadet etmekten kaçınıp
gönülden Allah’a 
yönelenlere müjdeler 
var! 

O halde sözü 
dinleyip sonra da en 
güzelini tatbik eden 
kullarımı müjdele! İşte 
onlardır Allah’ın 
hidâyetine mazhar 
olanlar ve işte onlardır 
akl-ı selim sahibi 
olanlar. [7,145] 
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Tağut: Azgınlık
mânasına gelen bir

masdardır. Belagatta sıfat
yerine masdar kullanmak, o
sıfatla nitelendirmenin pek
ileri bir derecede olduğuna
delalet eder. Biri hakkında

“güzel” demekle, bir
başkası hakkında

“güzelliğin ta kendisi”
demek arasındaki fark pek

bârizdir. Allah’tan
başkasına ibadet eden tağî
(âsi, azgın) ise, kendisini

tanrılaştırıp başkalarını
kendisine kul edinen tağut

olur. 

“En güzeli tatbik” ten
maksat şudur: Dini

meselelerden: vacib ile
mendub arasında

kaldıklarında vacibi, mübah
ile mendub arasında

kaldıklarında mendubu
seçerler. Hasılı, Allah

nezdinde ağırlığı en fazla
olanı tercih ederler. 

Yahut çeşitli sözleri
dinleyip en güzel olan

Kur’ân’a uyarlar. 

Yahut kavl’den
maksat Allah’ın emri olup

“Allah’ın emrine kulak
verip, en güzeline uyarlar”

yani mesela, kısas ile af
karşısında, af tarafını tercih

ederler. 

Yahut hem iyi hem
kötü taraf olan sözün, iyi

tarafını söyleyip, kötü
tarafını terkederler, şeklinde

yorumlanmıştır. 

Zümer /19 –
Hakkında azap hükmü

kesinleşmiş kimseyi,
ateşte olan kimseyi sen

mi kurtaracaksın? 

Zümer /20 –
Lâkin Rab’lerini sayıp

kötülüklerden
sakınanlar için, içinden
ırmaklar akan, üstüste

odalar ihtiva eden
yüksek köşkler vardır.

Bu Allah’ın bir
vaadidir. Allah ise

vaadinden asla caymaz.

Zümer /21 –
Görmüyor musun ki
Allah gökten bir su

indirir de onu yerdeki
birtakım kaynaklara

sevkedip depolar. 

Sonra da onunla
rengârenk çeşit çeşit
ekinler çıkarır. Daha

sonra onlar kurur, sen
onu sararmış vaziyette

görürsün. Sonra da onu
kuru bir kırıntı yapar.

Elbette bunda akl-ı
selim sahibi olanların
alacağı ibretler vardır.

[25,48; 18,45] 

Bu âyet yer altında
kaynakların oluşumuna,

yağmur sularının
depolanışına, oradan
çeşmelerden çıkışına

işaret etmektedir. 

ت  رف ا م   وة
ةنف  ل 

 الك ونة
لة ة الوح ﴾١١﴿ ايي ق لف ح ن ت  اي رف  ا م 

ب دة  النف ة العف ل صاى الحن ۙ لةه  م خف ينة الدحي
ة ق ل  الحن ﴾١٣﴿ ايي ق لف ح ن اف  اي  الخة

نف ۛصيفت  اي بحيي عة ذةاۛب رة م  عة يم  يةوف ظي عة ﴾١٢﴿ ينة ل مي سف الفم 
ا ش  د ــب ـفةاعف ۜ ــــون  نف د ـمف م ــت ـئفـوا مة نحةلفــق هي ﴿١٤﴾ اي ب د  م  ل صاىـالعف ۙي خف يني لةه  دي

ۜـق ــالف ة  مة ين ا س ــالف يـخة يــالحةنة ـري اوا النفــس ـ خةنةـذي الهفــه ـۛسـف ـر  مةــمف يةــيه ـليـمف وة وف
ق ـلة نف فةوف مف م  مف ظ ـه  نة ل ـلةـه  ةار  م  النح ﴾١٥﴿ ل كة ه  ذن الفـاللة ان ـخ ـوة رة بيـالف سف ين ـم 

ق ون ـفةاتحة نف م  ل ـلةــمف ظ ـه ـت ـحفــتة وة ۜ ذن ف  ـــخةــكة ي ـل  بةاد ـبةادةه ۜ يةــهي ع ــ ب الحن وح  اع 
ة الح ينة اجفــوة ةاغ ـب وا الـنةــتةــذي ا ال ا وةـوهة د ـب ــعفــية نف وۛت الـطح لةى واـنةاب  الحن  اي ﴾١٦﴿

ة لح ينة يةـال ع ونة الفقةـذي تةم  لة فةـسف ةـيةـوف ع ونةـب ـتح ﴾١٧﴿ ۛى فة م ـه ـلة رن ۙـبةـالفب شف بةاد  ع  رف شح 
ةلف بةاب ـالف اــنةــۛسـالحف لن ةـئ ــه ۜ ا ول يــكة الح يــنة هةـذي ائ كةالحن  م ــه ــدن لن ا ول مف ا ولل وا  وة ه 

نفـالفة ة مة قح لةيف حة ۜ الفةـعةــة  الفــمةـل ـه  كةـعة ۛ نف ف يـذ  مةـق ــنفـــت  ۛتـاةنفـذةاب  ةار  النح ﴾١٨﴿
ينة ن كنلن ةذي ا الح وف ةقة مف اتح ةه  بح مفرة ف   لةه  نف غ رة ا م  ق هة ۙ فةوف ةة  يح ن  بف ي غ رةف  مة ري تةجف ﴾١٩﴿

 تةرة مفـاللة

ة ة النح الحن ﴾٢٠﴿ نف اـحفـتة م  ةنف ت هة ۜـالف ار  عف هة ۜ دةـوة ل ف ـي   لةالحن  ادة الحن  خف يعة الفمي
هيــب  لةـالنف ةـال نةـم  زة ااءى فةـسح ااء  مة يعةكفــلةـۛســمة ض  ف ي ه  يةنةابي ةرف ةــث  الف ج ــي  مح ر  خف

ل ه ـجفـية عة ع رف ان ـلف فاى الــل ـتةـخفـاى م ـزة ة يةــه  ث ــوة يـــتةـج  فةــيـهيـمح ى ـــفةـــصفـه  م ـرن ةــث راح مح
﴾٢١﴿ ة فيـطةامـــــــح  نح ل ـــــكذذ ــــــــكة  لةــــــــل  ي ذنـاىۜ اي ى  ل  ول ةـــرن ۟ـبةـــــلف ي الف اب 
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Zümer /22 – Hiç 
Allah’ın, göğsünü 
İslâm’a açması 
sebebiyle, Rabbi 
tarafından nûra kavuşan 
kimse, kötü tercihinden 
ötürü fıtratını değiştiren,
kalbi katılaşan, göğsü 
daralan kimse gibi olur 
mu? Yazıklar olsun, 
kalpleri Allah’ı anmak 
hususunda katılaşmış 
olanlara! İşte onlar 
besbelli bir sapıklık 
içindedirler. [6,122-125]
Bu nûr ilahî bir lütuftur ki 
tekvinî (kâinat kitabındaki) 
ve tenzilî (Kur’ân 
kitabındaki) âyetlerin 
müşahede edilmesi ile 
insana feyizler verir; onu 
Hakk’a sevkeder, Cenab-ı 
Hak da kendisine tevfik 
ihsan eder. 
Zümer /23 – Allah 
sözlerin en güzelini 
indirmiştir. Allah’ın 
vahiy yolu ile 
gönderdiği bu söz, her 
tarafı birbirini tutan, 
gerçekleri, farklı 
üsluplarla tekrar tekrar 
beyan eden bir kitaptır. 
Rab’lerini tazim 
edenlerin derileri onu 
okuyup dinlerken 
ürperti duyar. Sonra 
derileri ve kalpleri 
Allah’ı anmakla ısınıp 
yumuşar, sükûnet bulur.
İşte bu, Allah’ın 
hidâyetidir ki onunla 
dilediğine yol gösterir. 
Ama Allah’ın şaşırttığı 
kimseyi ise hiç kimse 
doğru yola koyamaz. 
[8,2-4; 25,73] 
Âyette geçen “kitaben 
müteşabihen” şunu ifade 
eder: Kur’ân-ı Kerîm’in 
âyetleri gerçeklikte, 
muhkemlikte, hakka ve 
sıdka istinad etmede, 
insanlara gerek dünya gerek 
âhiret mutluluğunu temin 
etmede, fesahat bakımından 
lafızlarının birbirine uyum 
sağlamasında, mûciz 
üslubunda birbirine benzer. 
Yani bu hususlarda âyetler 
müşterektir. Kur’ân 23 
senelik risalet boyunca çok 
farklı zamanlarda, farklı 
mekânlarda, farklışartlarda 
nâzil olduğundan âyetleri 
arasında irtibatsızlık, 
uyumsuzluk olması için her 
türlü sebep mevcut sayılırdı. 
Beşer eseri olsaydı bunlar 
kaçınılmaz olurdu. Fakat 
âyetler hep birbirini tasdik 
ve te’yid eder. Nüzul 
sebepleri, vakitleri, sorular 
çok fazla olduğu halde 
Kur’ân adeta tek soruya 
verilen ve bir defada 
indirilen tutarlı bir cevap 
durumundadır. Ayrıca 
mesanî özelliği vardır: Yani 
Kur’ân, önemli konuları 
farklı üsluplarla tekrar tekrar
anlatır. 
Zümer /24 – Büyük 
duruşmanın olacağı 
kıyamet gününde elleri 
kelepçeli olduğundan, 
kendisini en şerefli 
uzvu olan yüzü ile 
azaptan korumak için 
çabalayan kimsenin hali
ile güven içinde olan 
müminin durumu hiç 
bir olur mu? Zalimlere: 
“Kazandığınız şeylerin 
meyvesini tadın 
bakalım!” denilir. [67,22; 
54;48; 41,40] 
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Son derece âcizliğe
işaret eder. Az çok gücü

yeten insanlar, eli, kolu gibi
diğer organlarını siper

ederek yüzlerini korumaya
çalışırlar. Ancak çaresiz
olan insanlar yüzlerine

darbe alırlar. 
Zümer /25 –

Kendilerinden önce
geçmiş bazı halklar da
peygamberleri yalancı

saydılar da hak ettikleri
azap onlara hiç farkına

varmadıkları, hiç
ummadıkları bir yerden

geliverdi. 
Zümer /26 – Allah

onlara dünya zilletini
tattırdı. âhiret azabı

elbette daha müthiştir.
Bunu bir bilselerdi! 

Zümer /27 – Gerçekten
Biz, insanlar düşünüp

akıllarını başlarına
alsınlar diye bu
Kur’ân’da, her

türlüsünden temsiller
getirdik. [30,28; 29,43;

18,54] 
Zümer /28 –

Fenalıkların bütün
nevilerinden

sakınmaları ümidiyle
her türlü tenakuz ve

çelişkiden uzak,
dosdoğru ve Arapça bir
Kur’ân olarak indirdik. 
Zümer /29 – İşte şimdi

Allah bir temsil daha
getiriyor: İki adam var,

bunlardan birincisi,
birbirine rakip,

birbiriyle hep çekişen
ortakların emrinde,

diğeri ise sadece bir
kişinin emrinde

çalışıyor. Bu ikisinin
durumu hiç bir olur

mu? Olmaz
elhamdülillah! Fakat

çokları bu gerçeği
bilmezler. 

Bu âyette tevhidin
gerekliliği şirkin ise

imkânsızlığı pek sade bir
şekilde tasvir ediliyor.

Fakat burada putları sadece
cansız varlıklar, birtakım

timsaller olarak
düşünmemelidir. Allah’ın
razı olmadığı zıt yönlere

çekilen, şahsiyetlerini
parçalamaları istenen

insanların şirk ortamında
çektikleri zorluklar ve şirk

düzenindeki mantıksızlıklar
belirtilmektedir. Âyetin son
kısmında “el-hamdu lillah!”

şu anlamı ifade eder: “red
ve inkâr üslubu ile soruya

muhatap olan müşrik o
kadar zor durumdadır ki
ağzını açma cesareti bile

gösterememiştir. Bu durum
karşısında mümin; “Hamd-

u senalar olsun Allah’a ki
bütün gerçek O’nundur!”
bu gerçek karşısında şirk

kaçacak delik aramaktadır”
deyip coşku ve sevincini

haykırmaktadır. 
Zümer /30- Zümer /31
– Hiç şüphe yok ki sen
de öleceksin, onlar da

ölecekler. Sonra da
büyük duruşmanın

olacağı kıyamet
gününde Rabbinizin

huzurunda birbirinizle
dâvalaşacaksınız. 

يفل ـفة وة حة ــنف ۛشـمةـالفة ه  ل ـ ۛصالحن رة رة م  فةـلف سفـدف عةــه ـلة م ـــلنى ن ـوة بح نف ــور  ۜــرة هي
﴾٢٢﴿ ۜ ر ـــكذنف ذ ـمف م ــه ـل وب ــة  ق ـيةـاس ـقةــل لف االحن  ل  م ــي ۛضـكة فيـئ ـا وللن ن ــيـبيـلة

رح ـتة ۛشع  قف لة الحفـــ نةاللحن  ة يث  ـحةـــۛسنة الفــزح ۗــان ـثةـــهاى مةـــۛشاب ــتةـــتةاباى م ــكندي ية
مفــه ــب  ةــج  ه ــنفـم  ينةــل ود  الح نة ـية ذي ۛشوف ۛخف مف ةه  بح ةــ ث رة ين ــتة مح ق ــل ود  ه ــج  لي ل وــمف وة

ل ل  ي ضف لن ۜر ـــــكذذ  ىـاي ل الحن  ى ــــكة ه ـــ ذن يـهفــ يةالحن دة نف نفــمة هيــب  دي مة ۜ وة يةۛشااء 
ةـنف يةـمةـفة ال ي ب ـتح جفـقي اـه ـوة الفـهي س  مةـــذةاب  يةـعةـوءة وف ﴾٢٣﴿ االحن  اد  نفـه  م ـلة  فةمة هة

ةكف ةۛب الح ينةـذح ذي ﴾٢٤﴿ يلة قي ۜ وة ة  مة ين ينة الفق  ةال مي ا ذ وق وا ل لظح ب ونةـتة مفـت ـنفـكم مة س  كف
م ـقة فةاةذةا ه  ﴾٢٥﴿ نف ذةاب  م ـالف م ـيه ـاةتنـفة مفـه ـل ـبفـقة م  يةـحة نفـعة ر ونةـيفث  لة ع  شف

وفــلة ية ف ـــخ ــ الفالحن  نفـوة  الــينـــحةـالف يـزف لةــدح  نخ ــعةــيةاۛ  وة ة  الـــذةاب  الف  رة
ۢـبةــكذ ر 

لة بفـــدف ۛضــقةـوة اــي هنـنحةاس  فيـــنةال لـــرة انن  ـالفق ذة نفـــم رف ﴾٢٦﴿ ونةـية ان واـكف لةم  عف
ناىـق  ان ب ـ عةرف ى غةـرة ي ع ـيفـياح ذي ج ــرة وة ﴾٢٧﴿ ةــعةــلة ل ـثةـــمة لح ـك  ةـــتةـــمف يةـه ــلح كح ۛــذة ر ونة

ۛب ــۛض ج ــثةـــــ مةالحن رة ـرةــه  ش ـيـــــلى فيــــــلى  رة اء ــكـ ﴾٢٨﴿ ةــلةعة ةـمف يةـه ـلح ونةـق ــتح
د ـاللف مف حة ج ـكن ۛشاــتةـم  رة ونة وة ج ـماى ل ــلةـلى ۛســس  ۜـرة ۜـتةـسفـلف يةـهة ل  ثةلى يةان  مة و 

ة نح ةـــيح ـــكة مةــاي نح اي ت ونة ـــيح ـمف مةـــه ـــت  وة ﴾٢٩﴿ ۛ حن  ه ـثةـكذلف الـ بةل  ونةــلةـعفــمف لة يةــر  م 
﴾٣١﴿ ة ايــــث  ة مح مة الفــمف يةكمــنح بح دةـنفــة  ع ــمةــينـق ــوف ۟ـص ـتةــخفــ تةمفكم رة ونة م  ﴾٣٠﴿
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الجزء

﴾٢٤﴿
Zümer /32 – 

Uydurduğu yalanı 
Allah’a mâl eden, 

yahut yanına kadar
gelen gerçeği yalan 
sayan kimseden 

daha zalim biri 
olabilir mi? 

Kâfirler için 
cehennemde yer mi 
yok? 

Zümer /33 – Ama,
hak ve gerçeği getiren 
ve onu tasdik edenler 
var ya, 

işte her türlü 
fenalıktan korunanlar 
onlardır. 

Zümer /34 – 
Âhirette Rab’leri 
nezdinde onlara 
istedikleri her şey 
vardır. 

İşte iyiliği huy 
edinenlerin mükâfatı 
budur. 

Zümer /35 – 
Böylece Allah onların 
yaptıkları en kötü işi 
bile affeder 

ve yaptıkları 
makbul işlerin 
karşılığını en güzel 
şekilde verir. [46,16] 

Zümer /36 – Allah
kuluna kafi değil midir?

Kalkmışlar da seni
O’nun altında birtakım 
başka şeylerle 
korkutmaya 
çalışıyorlar. 

Allah kimi 
şaşırtırsa artık onu yola 
getiren olamaz. 
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461 ﴾٣٩﴿ َمِر وَرةو الزح سو ﴾٣٩﴿

Müşrikler
müminleri

“Tanrılarımıza
ilişmeyin, yoksa onlar

sizi çarpar” diye
korkutmaya

çalışıyorlardı. Hz.
Peygamber Halid b.

Velid’i, Uzza putunu
kırmak için

gönderdiğinde putun
bekçileri: “O öfkeli

biridir, sakın başına bir
iş gelmesin” demişlerdi.

Halid hiç tereddüt
etmeden onun burnunu

kırmış, hiç bir şey
yapamayacaklarını ona

tapanlara da
göstermişti. 

Zümer /37 – Ama kime
de Allah yol

göstermişse onu
saptıran olamaz. 

Allah, (mutlak
galip ve istediği anda

hakkını alan,
dilediğinin hakkından

gelen) “Azizün
Zü’ntikam” değil

midir? 

Zümer /38 – Eğer
onlara: “gökleri ve yeri

yaratan kimdir?” diye
sorarsan “Allah yarattı”

derler. 

De ki: “Peki
öyleyse, şimdi

baksanıza Allahtan
başka ibadet ettiğiniz şu

nesnelere: 

Şayet Allah bana
bir musîbet verirse
bunlar o musîbeti
giderebilirler mi? 

Yahut bana rahmet
ve nimet vermek isterse

o rahmeti
engelleyebilirler mi? 

Şu halde sen şöyle
de: “Allah bana kâfidir. 

Güvenecek yer
arayanlar da, yalnız

O’na dayanıp
güvensinler. [11,54-56;

67,29; 65,3] 

Zümer /39-
Zümer /40 – Hem de

ki: “Ey halkım! Siz
elinizden gelen fenalığı

yapın, ama ben de işime
devam edeceğim. 

Zelil ve rezil eden
azabın dünyada kime

geleceğini, âhirette ise
devamlı azabın kimin

başına ineceğini
yakında öğrenirsiniz. 

ذف اي نف ةـم  م ــلةـــ الظففةمة ةۛب ب ــــكـ وةالحن لةى ـــــذةۛب عةـــــنف كةـــمح ق  دفــــــــصح ــالــذح
ة الح يــوة ذي ﴾٣٢﴿ ۜ ه  ااءة ي جةــــيفـــلة  الجة ةـــهةــــۛس في ى ل ـــثفــــمة مةــنح ينةــــاف ـكةــــلفـوى ري

ةــم ـــالف ق ونةــــتح ا ق   وة ۛصــــصح ــــــ ب الاءةـجة قة  ب ـــــدف اـــــدحة لن ا   ا ول م ـــــكة  ه ــئ ـــهي
ا يةـه ــلة دة  ــۛشااؤ ننة  ع ـمف  مة بح نف ۜـــه ـرة ل مف اؤ ا الفـــكة جةــ ذن يــس ـحفــم ـزن ۛـــني نة  ﴾٣٣﴿

ة وةـــمف  السفــه ــنفـــ عةالحن رة ـــفح ـــكةــي ــل  ي  عةـــال الح يةــم ـذي مفــــه ـز  يةــجفـل وا وة ﴾٣٤﴿
الحن ۛس ــيفـاللة ﴾٣٥﴿ ه ـــالجف ةــۛســـاةحفــمف ب ــــرة ي كةــــن  الح ونةـل ــــمةــعفــــان وا يةــذي

ۜــــــون  د  هي ي ـــبفـــــاف   عةـكةـــــب  ه ۜ  وة ةـكة  ب ــــونةـــوح  ف ــــــــخةـــــدة يـــــالح نفــــــنة  م ــذي
مة الحن د  ـــــهفــــنف يةـــــــوة ﴾٣٦﴿ مة ۛـنف هةـــه  م ــا لةـمةـــ  فةالحن  ل ــل ــــــضفــــ ي نفــــوة اد 

﴾٣٧﴿ ا لةــــفة ۜ   الـــض ــنف  م ــه  م ـــمة يــــعةـــ ب الحن ۛس ـــيفــلة لح ي انفـــزي ام ــــــت ـــز  ذ  قة
ةــول ـق ــيةـــلة ۜ نح الحن  لة ة قةـلةــنف خةــمف مةـــه ـتةـلف اةـنف ۛســـئ ـوة ۛضــمنــالسح ةرف الف ات  وة وة

الحن  اليفـــلف الفةـق  نف د ون  ــت ـرة ع ونة  م  اتةدف ا دة  ن الحن مف مة نف   ال رة يةــــــــــــــــــــــــ  اي
لفــهة ة ـــلف ه ــرح   هةــض ــب  ات   ض ــــاش ـكـنح ني رح ــــفة ادة الرة ا  الوف حفـي  ب ـــهي ة ــــمةـــرة

ل ونةـم ـالف كح  تةوة ةـه  كةات  نح س   م مف
ۜ ق لف ت هي مة حف ب ية رة سف ۜ حة ةـــتةـه  يةـيفــلةـ عةالحن  ل ــوة كح

لنىــقة يةا لفـق  ل وا عة مة م  اعف ۙـكةـمة وف ونة لةم  ۛف تةعف ۛ فةۛسوف ل  ام  نحيي عة انةت ك مف اي ﴾٣٨﴿

﴾٤٠﴿ يــخفـذةاب  ي ـيه  عةـأفتيـية نفــمة يةـزي م ـيـقيـــذةاب  م ــه  عةــيفـلةـلح  عةـح ـه  وة ﴾٣٩﴿
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         Zümer /41 – Biz 
bu kitabı, insanların 
faydası için sana hak ve
gerçek olarak indirdik. 

Artık kim doğru 
yola girerse kendi 
yararına olarak girer, 
kim de yoldan saparsa 
kendi aleyhine olarak 
sapar. 

Sen onlar üzerinde
bekçi değilsin. [11,12; 
13,40] 

Zümer /42 – Ama 
gerçek koruyucu Allah, 
insanların ruhlarını 
ölümleri sırasında, 

ölmeyenlerin 
ruhlarını ise uykuları 
sırasında alır. 

Hakkında ölüm 
hükmü verdiği rûhu 
tutar,  vermediği rûhu 
ise belirli bir süreye 
kadar salıverir. 

Muhakkak ki 
bunda, düşünen 
kimseler için alacak 
ibretler vardır. [6,60-
61] 

Zümer /43 – 
Bilakis onlar kalkmış, 
Allah’tan başka 
birtakım sözümona 
şefaatçiler bulmuşlar! 

De ki: “Onların 
hiçbir yetkileri olmasa, 
akıl ve şuurdan 
mahrum olsalar da mı 
onlara ibadet 
edeceksiniz?” [2,255] 

Zümer /44 – De 
ki: “Şefaatin tamamı 
Allah’a aittir. Çünkü 
göklerin ve yerin mülk 
ve hâkimiyeti de 
O’nundur. 

Sonunda da O’nun
huzuruna götürülecek, 
O’na hesap 
vereceksiniz.” 
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Böyle iken Allah bir

olarak anılınca âhirete
iman etmeyenlerin

yürekleri burkulur da, 

O’nun altında
başka birtakım ortaklar

da anıldığında, derhal
yüzleri güler. [37,35] 

Zümer /46 – Sen
şöyle dua et: 

“Allah’ım! Ey
gökleri ve yeri yaratan! 

Ey görünen
görünmeyen ne varsa

bilen. 

Hakkında ihtilaf
ettikleri her meselede
kulların arasında Sen

elbette hükmedeceksin. 

Ben bu güven
içinde bekliyor ve

sabrediyorum.” 

Hz. Peygamber
(a.s.) gece uykudan

kalkıp teheccüd
namazını kıldığında,
duasının başında bu

ilâhi vasıflara yer
verirdi. 

Zümer /47 – O
zalim kâfirler, dünyanın

bütün malları ve
imkânları kendilerinin
olsa, hatta onların bir

misli daha bulunsaydı,
kıyamet gününde

azabın kötülüğünden
kurtulmak için, derhal

fidye olarak verirlerdi. 

O gün onların hiç
hesaba katmadıkları

öyle şeyler Allah
tarafından ortaya

dökülür ki tariflere
sığmaz! 

Hiç hesaba
katmadıkları şeyler,

Cenab-ı Hakkın gazap
ve azabıdır ki insanlar

bunu hatırlarına bile
getirmiyorlardı. Baz

âlimler de iyi ve sevaplı
zannıyla yapıldığı

halde, gerçekte günah
olduğu anlaşılan şeyler

olduğunu söylerler. 

ىـاهف تةدن ا ة نح لفـــاالنفـاي ۛ   فةـــــــنحةاس  ب الفـــتةاۛب  ل لــــك ــكة الفــيفـلةــنةا عةـــزة قح ن ـــمةــحة
مفـيفـلةـعة ه  س ــنةـل ـفة مةــفف ۛ وة ة فةــنف ۛضــهي ةـلح نح ا يةـــا  اــــيفـلةـعة لح ـــض ـمة مة اۛ وة ۛتــــا النفـهة

فحةىـتةـ يةاللحن  ةنفف ۛس حي وة ت ـ مةينةـالف ةـوف الح ا وة ي ـهة يتف ـم ــمف تةـلةتي في ﴾٤١﴿ كي ۟ـب وة يل 
اى لن اي نة اۛ فةـام ـمة ك ـمفـي ـهة ي س  ةتي ىـقة الح ا ضن هة لةيف ۛتعة وف ي الفمة ل ـ وة س  اىــالف خف رف رن
ذ وا الم  اتحةخة ﴾٤٢﴿ ل  م  ل ـۛســالجة ي ذن ة في نح ۜى اي ى نيةـمح ةر ونةـات  ل قةـكة لة كح م  يةتةفة وف

ك ونةــــل ـــمفــية ۜ ق ــــــــــفةـــــ ش الحن  نف د ون  ـــــــــم  ااءة وا  لةـان ـكفوفــلف ال وة لةـــــــــعة
حن لف ـق  ةـ الل  ا عةـــــــشح ه ــــعاىۜ  لةــيـــميــــــة   جةــــــفة ﴾٤٣﴿ لة يةــيفـۛش ل ونةـق ـعفــــاى وة

﴾٤٤﴿ ةـلفـــــم  ۜ  ث ـــمنـــك   السح ض  ةرف الف ات   وة ة ايـــــــــوة جةـــــه   ت ــيفــــــلة مح ونةـع ــــرف
ي  م ـــــلة ن ونةـــــؤف ذةا ذ  اي حفالحن رة ـــكن وة ه  اشفـــ وة ينةـــ الحةوب  ــل ـــاة زحةتف  ق ــمةــدة ذي

ر ونةــش ـبفــتةـسفــية نخ ـب  ذةا ذ   رةــــالف اي ۛ  وة ةـــكنة  ينة  م ــرة الح ذةا ه ــون  نف د ــذي ا اي مفـــهي
ة ـــه ـلحنــالل  ـــق  ةــــ فةاط مح ض  عةـــمنـرة السح ةرف الف ات   وة ب ــــيفـغةـمة الفــــال ـوة ﴾٤٥﴿

ه ـــيـفي ة الشح ادةـــوة كة  ـبةــــنة ع ـــيفــــم   بةكمحفــۛت  تةــنف ة  ال هة ايــفياد    مة
واــان ــكف

لة ة ل ـوة ةـوف النح ينة ظةـلح ا ــــلةــذي وا  مة ض  جة ف يم  ةرف عاىــيـميــــــالف ﴾٤٦﴿ ل ف ونةـتةـخفـية
مةــــية وف م  ففـــعةــــه   مةــــلةـــــثفـــوة ا ب  دةــــتةـــه   لة اــهي م ــــــوف ذةاب ـــــــعةــــوء  الفــنف  س 

﴾٤٧﴿ بةـــمةـينـق ـالف ۜ  وة الةــة  ب ونةـس ـتةـحفـوا يةــون ـكممف يـةــا لةـ مةالحن نة ــمف  م ـــه ــدة
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Zümer /48 – 
İşledikleri pis işler 
ortaya çıkar 

ve Allah’ın dini ve
Peygamberleriyle 
yaptıkları alayların 
cezası 

kendilerini her 
taraftan sarıverir. 

Zümer /49 – 
İnsanın başı derde girdi 
mi Biz’e yalvarır, ama 
sonra ona tarafımızdan 
nimet verince: “Ben 
bilgi ve becerim 
sayesinde bu serveti 
elde ettim” der. 

Hayır! Bu bir 
imtihandır, ama çokları 
bunu anlamazlar. 
[28,76-78; 34,35] 

Dünya nimetleri 
bakımından zengin 
veya yoksul olma, 
Allah’ın kulunu sevip 
sevmediğinin ölçüsü 
değildir. Zira herkes 
bilir ki Allah’ın nice 
makbul kulları 
yoksulluk çekerken, 
nice azgın kimseler 
nimetler içinde 
yüzmektedirler. 

Zümer /50 – 
Kendilerinden önce 
gelip geçenler de böyle 
dediler, 

ama kazandıkları 
servet, mukadder 
âkıbetlerini önlemede 
kendilerine hiç fayda 
etmedi. 

Zümer /51 – 
İşledikleri fenalıkların 
cezası başlarına geçti. 

Aynen onun gibi, 
senin çağdaşlarından 
olan zalimler de 
yaptıkları fenalıkların 
cezasına 
çarptırılacaklar 

ve elimizden kaçıp
kurtulamayacaklardır. 

Zümer /52 – Hâla 
şunu anlamadılar mı ki 
Allah dilediği kulunun 
nasibini bollaştırır, 
dilediğinin nasibini ise 
daraltır. 

Elbette bunda 
inanacak kimseler için 
alacak ibretler vardır. 
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Zümer /53 – De
ki: “Ey çok günah
işleyerek kendi öz
canlarına kötülük
etmede ileri giden

kullarım! 

Allah’ın rahmetinden
ümidinizi kesmeyiniz. 

Allah dilerse bütün
günahları mağfiret eder.

Çünkü O, gafur ve
rahîmdir (çok

affedicidir, merhamet
ve ihsanı fazladır).”

[5,73-74; 85,10; 19,60;
9,104; 4,110; 145-146] 

Bu âyet, Kur’ân-ı
Kerîm’deki en ümit verici

âyet sayılabilir. Bununla
beraber, yine de tövbeyi

kabul etme, Allah’ın
dilemesine bağlıdır. Bu

âyeti günah işlemeye teşvik
sebebi saymak, Kur’ânı

maksadı dışına çekmektir.
Maksat tövbeye teşviktir.

Müteakip âyet, günahların
affını tövbenin yanında,

Allah’ın gönderdiği
hidâyeti kabul etmenin de

lüzumu ile birlikte
düşünmemizi telkin

etmektedir. 

Hz. Peygamber (a.s.)’dan
şöyle dediği nakledilir: “Bu
âyeti, dünyaya ve dünyada

bulunan bütün şeylere
değişmem” 

Zümer /54 – Size
azap gelip çatmadan

önce, Rabbinize dönün
ve O’na teslim olun,

O’na itaat edin. 

Yoksa yardım
göremezsiniz. 

Zümer /55 – Size
azap farkına

varmadığınız yerden
ansızın gelip çatmadan

önce, 

Rabbiniz
tarafından size

gönderilen hükümlerin
en güzeline tâbi olun. 

“İndirilenin en
güzeli” “Kur’ân-ı

Kerîm” olarak tefsir
edilir. Ayrıca: 1.

Nehyedilen, yasaklanan
şeyler değil, emredilen

şeyler. 2. Ruhsatlar
değil de azimetler. 3.

Mensuh değil de nâsih
hükümler diye de tefsir

edilir. 
   

Zümer /56 – Ta ki kişi
şöyle demeye mecbur

kalmasın: 
     “Rabbime karşı

yaptığım bunca
kusurdan dolayı

yazıklar olsun bana! 
      Yazıklar olsun bana

ki ben O’nun diniyle,
kitabıyla alay edenler
arasında yer aldım!” 

نةــية ؤ ن ز  تةهف سف ا بةدة مف ۛسيح  وة اـلةه   ـةات  مة
اقة ب ـب ـۛسـكف حة اـه ــــوا وة هيــواب ــان ـكفمف مة

ذةامةــفة ة الف نفــا  ذةا خةـــا  ث ـانةـرح  دةعةــۛسانة ض ــسح ة اي لفنةــمح ة ۙــم ةى ـمةـعفـاه  ن ـوح ةا نح ﴾٤٨﴿

ية ونةـعفـلة لةم  لنى يت ه  عة تي ا ا ون ا مة ـة نح ية م ۜ بةلفـلفـع  قةالة اي ة الـتفـف  ه  نح لنك  مفثةرةـكذنةة  وة ه 
ةــالةــدف  قةـقة االح ينة ـهة اـــ فةمف ـــه ـل ـبفـنف قةـ م ذي ا اــه ـنفـننى عةـــالغف مة ان واــكفمف مة ﴾٤٩﴿

مف ـابةـاةۛصـفة اـــيح ــۛسه   ـةات  مة
وا واۜـب ـــۛسـكف ينة ظةلةم  الحةذي نف وة م  ﴾٥٠﴿ ب ونة س  كف يـة

﴾٥١﴿ ا ء  ۛســـهن ا ا  مف ـــه ــب ـيــصيـي ـؤ ل لة ـةات  مة ۙكـۛسيح  اۛسب وا مة مف  وة ينةـم ـب  ه  زي ج  عف
ية ۜـقفـوة ر  د  لة اــــلةــعفـــــمف يةــالوة ة ـم  ةوا النح قة  ل ــط  الــس ـــبفـــ يةالحن زف ۛشااء ـــنف يةــــمةــرح 

يةــــا ع ــلف يةــق  ة  بةاد  يـــــالح نةـــذي ﴾٥٢﴿ ل  ي ذن ة في نح نيةـاي م  ي ــات  ل ـكة لة وف م ـقة ۟ـؤف ن ونة
ة الحن ف ــسف ال اىــوا عةـرة نف لن تةـــه ـس ـف ـــال حفــوا م ـط ــنةــــقفــمف  لة ۜة  ـــمةـــنف رة ةالحن  نح  اي
﴾٥٣﴿ ةـــيــميــوۛب جةـــن  ذح ـر  الــــف ـــغفــية نح حيــف ــغةـــوة الفـــه   ه ــــعاىۜ  اي م ــيـور  الرحة

م كمـــيةــــت  أفـالنف ية الني اـــيــــوة لنى ــب  بح وا اي السفمفكمــرة ل ـبفــنف قةــه  م ــوا لةـم ـل ـــ وة
اتحة اوا  الحفـــب ــوة اــۛسـع  لةــــا  ا نفـنة  مة ز  ﴾٥٤﴿ ة  لة ت ـــذةاب   ث ـعةــالف ر ونةـۛصـــنفـمح

تةةى بةغف بح نف ــــــمف م كميـفــلة اي ذةاب ــعةـم  الفكميـةــأفت ـــالنف يةل  ــبفـنف قةــم  مفكمــرة
تنى عةــسفـا حةــس   يةــففــــولة نةـق ـــالنف تة اــرة لنى مة ﴾٥٥﴿ نف ال تةـت ـوة ۙـشفـمف لة ر ونة ع 

﴾٥٦﴿ طفــفة اخ ــنة الـــم ـت   لةــنفــ  وة اينف ك الحن ب  ـــنفــي جةــت  فيــرحة ة يـــسح ۙــري نة
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Zümer /57 – 
Yahut: “Allah bana 
hidâyet verseydi, ben 
de Allah’a karşı 
gelmekten 
sakınanlardan 
olurdum.” 

Zümer /58 – 
Yahut azabı göreceği 
sıra: “Ah! Elime bir 
fırsat geçse de iyilerden
olsam!” 

Zümer /59 – Yüce
Allah şöyle buyurur: 

“Hayır! âyetlerim 
sana geldi de sen onları 
yalan saydın, 

onları kabul 
etmeyi kibirine 
yediremedin, 

büyüklük tasladın 
ve kâfirler zümresine 
dahil oldun!” 

Zümer /60 – 
Uydurduğu şeyleri 
Allah’a mal edip 

O’nun adına yalan 
söyleyen kimselerin 
kıyamet günü 
yüzlerinin kapkara 
kesildiğini görürsün. 

Allah’a karşı 
böyle kibirli 
davrananlar, büyüklük 
taslayanlar için 
cehennemde yer mi 
yok? 

Zümer /61 – 
Allah, Kendisine karşı 
gelmekten sakınan 
takvâ ehlini ise, iman 
ve takvâları sayesinde, 
o cehennemden kurtarıp
muratlarına kavuşturur. 

Onlara hiçbir 
fenalık dokunmaz. 
Onlar asla üzülmezler 
de. 

Zümer /62 – Her 
şeyi yaratan Allah’tır. 

Her şey O’nun 
tasarruf ve 
yönetimindedir. 

Zümer /63 – 
Göklerin ve yerin 
hazinelerinin 
anahtarları O’nun 
nezdindedir. 

Allah’ın âyetlerini 
inkâr edenler var ya, 
işte asıl hüsrana, en 
büyük kayba uğrayanlar
onlardır. 
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Zümer /64 – Sen
de ki: “Ey cahil

topluluk! Böyle iken,
siz ne cesaretle benden

Allah’tan başkasına
ibadet etmemi
istiyorsunuz? 

Zümer /65 –
Halbuki sana da,

senden önceki
peygamberlere de şu

gerçek vahyolunmuştur
ki: 

“İyi dikkat et!
Şirke düşersen yaptığın
bütün makbul işler boşa

gider ve sen âhirette
kaybedenlerden

olursun!” 

Zümer /66 –
“Bilakis, sen yalnız
Allah’a kulluk et ve

O’na şükredenlerden
ol!” 

Zümer /67 – Ama
onlar, Allah’ın kudret
ve azametini hakkıyla

takdir edemediler, 

O’na lâyık tazimi
göstermediler. 

Halbuki bütün bir
dünya kıyamet günü

O’nun avucunda,
gökler âlemi de

bükülmüş olarak elinin
içindedir. 

Böyle bir azamet
ve hâkimiyet sahibi
olan Allah, onların

uydurdukları
şeriklerden yücedir,

münezzehtir. 

Hz. Peygamber
(a.s.) bir gün hutbe

verirken bu âyeti
okuyup şöyle buyurdu:

“Allah, o gün gökleri ve
yıldızları, bir çocuğun

elinde topu çevirdiği
gibi, çevirir ve şöyle

buyurur:” İlah Ben’im!
Hükümdar Ben’im!

Cebbar Ben’im!
Büyüklük Ben’imdir!

Nerede dünya
hükümdarları? Nerede

dünyadaki zorbalar,
mütekebbirler!” 

ق ولةـالوف تة ﴾٥٧﴿ ة ـولة لةـق ـــــالوف تة ةوف النح يـ هةالحن يــدن نةـنفـكمـلة ني ةـم ــالف ت  م  ۙـتح ينة قي
﴾٥٨﴿ ي ى الفـــتة نةـحي ة ليــذةاۛب لةــعةـرة النح ةى فةــكف يـوف ة نة ونةكماةــرح ينة م  ني س  حف الفم 

ۛتـنفـكم وة ااءة تفــقة لنىـبة جة يةــدف بفــــكــي فةــاتيـكة ان ة اوةـــۛت ب ـــذح ۛتـبةـكذـتةــاسفهة رف
ية مة الفــوة ة  تةـينـق ـوف ةــمة ى الح ينةــرة  ذي

ب ـــكف لةىـــذة الحن  وا عة ﴾٥٩﴿ يــاف ـكةـالف نةـم  نةـري
ي  يـوة نةجح  ﴾٦٠﴿ مف م  ه  ةـو ج وه  دح وة ي لةيفۛس ة ۜ ال سف ى  في ثفوى ةمة مة نح هة ينةجة بح ري كة تـة ل لفم 

ه  لة مفــوة ةالحن  يــــ الح ةـذي ا ب ـــقةــــنة اتح ت ـــمةـــوف ازة يةــه ــــفة وء ـم  الـــه ـسح ـــمةـــمف  لة ا سح 
ه ـلح  ۛشــكمق  ــال ـخةاللحن   ء   وة عةــيف  لنىـوة

يل ـۛش لح ــكم كي ء  وة يف ﴾٦١﴿ ونةـزة ن ــحفـية
ةـيــاليـقةـــه  مةـــلة ةــمنـد  السح الح ۜ وة ض  ةرف الف ات   وة يـوة وا ب ــفةــكف نةـذي يةـر  ات ـان ﴾٦٢﴿

الحن رة ــــــــيفـــغةــــفة لف  الـــــق  ﴾٦٣﴿ االحن   اس ـــــم   الفـــــكة  ه ـــئ ـــــــ ا وللن ۟ــــخة ر ونة
يةـدف  ا ونح ـــقةـــوة لة ﴾٦٤﴿ ايـــأف م ــــتة ح او ن ا الفــــيح  د   الـــب ــــي العفــر  ونةــل ـــــا ه ـجةـــهة

ۛتــكذ ة اي كة   وةـيفــلة اي يــــلةى  الح ۛ  لةـل ـــــبفــــنف  قةــــــنة  م ـــذي رةـــــشف نف  الـــــئ ـــــكة
ةل  ـــــبة الحن ﴾٦٥﴿ ة عةــــطةـبةــحفـيةــلة نة ــونةكم لةتـةكة  وةـل ـــمةـنح ة م  اس ـالفنح يـخة نةــري

ا قة مة وا ـــــــــوة ةدة ر  الحن ﴾٦٦﴿ اــال نةــــنف م كمدف  وة ــــــــب ــــا عفــفة ة يــــكنشح نةــري
ات  وة من السحة وة ة قةــحة ض  دفــقح ةرف الف ۗ  وة هي مة الفـه  يةــت ـۛضـبفـعاى قةــيـميـجة ر  ة ـينـق ـوف مة
﴾٦٧﴿ ةــطفـمة يح ۜ  س ــن ـــيـميـيةــات   ب ــو  ا نةـبفـهي تةــحة ا لنى عةـه    وة ا ي ــعة ة ونةكم ر ـشفـمح
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Zümer /68 – Sûra 
üflenir; Allah’ın 
diledikleri dışında, 
göklerde ve yerde kim 
varsa çarpılıp cansız 
yere düşer. 

Sonra ona bir daha 
üflenir: Bir de bakarsın 
bütün insanlar, 

kabirlerinden ayağa 
kalkmış, etrafa bakınıp 
duruyorlar! [79,13-14; 
17,52; 30,25] 

Bu âyette sûra iki kere 
üfleneceği bildirilmiştir. 
Neml, 87. âyetinde bu 
ikisinden önce bir kere daha
üfleneceğinden söz 
edilmiştir. Onun için Hz. 
Peygamber (a.s.) sûra üç 
üfleme bildirmiştir. 
1.Nefhatü’l feza’ (dehşetli 
bir ses) 2.Nefhatu’s-sa’k 
(öldüren ses) 3.Nefhatu’l 
kıyame (diriliş üflemesi) 

İstisna edilenler: En büyük 
dört melektir. Bazı 
müfessirler ayrıca, Hamele-
i Arş, yahut rıdvan 
melekleri, huriler, Malik 
(cehennem sorumlusu) ve 
Zebanileri de sayarlar. 

Zümer /69 – Mahşer 
yeri Rabbinin nûru ile 
ışıl ışıl aydınlanır. Amel
defterleri, hesap kitap 
ortaya konur, derken... 
peygamberler ve 
şahitler getirilir. 

Haklarında tam adaletle
hükmedilir ve onlara 
asla haksızlık yapılmaz.
[21,47; 4,40] 

Şahitler: ilk hatıra gelenler: 
Allah’ın buyruklarını 
getiren peygamberlerdir. 
Hafaza melekleri, veya 
diğer salih insanlar da 
olabilirler. 

Zümer /70 – Herkese, 
yaptığının karşılığı tam 
tamına ödenir. Zaten 
Allah, onların 
yaptıklarını pek iyi 
bilmektedir. 

Zümer /71 – Kâfirler 
bölük bölük cehenneme
sürülür. 

Nihayet oraya varıp da 
kapılar açılınca 
cehennem bekçileri 
onlara şöyle sorar: 

“Size Rabbinizin 
âyetlerini okuyan 

ve Allah’ın huzuruna 
çıkacağınız bu günü 
bildirerek 

sizi uyaran 
peygamberleriniz 
gelmedi mi?” 

“Evet geldiler” derler, 
fakat kâfirler hakkında 
azap hükmü kesinleşti, 
şimdi ne desek boş! 
[52,13; 19,85-86; 
17,97; 67,8-10] 
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Buradan,
yükümlülüğün vahiy ile
başladığı anlaşılır. Zira

meleklerin
azarlamasına esas olan

şey, peygamber ve
kitapların gelmesi

olmuştur. 

Zümer /72 –
“Cehennemin

kapılarından orada
ebedi kalmak üzere,

girin!” 

Allah’a karşı
büyüklük taslayanların
barınakları ne fena bir

yer!” denilir. 

Zümer /73 –
Rab’lerine karşı

gelmekten sakınanlar
ise bölük bölük cennete

sevkolunurlar. 

Nihayet oraya
varıp da kapıları

açılınca cennet
bekçileri “Selam olsun
sizlere, ne mutlu size!

Haydi, ebediyyen
kalmak üzere, giriniz

oraya!” derler. 

Takvâ din dilinde:
Kişinin, âhirette

kendisine zarar verecek
şeylerden sakınmasıdır.
Başta şirk ve küfürden,
haram ve günahlardan,
hatta tenzihen mekruh

şeylerden sakınma,
buna dahildir. 

Zümer /74 –
Onlar şöyle karşılık

verirler: “Hamd-ü
senalar olsun o Allah’a

ki 

sözünde durdu ve
dilediğimiz yerinde

oturacağımız şekilde
bizi cennete yerleştirdi. 

Çalışanların
mükafatları ne

güzelmiş! [3, 194; 7,43;
35,34-35; 21,105] 

ض  ةرف الف ن  ــوة قة مةـۛصـــور  فةـصح ـال خة  ف يـف  من ف ينف ـع  ة مةـالسح ات  وة نف ف يـــوة
ام ـيةـــق  ة مة لح ۛاءة ــنف ۛشاـــــاي ة ن ــــ  ث الحن  ـــــمح ى  فةـــــ ا خفه  ــــيـفيخة  ـف  ذةا ه ـــرن مفـــا 

ض   ب ـــــرة قةــــشف ال وة ةرف بح و ر    ـن ـــــــت    الف ا ــــرة و ض هة عةــــ وة ﴾٦٨﴿ ر ونةــظ ــنفــية
مفـنةــيفـــبة ه  جايــــك ـــالف ةـءة  ب  يــتةاب    وة الشح ـــيحيــب ـالنح ق ــــهةـــنة  وة ااء   وة يةـــض ـــدة

فح  و  تفــلةـم ـاعةـس   مةــففــنة لح ـــكمتف  ــــيةــوة ﴾٦٩﴿ ه ــالفحةـب  ي ـقح  وة ونةـمف لة ظفلةم 
ي سي ةـوة ينة ـقة الح اوا  كفذي ر  لنفة ةـهةـ جةىــاي مةــنح ﴾٧٠﴿ ه  العفــوة ايةـم  ب ـلةـوة ۟ـففـمة ل ونة عة

نةـخة ااــتـ ـزة هة مة اـــراىۜ  حةـــز  ذةاجة اى اي اب ــحةتف  البفـت ــا  ف ـاؤ نهةـتحن قةــوة ا  وة مفـه ـلة الةـهة
ك مف ونـة ر  ي نفذ  وة ك مف يةكماللةمف يةأفت  نـف ل  م  لةيـفـمف ر س  بح ك مفمف انيةات  كمتفل ونة عة رة

ذةاب ـالف عة ااءةــل  م ـية قة اۜ كمـوف ذة لنـلنـ بةقةال وامف هن ةــنف حةكنــى وة ة ـمةـل ـــكفتف ـقح
ي خ  لةـقي اوا ــادف اۛبـــالبفل  ةــهةــ جةوة ال مة ــنح ينةــخة ۛـ فيدي ا يهة ﴾٧١﴿ ينةـكةــالف لةىـعة ري اف 

سي ينة يقةـوة ةذي ةالح اـ اتح وف مف قة ةه  بح لةى رة ةة  اي نح الفجة ﴾٧٢﴿ ىـمة ئفۛسـب ـفة ينة ثفوة بح ري كة تـة الفم 
نةــخة اـزة ت هة مة اــراىۜ  حةـز  ذةاجة اى اي ف ـاؤ نهةـتحن اب ـــتف البفــحةـت ــا وة قةالةـــــوة ا وة مفــه ــلة هة

﴾٧٣﴿ م   عةـــــۛس يــال ـخةا  ـوهةـل ـــــــادف  خ ـمف  فةـــت ــــبفـــمف  ط كميـفــــــلةـــــلة نةـدي
ۛض ةرف الف قة حن د   ـمفـحةـال وا الفـوة ة ل  ي  ۛصــالح عفـــــــدة قةـــذي ثةــــنةا وة رة الوف ه   وة نةاــــــدة
﴾٧٤﴿ ا ل م ــبةـتةــنة ة ةة  حةـجةــالف نةــوح ۛ  فةــث  نةـيفـنح يـا م ـعةـــر  الفــمة  الجفـعفـــن ـۛشااء  نةــلي
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Zümer /75 – Sen 
o gün melekleri de 
Arş’ın etrafını 
çevrelemiş 
Rablerine zikir, tenzih 
ve hamd eden vaziyette 
görürsün. 
Derken, aralarında 
adaletle hükmolunur ve
“Hamd-ü senalar 
Rabbülâlemin olan 
Allah’a mahsustur.” 
diye bitirilir. [40,7] 
{KM, Vahiy 5,11; 7,11}

40-MÜ'MİN SÜRESİ 

Mekke döneminin 
sonlarında inmiş olup 
85 âyettir. Sûrenin 
meşhur olan iki adı 
vardır. el-Mü’min 
isminin sebebi, 28. 
âyette geçen mümin 
zattır. Gâfir ismi ise 
sûrenin üçüncü 
âyetinde yer alan ilahî 
sıfattan gelmektedir. 
Havâmim diye çoğul 
şekli yapılan 40-46. 
sûrelerin (7 Hâmim’ler)
hepsine birden bu isim 
verilmektedir. 

Bu sûre önce 
Allah’ın bazı 
vasıflarını, kâfirlerin 
O’nun yolundan 
saptıklarını, daha önce 
bazı sapkınların cezaya 
uğratıldıklarını, Hz. 
Mûsâ (a.s.)’ın tebliği, 
ona olan imanını uzun 
süre gizlemiş olan üst 
düzey devlet yetkilisi 
müminin gerçeği ortaya
koyup tebliğ ve irşadda 
bulunması, Allah’ın 
kudret ve hikmetini 
gösteren bazı kevnî 
âyetlerden sonra, hakkı 
yalan sayanların fecî 
âkıbetlerini bildirerek 
sona erer. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Mümin /1- Mümin /2 
– Hâ, Mîm. Bu kitabın 
vahyolunup bölüm 
bölüm indirilmesi, 

azîz ve alîm (üstün 
kudret sahibi, her şeyi 
en mükemmel tarzda 
bilen) Allah 
tarafındandır. 
Hâ, Mim, İbn Abbas 
(r.a)’dan nakledildiğine 
göre Allah Teâlanın 
ism-i âzamıdır. 

Mümin /3 – O, aynı 
zamanda günahları 
bağışlar, tövbeleri kabul
buyurur, ama 
cezalandırması da çetin 
olup, lütuf ve ihsanı 
pek geniştir. 

Ondan başka tanrı 
yoktur. 
Dönüş yalnız O’na 
olacaktır. [15,49-50; 
14,34; 13,41] 
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Mümin /4 –
Allah’ın âyetleri

konusunda kâfirlerden
başkası tartışma

çıkarmaz. 
Fakat onların kazanç

sağlayarak şehir şehir
dolaşmaları seni

aldatmasın! 
Şunu iyi bilmelidir ki;

kâfirlerin girişmek
istedikleri kısır tartışmanın

ötesinde, Kur’ân’ın
hakikatlerini açıklamak,

müşkillerini gidermek,
mütaşabihlerini

aydınlatmak, inkârcıların
onun aleyhindeki

itirazlarını cevaplandırmak,
mümine yakışır tarzda

mücadele etmek, taatlerin
başında gelir. 

بزح

﴾٢﴿
Mümin /5 –

Kendilerinden önce
Nûh halkı, onlardan

sonra gelen daha
birtakım gruplar da dini

yalan saydılar. 
   Her toplum

tartaklamak için,
resullerine karşı

harekete geçtiler ve
hakkı yıkmak için

birtakım batıl şeyleri
ileri sürdüler, ama Ben

de onları kıskıvrak
yakalayıverdim. 
      İşte düşünün:

Benim cezalandırmam
nasılmış, bir görün!

[3,196-197; 31,24] 

     Mümin /6 –
İnkârcıların

cehennemlik
olduklarına dair hüküm

böylece kesinleşti.
Mümin /7 – Arşı

taşıyan, bir de onun
çevresinde bulunan

melekler devamlı
olarak Rab’lerini zikir
ve O’na hamd ederler. 
   O’na gerçekten iman

ederler ve müminler
için şöyle mağfiret diler

ve dua ederler: 
    “Ey Ulu Rabbimiz,

senin rahmetin ve ilmin
her şeyi kuşatmıştır! 

    O halde tövbe
edenleri ve Senin

yoluna tâbi olanları,
affet 

ve onları o cehennem
azabından koru!” [69,17] 

Hamele-i Arş dört olup,
69,17 âyeti gereği, kıyamet

günü sekize
çıkarılacaklardır. Arşı
yüklenmeleri; onların

koruma ve organizasyon ile
görevli olduklarını, mecazî

olarak bildirmeden ibarettir.
Yahut Arş sahibi olan

Allah’a yakınlıklarına da
îma olabilir. 

د ـحةــب  مف تة ى الفـــوة اـمةــرة اـــئ ـلن ل ـحة نفـنة م ــيـافحيـكةةة حة ش  ي ــعةـالف وف بح ح ونةـۛسـرف
﴾٧٥﴿ ۛ مف بح ه  ية بةرة ق ض  قيـمف ب الفـنةه ـيفـ وة قح  وة د  ـالف لةـيـحة مف حن حة بح  ل  الةـالف رة ينةـميـعة

ن                  ؤفم  ة  الفم  ورة             س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

نفـغة ة الذح ر  ب ــاف  ﴾٢﴿ يل ـنفـتة نةـك ـالف زي يـعةـ الفالحن  تةاب  م  الفـزي ليــز  يم ۙـعة ﴾١﴿ ۜـحن ما
ير  صي الفمة قةاب  ة ل ـوة يد ـالتح ب  ۛشدي اب ـالف وف قة ة ذ ي ع  لنــالطح اي ا ۜ لة ل  ة هةـوف لح ۜـه اي لة وة ه ـاي يف

ا اد ـي  مة يةات  جة ي ان ة الحن  ل  فاي لح ة اي ينةـالح يةكف ذي وا فةلة ر  كةـفة رف ر  مف غف لح ب ه  تةقة ﴾٣﴿

ةبةتف م  كةذح مف قةوف لةه  اب  قةبف زة ةحف الف نف ن وح  وة تف م  محة هة مف  وة ه  د  بةعف ﴾٤﴿ د ـالف ف ي ب لة
ةـالف قح حة ة ا  ك لح  ول ـب  ة ـمح س  ادةل وا ذ وه ـيةأفخ ـمف ل ـه ـرة جة واب ه ـل  ل ـبةاط ـالفـب  وة ض  ح  ي دف

ةـكة حةـل  ذنكف وة ت ـمةـل ــكفتف ـقح ﴾٥﴿ ت ـاةخةـفة اب ـانة ع ـكف ۛفـيفـكةـمف   فةـه ــذف قة
ة ينةــاللح ذي ﴾٦﴿ بح  ةلةى ـــعةكة ـــرة يـــالح اوا الكف نةـذي ر  ة فة مف الصفــــنح ةار ۢــال اب ـحةــه  نح

هيـب  مةـالف ل ونةـم ـحفـية ۛش وة رف لة نفـعة وف د  ـحةـح ونة ب ـۛسبح ـه  ي ـحة مف مف بح ه  ن ونةرة م  ي ؤف وة
ع  لفماىـوة ية ف ـتةـسفـوة ينةر ونة ـغف نةان واۛ ـ انمةل لحةذي ـة بح س رة ۛتـ وة  عف

ةـكم ء  لح حف ۛشيف ةىـرة مة
﴾٧﴿ ينة تةـرف ل ـف ـاغفـفة ةذي ةـاب ـلح اتح ق ـبةــوا وة يلةكة وة وا ۛسبي يم ـع  حي ذةاۛب الفجة مف عة ه 
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Mümin /8 – “Ey 
Bizim Ulu Rabbimiz! 
Sen, onları ve onlarla 
birlikte babalarından, 
eşlerinden ve 
nesillerinden iyi 
kimseleri 
kendilerine vaad ettiğin 
Adn cennetlerine 
yerleştir. 

Muhakkak ki Sen azîz 
ve hakîmsin (üstün 
kudret, tam hüküm ve 
hikmet sahibisin). 
[52,21] 

Mümin /9 – Hem 
onları kötülüklerden, 
günahlardan koru. 

Sen kimi dünyada 
kötülüklerden korursan,
muhakkak ki ona 
(ukbada) merhamet 
edersin. 

İşte asıl kurtuluş ve 
büyük mutluluk da 
budur. 

Seyyiat üç anlama 
gelebilir ki burada üçü 
de kasdolunmuştur: 
1.Yanlış inanç, kötü 
ahlâk ve kötü işler, 
2.Dalâlet ve kötü işlerin
vebali. 3.Dünyada, 
berzahta ve kıyamet 
günündeki âfetler ve 
eziyetler. 

Mümin /10 – Kâfirlere 
şöyle nida edilir: 
“Allah’ın size gazabı, 
sizin kendinize olan 
buğzunuzdan daha 
şiddetlidir. 

Zira siz imana dâvet 
edildiğinizde red ve 
inkâr ederdiniz.” 

Mümin /11 – Onlar ise:
“Ya Rabbenâ, derler, 
Sen bizi iki defa 
öldürdün, iki defa 
dirilttin. 

İşte günahlarımızı itiraf
ettik. 

Şimdi, telafi etme için 
buradan çıkmaya bir 
yol yok mudur?” 
[32,12; 35,37; 23,107-
108] 

Bu âyet ile 2,28 den 
çıkan duruma göre 
insan dört safhadan 
geçer: 1. Ölü (yani 
yokluk) hali. 2. Hayata 
mazhar olup dünyaya 
gelmesi. 3. Ölüm 4. 
Ölümden sonra diriliş. 
Kâfirler ilk üç safhayı 
mecburen kabul 
ederken, Peygambere 
inanmadıklarından 
sadece son safhayı 
inkâr ediyorlardı. 
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Mümin /12 –
Onlara şöyle cevap

verilir: 

“Bu hale
düşmenizin sebebi
şudur ki: Allah’ın

birliğine inanmaya
çağırıldığınızda

reddederdiniz, ama
O’nun eşinden,

ortağından
bahsedildiğinde

inanırdınız. 

Artık şimdi
hakkınızdaki karar o

çok Ulu ve Yüce
Allah’a aittir.” [6,27-

28] 

Mümin /13 – Size
kudret ve hikmetine

dair delillerini gösteren,

gökten size rızık
indiren O’dur. 

Fakat ancak
gönülden Allah’a dönen

kimse düşünüp ibret
alır. 

Mümin /14 – O
halde kâfirler

hoşlanmasalar da siz,
ibadeti gönülden ve

yalnız Allah’a yaparak
O’na dua edin. 

Mümin /15 – O,
dereceleri yükselten,

Arş sahibi olan Allah, o
büyük buluşma

gününün dehşetini
haber vermek için, 

kullarından
dilediğine emrini tebliğ
için Rûhu indirir. [70,3-

4; 16,2; 26,192-194] 

Rûh kavramı ile:
vahiy ve nübüvvet

kasdedilmiştir. 

Mümin /16 – O
büyük buluşma günü,

bütün insanların
mezarlarından kalkıp

meydana çıkarıldıkları
bir gündür. 

Öyle ki onların
işlerinden ve

hallerinden bir tek şey
bile Allah’a saklı

kalamaz. 

Allah onlara şöyle
hitab eder: “Bugün
mülk ve hâkimiyet

kimin? 

Mutlak galip, tek
hâkim olan Allah’ın!” 

مة نفـــوة ةنةا  بح الدف خ رة ةــــنحةات   عةــــــمف  جةـــه ـــــلفــــ وة ن   الح عةـــدف ي  وة مفـــه ـــدف تةـــتي
ۛتـــــالنف اــحة   م ـلةــۛص بة اج ــــه ـائ ـنف ان وة الزف ة رح  ذ  مف  وةـــه ــــمف  وة ةــــات ـيح نح ۜ   اي مف كةـــه 

ق  ةــه ــوة مةــةـــيح ـم  السح ۜ   وة ةــنف تةــات  ـةات ـــيح ـق  السح ﴾٨﴿ يـعةــالف ۛـكيـحةـز  الفـزي يم 
ة اي نح ﴾٩﴿ مةـية ح ــقةـذ  فةـئ ــوف ز  الفــفةــوة الفــكة  ه ـل  ذن ه ۜ   وةــــتةـمفــدف  رة ۟ـيـظيــعةــوف م 

مفكمت ــقفــمة ة ينة ــالح واكفذي ر  نة  لةـــ ي فة نفر   ــبةــــكذ   الالحن ت  ــــقفــــمةــنةادةوف م 
واـال ـقة ﴾١٠﴿ نف ذف ت كمـۛســـف ـال يـــدف عةــمف  اي ي لةى الف نة  اي ان   فةـــوف ونةكذتـةــــمة ر  ف 

نةاــوب ــن  ذ ــب  ة بح ااــرة ةـ المةنة الحفـيفـنةتةـنةااثفـــتح ففـتةـــن  فةاعفــيفـــتةــنةـنةا اثفـــتةـيفــيةــن   وة نةاــرة
ة اةـمف ب كمـــــذن ل  ذةا ـــنح ا اي الحن ية ـــع  د ـه  ﴾١١﴿ لن لفـهةـــفة يل ـۛس نفـر وج   م ـخ  ىـاي بي

حن  ل  ت كفه    دةـــحف وة رف ۛ  ـــفة نف  ي مف اي كف ب ــشفـــوة م ـــــهي  ت ــــرة م كذح ـــالفـواۜ  فةـن ـؤف
ةــه  الح ي ي ـوة يــذي يةكمـري ي ـات ـمف ان ل  لةـنةـهي وة نةكمـزح  مف م  ﴾١٢﴿ يـكةـالف ل يح ـعةـــالف ر ـبي

ةوا ـدف ع ا ـفة الحن ﴾١٣﴿ ةـال قــسح زف ااء  ر  مةـمة ةـتةــــايةـاىۜ وة ة مةـــذة كح لح ب ـــيـنيــــنف ي ـــر  اي
في ةـــيـــرة جة ع  الدح ات ـرة ﴾١٤﴿ يـه  الــنة لةـيـصيـل ـخفـم  هةـدحي لةوف كةر  ر ونةـالفكة نة وة اف 

هيـع  بةاد  ۛ ي ـعةــذ والف ش  هي  عةــمف ال نفـالرح وحة  م  يـق ــلفــرف نفــم ۛشااء   ـية نفـمة لنىــر 
مة  ه ــية يةـــوف ۛ  لة ز ونة ى عةــــخفـــمف بةار  الحن  لةىـفن ﴾١٥﴿ مة ال ذ ـنفـــي ــل  ةـرة يةوف ۙــتح ق  لة

﴾١٦﴿ ۜ  ل ــمف  ۛشـه ـنفـم  ء  ۜ  ــيةــلفك  الفــم ـن  الفــمةـيف مة حن  وف اح ـــالفل  ار ــــــقةـــد  الفـوة ة هح
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Mümin /17 – Bugün 
her kişi, ne işlemişse 
onun karşılığını alır, 

bugün kimseye 
haksızlık edilmez. 

Muhakkak ki 
Allah hesapları pek 
çabuk görür. [31,28; 
54,50] 

Mümin /18 – 
Onları, yaklaşan müthiş
güne karşı uyar! 

Yürekler ağıza 
gelir, yutkunur da 
yutkunurlar. 

O zalim kâfirlerin 
ne dostları, ne de 
sözüne itibar edilir 
şefaatçileri olmaz. 
[53,57-58; 54,1; 21,1; 
16,1, 67,27; 78,38] 

Mümin /19 – O, 
gözlerin hain bakışını 
ve kalplerin sakladığı 
bütün şeyleri dahi bilir. 

Mümin /20 – 
Allah hakkı ve adaleti 
gerçekleştirir. 

Müşriklerin 
yalvardıkları putlar ise 
hiçbir şeyi yerine 
getiremezler. 

Çünkü Allah her 
şeyi hakkıyla işitir ve 
görür. [53,31] 

Mümin /21 – Hiç 
dünyada dolaşıp da 
kendilerinden önce 
gelip geçenlerin 
âkıbetlerinin nasıl 
olduğunu görmüyorlar 
mı? 

Onlar gerek 
kuvvet, gerekse 
dünyada bıraktıkları 
eserler yönünden 
kendilerinden daha 
güçlü idiler. 

Öyle iken Allah 
onları günahları 
sebebiyle yakalayıp 
cezalandırdı 

ve Allah’a karşı 
kendilerini koruyan da 
çıkmadı. [46,26; 30,9] 
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Böyle oldu... Zira

peygamberleri
kendilerine açık açık

delillerle geldikleri
halde bunlar onları red

ve inkâr ettiler. 

Allah da onları
yakalayıp cezalandırdı.

Çünkü O pek
kuvvetlidir, cezası da

çetindir. 

Beyyinat (açık
deliller) şu üç anlama

gelebilir: 1.Allah
tarafından gönderilen

Peygamberler.
2.Peygamberlerin
getirdikleri mesaj.

3.Dünya hayatı
hakkında vaz edilen

kurallar. 

Bu kurallar,
dürüstlüğü öğreten ve

hep dürüst yaşayan bir
insanın, yalancı ve

menfaatçi olmadığının
açık bir delilidir. 

Mümin /23-
Mümin /24 –

Gerçekten Biz Mûsa’yı
âyetlerimiz,

mûcizelerimiz ve
apaçık bir yetki ile

Firavun’a, Hâman’a ve
Kârun’a gönderdik de

onlar: 

“Bu yalancı bir
sihirbazdır” dediler.

[51,52-53] 

Mümin /25 –
Mûsa onlara Bizim

tarafımızdan gerçeği
getirince, 

“Onun yanında
bulunan müminlerin

oğullarını öldürün,
kızlarını ise hayatta

bırakın” dediler. 

Fakat kâfirlerin
hile ve tuzakları boşa

çıkar. [14,6; 2,49] 

Hz. Mûsâ’nın
doğumundan önce de

Firavun böyle bir
uygulama yaptırmış,

bilahere bu uygulamaya
son vermişti. 

Fakat Hz. Mûsâ
peygamber olarak

gönderilince, öncekinin
yerine geçen yeni

Firavun da aynı
endişelerden hareketle,
tekrar erkek çocukları

öldürtmeye başladı. 

ة نح ةاي مة  ت ــيةـلف ال الحن ىـجفـوف  زن
اـــس  ب ـففــنة لح ــكم ظ ــبةـۛسـكفمة ۜ  لة ۜـيةـــمة الفـلفــتف مة وف

ه ــــــنف ال وة فةــــمف  يةـــذ  رف نز  مة الف ذ ــــوف وب ـل ـــق ــ الف ة   اي ﴾١٧﴿ يـۛس ۛساب ـح ــع  الفـري
يع ـفيـۛش ى الفـلة كةـنةاج ـحةـدة ميـر  ا ل لـاظ  ۜ مة ةال ـينة يــحة نفـــم ينة ــميـظح لةـمي م   وة
الحن وة ﴾١٩﴿ لةـية اـعف ةعفـنةـائ ـم  خة اـي ـةة الف مة يـخفــت  ن  وة ور ــالصح  ف  د  ﴾١٨﴿ ۜـطةـي  اع 

ة نح اي نف ع ونة  م  ينة  يةدف ةذي الح ۜ   وة قح ي ب الفحة ضي يةـــون  د  يةقف ونة ب ـقفـهي  لة ۜــض  ء  ۛشيف
لة وا ف يــالوة ير  ض  فة مف يةسي ةرف واـنفـيةــالف ظ ر  ﴾٢٠﴿ ة ة وةـ ه الحن يع ـالسح ۟ـبةـالف مي ير  صي

مفــه  واـان ـكف ةـــبةـــاق ــانة عةـكف ۛفــيفـكف يـــة  الح ۜـــــه ــل ــبفــ قةنفــــم وا ـان ـــكف نةـذي مف
الحن  ة م ـــۛش ال ةـــــــمف  ق ــــه ـــنفــــدح ثةاراى  ف  وح ان ض   فةـةى  وة ةرف م ــــــــه  ذةـــــخة اةــــي الف

ة اةـذن ل كة  ب  مفــه ــنح ﴾٢١﴿ مةــه ـــوب ـذ  ن ــــب  اق الحن  نةـمف م ــه ـــلة نة اــكف اـمف  وة نف وة  م 
م ـــــه  وا  فةكفــ فة نةات ــيح ـبةـالفـمف  ب ــه ـل ـمف  ر س ــيه ــأفتيــتف  تةــانةـكف ر  ذةـاةخةــفة

لة ۛسـوة دف  الرف ىـلفـقة نةا م وسن ﴾٢٢﴿ ۜ ةالحن  نح يح   ۛشـــــه    قةــــــ  اي يــــو  اب ـــع ــد  الفـدي قة
عةــــلنى  ف  اي هةــــرف نة  وة قةار ونةـمة اـوف انة وة ﴾٢٣﴿ يةـب  س ـات ـان ۙـيــبيــطةان   م ـلفـنةا  وة ن 

اـــلةــفة ا  جة ة ه ـمح نفــــحةـالفـمف  ب ــــاءة قح  م  ﴾٢٤﴿ ذحةاب ـــكفر   ــــــاح ـوا   ۛسـال ـقةــفة
اسف ي واـحفــتةــوة نةا  قةـــنفــع  اوا  البفــت ـــوا  اقفـال ـد  ةــــل  الح ااءة ينة  انمةــــنة ه ــعةـن وا مةــــذي

﴾٢٥﴿ ه ــــــــن  مةــــــۛسااءة ۜ  وة يـــــــاف ــكةــد  الفـيفـــــكفا ـمف ة  فيــري لح لة ل ــــي ۛضـنة   اي
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Mümin /26 – 
Firavun: “Bırakın beni, 
şu Mûsâ’yı öldüreyim. 
O da varsın Rabbine 
yalvarsın, bakalım O 
kendisini kurtaracak 
mı? Zira bu gidişle 
onun, sizin dininizi 
değiştireceğinden veya 
ülkede anarşi 
çıkaracağından endişe 
ediyorum.” dedi. 

Burada dinden 
maksat: Mısır 
toplumunun tuttuğu yol
ve medeniyettir. 
Firavun aslında kendi 
saltanatının 
yıkılacağından 
korktuğu halde, birçok 
politikacı gibi, güya 
halkı düşündüğü için, 
onlar namına Mûsâ’yı 
yok etmeye giriştiğini 
ileri sürüyordu. 

Mümin /27 – 
Mûsâ da şöyle dedi: 
“Ben, âhirete, hesap 
gününe inanmayan her 
kibirli ve zorbadan 
benim ve sizin 
Rabbiniz olan Allah’a 
sığınırım.” 

Mümin /28- 
Mümin /29 – Firavun 
hanedanından olup o 
zamâna kadar iman 
ettiğini saklayan biri 
çıkıp şöyle hitap etti: 
“Ne o, siz bir insan 
“Rabbim Allah’tır” dedi
diye kalkıp onu 
öldürecek misiniz? 
Halbuki o Rabbiniz 
tarafından açık belgeler
ve mûcizeler de getirdi.

Eğer yalan 
söylüyorsa, yalanı zaten
kendisinin aleyhinedir. 
Ama şayet doğru 
söylemişse, en azından 
onun sizi tehdit ettiği 
şeylerin bir kısmı 
başınıza gelecektir. 

Şu bir gerçektir ki 
Allah haddi aşan, 
yalancı kimseleri iflah 
etmez. 

Ey benim sevgili 
halkım! Bugün 
hakimiyet sizindir, 
ülkede üstünlük 
sizdedir. Ama yarın 
Allah’ın azabı başımıza
gelir çatarsa, söyler 
misiniz hangi kuvvet 
bizi kurtarabilir?” 

Buna karşılık 
Firavun: “Ben size 
sadece kendimce uygun
bulduğum görüşü 
bildiriyor ve size 
tutulması gereken 
doğru yolu 
gösteriyorum” dedi.
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“Firavunun
sarayındaki mümin” kıssası,

Tevratta ve Talmudda yer
almayan bir kıssa olup,

İsrail tarihi ile ilgili olarak
Kur’ân’ın dünya tarihine

bir armağanıdır. 

Bu zat hissiyattan
uzak, tarafsız konuştuğu

intibaını vermeğe ihtimam
göstermekte ve münazarada

insaf prensibini
uygulamaktadır. Zira önce

onun yalancı olma
faraziyesini, sonra vaad

ettiği her şey olmasa dahi,
bir kısmının gelme

ihtimalinin bile onları nasıl
düşündürmesi gerektiğini

anlatmak istemiştir. 

Bu zat imanını
belirtmeksizin müphem bir

ifade ile şöyle demek
istiyor: “Sizler Mûsâ’nın

dürüst olduğunu tesbit
etmekle beraber

yalancılıkla itham
ediyorsunuz. Bu iki zıt vasıf

bir arada bulunamaz. Şu
halde insanlara bile yalan

söylemeyen bir kimse,
Allah’ın elçisi olmadığı

halde hiç Allah adına yalan
uydurur mu? “O, beni size
elçi olarak gönderip şöyle

şöyle dedi” diyerek en
müthiş, en tehlikeli yalanı

söyler mi?” Yahut
muhataplarına şunu

anlatmak istemektedir: “Siz
haddi aşıp Mûsâ’yı

öldürürseniz bilin ki Allah
böyle yapanları asla iflah

etmez!” 

Öyle anlaşılıyor ki
Firavun, kabinesindeki bu

zatın iman ettiğini
farketmemişti. Zira ona

kızdığına dair bir alâmet
zikredilmiyor. Ne var ki

sözlerine itibar da etmediği
anlaşılıyor. 

Mümin /30-
Mümin /31 – O imanlı
zat bunun üzerine: “Ey

benim halkım” dedi,
“ben sizin hakkınızda,

Nuh halkının, Âd
halkının, Semûd

halkının ve ondan
sonraki milletlerin

başına gelen âkıbetin
sizin de başınıza

gelmesinden endişe
ederim. Yoksa

suçsuzlara azab etmek
sûretiyle Allah kullarına

zulmetmek istemez. 

Mümin /32 – Ey
benim halkım! Ben
sizin hakkınızda o

feryad-u figan
gününden, birbirinizden

imdad isteyeceğiniz
günden endişe

ediyorum. 

Mümin /33 – O
gün arkanızı dönüp

kaçmak istersiniz ama
ne çare! Sizi Allah’ın
azabından koruyacak
hiç kimse bulunmaz.

Evet Allah kimi
şaşırtırsa, artık ona yol

gösteren olmaz. 

اف  الخة قةالة عةـــ ف وة ونايـــرف ن   ذةر  ى ـلف م ــت ـقف ي  الـوف لف وسن ع   ـــيةـوة ةدف بح ۛــرة ايه  ح ن يــ  اي
﴾٢٦﴿ ض   الفـــــه ــظفـــمف  الوف النف ي كمنـةــي لة دي دح ـــبةـالنف ي  ةرف ۛسادةـــفةـــرة  ف ي الف

ن ـي  ؤفم  قةالة ى ايوة ا ت  ـي ع ـنحي  م وسن يـب ذف بحي بح  وةرة نف ك لح  م مف كمرة ر  لةـبح ـكتـةـم 
ج ل  قةالة رة م  وة ؤف نةـم  وف عة رف نف انل  ف  ۗ م  اــية ن  انةه  يمة ت م  اي كف ﴾٢٧﴿ م ـيةـب  ۟ـالف وف ۛساب  ح 

نفــم  ج ــت ـقفـتة ال بح ق ولة ـلى النف يةـل ونة رة قةالحن   يةــرة ادف ــوة بةيح نةات ـب الف مفكماءةـجة
مفكمبـفـص ـي  بح  ۜكمرة نف يةمف اي ه  ـكفك  ــ وة لةيف باى فةعة نف يةـكفاذ  اي ب ه ۛ  وة قاىـذ  ك  ۛصاد 

ف ـم  ر  سف ةـــعفــــبة ي يةــض  الح ة كمد ـع ــــذي نح ۜ   اي ةمف ية  الحن ي مةــــهفـلة وةـــنف ه ـــدي
م   ـــيةاقة لفـم   الفكمـــلةوف مة  ظةـــيةـك  الفـم  ينة ف يـــاه ـوف ض   ري ةرف الف ﴾٢٨﴿ كةذحةاب 

ن ـــعة وف نةـــص ـــنفــــنف  يةـــمةـــفة نة اينف الحن س   أفـــنف  بةـا  م ـر  ااءة رفــــــــالة  ف ـقة اۜ  ـجة
قةالة وة ﴾٢٩﴿ اا ي مة ااـا ري مة ة لح ااالهف ك مف  اي مة ى وة يــالرن ة ۛسكمــدي لح يلةــمف  اي ۛشاد ـال بي ة رح
﴾٣٠﴿ ة ـذييالح م  ــ يةاقةنةـــي انمة اييوف ح ن لةيـفـالخة اي ةحفـلة يةـثفـمف م كماف  عة م  الف ۙـوف اب  زة
ا وة مة م  ن ــلة دةأفب   قةــثفــم  عةــوف ثةـوح  وة ةـم ــاد   وة الح ينة م ــودة  وة ۜــه  د ـعفـنف بةـذي مف

ية ايـــا قةـوة ح ن م   اي مفكميـفـــلةــاف  عةـي الخةـــوف ﴾٣١﴿ يد  ظ ــ ي الحن  بةاد ــع ــلفـماى ل ــلفـري
مة  ت ــــية يــــدف ب ــــونة   م ـوة لح ــــــوف ۛ  مةــري نةـــــــم مف  كمـــــا لةـنة ﴾٣٢﴿ ۙــية ةنةاد  مة التح وف

﴾٣٣﴿ مةــــاص ــنف عةـــ م الحن  الةـــــ  فةالحن ل  ـــل ــضفـــــنف ي ـــم ۛ  وة اد ـــه   م ـــمة نف  هة
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Mümin /34 – 
Daha önce Yusuf da 
size açık açık delillerle 
gelmiş, 

siz onun getirdiği 
gerçek hakkında da 
şüphe edip 
durmuştunuz. 

Nihayet vefat 
edince: “Ondan sonra 
Allah artık hiçbir 
peygamber göndermez”
demiştiniz. 

İşte Allah haddi 
aşan, şüpheci kimseleri 
böyle şaşırtır. 

Bundan maksat 
şudur: 

“Sizin selefleriniz 
de vaktiyle Mûsâ’nın 
ecdadından Yusuf’u 
reddetmişlerdi. Fakat 
sonra onun faziletini 
kabule mecbur kaldılar 
ve onun ülkeye büyük 
faydasını gördüler. Ona 
o derece makam 
verdiniz ki “Artık onun 
üzerine peygamber 
olamaz!” diye başka 
peygamberleri 
reddetmeye bile bahane
yaptınız. Öyleyse 
dikkat edin, bu sefer 
göz göre göre yanlış bir
iş yapmayın!” 

Mümin /35 – 
Kendilerine ulaşmış 
hiçbir delile 
dayanmaksızın 

Allah’ın âyetleri 
hakkında ileri geri 
tartışanların bu 
hareketleri, 

hem Allah indinde,
hem de iman edenler 
yanında pek büyük bir 
gazaba yol açar. 

İşte Allah, her 
kibirli ve zorbanın 
kalbini böylece 
mühürler. 
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Mümin /36-
Mümin /37 – Firavun:

“Haman! benim için bir
kule inşa et, dedi, 

Umarım ki böylece
yükselebillir, göklere

yol bulur da Mûsâ’nın
Tanrısına ulaşırım. 

Gerçi ben onun yalancı
olduğunu

zannediyorum ya,
neyse!” 

İşte böylece,
Firavun’un kötü gidişatı

kendisine cazip
göründü ve yoldan

çıkarıldı. 

Sonuç itibariyle
Firavunun hilesi ve
düzeni de tamamen
boşa çıktı [28,38] 

Firavun bir gözetleme
kulesi yaptırarak teknik bir
teşebbüste bulunmak ve bu

şekilde Hz. Mûsâ’yı güya
yalancı çıkarmak için bir

şarlatanlık yapmak
istiyordu. Bunda şu iki

düşünceden biri vardı: Ya
halka diyecekti ki, “İşte

gökleri gözetledik, orada
Mûsâ’nın dediği İlahı

göremedik, olsaydı
görünmesi gerekirdi” veya
diyecekti ki: “Bakınız! Biz

bu kadar malî
imkânlarımızla göklere

çıkmanın yolunu
bulamadık, o halde Mûsâ

nereden çıktı da bize
onların Rabbi tarafından

görevli olduğunu
söylüyor?” 

Müteakip âyet,
Firavun’un bu husustaki

aptallığına ve kötü
tutumuna işaret eder: Zira
Allah’ın varlığını gökler,

yer ve yerdeki bunca varlık
gösterirken, gökte bir yıldız
arar gibi O’nu aramak akıl

kârı değildir. 

Mümin /38 –
İman eden zat şöyle

devam etti: 

“Ey benim halkım,
gelin bana uyun ki size

doğru yolu göstereyim. 

Mümin /39 – “Ey
benim halkım! Bu

dünya hayatı, basit bir
metâ’dan, geçici bir

eğlenceden ibarettir. 

Âhiret ise, işte asıl
yerleşecek yer orasıdır.”

Mümin /40 –
“Kim bir kötülük

işlerse, sadece o kadar
cezalandırılır. 

Ama, mümin
olarak, ister erkek ister
kadın, kim makbul ve

güzel bir iş yaparsa, işte
onlar cennete girer ve

orada hesapsız
nimetlere nail olurlar.” 

ي ۛشكح  في لة دفـوة ااءةقة لفـنةات  فةـيح ــبةـالفـل  ب ـبفـقة نفـف  م ـوس ــ ي مفكمجة از  مفـت ــمة
هيـعفــبة د  ةــم  ااءةاـمح ۜ حةـب مف كمجة اىــهي ذةاهة تحن نفـ م الحن   لةنف يةبفعةۛث مفـت ـلفــق  لةكةــاي
ينةـاللحة ذي ﴾٣٤﴿ س  ل ـكفولىۜ ــــرة لح ــــــكة ي ـذن م ـنف ه ــ مةالحن  ض  ف  م ـوة ر  ۛـسف تةاب  رف
تاىـقفــمة س ــيفـغةـ ب الحن ات  ـية ان يــفايونة  ـل  د   جا ـــــــي  ۜ ــه ـيــتن طةان  الـــلفـر  رةـب ـكفمف

لح ـكم ع الحن  دة ـنفـــع  ة دةــنفـوة يـــالح ل ــــكفواۜ ــن ـــنة انمةـذي لنىـعة  الحن  ع ـــبةــطفـــية كةـذن
قة عةـــ ف الةــوة ن  يةـــرف يــن  ليـــان  ابفــامةــاهةــوف ﴾٣٥﴿ ةــر  جةـبح ـكفـتةـــب   م ــلفـقة ار ـبح

ةـالسف ات  فةـمنـبةاۛب السح ةــوة عةــل ـاةطح ﴾٣٦﴿ حاى ــۛص ـــلةعةرف بف ىــلـ ةسفــل ـال بةاۛبۙــغ  الف
يح  نةـــــز  ا لن لنى  ـاي ة ظ ـنحي اي ى  وةــوسنـ  م ه ـــــاي بـكفه   ــــنح ــــي  لة  اىۜ   وة ـاذ 

ل ـــكف كةــــذن
مة د ـيفـكفا ـوة عةــــف ـــــل  نة ــــرف اوف ص ـــــل ــمةــوء   عةــــ س  ة  عةــهي   وة ة ن ـــدح ۜـــبيـالسح يل 

قة ةالة  ـــــوة م ـــــــا قةــنة  يةــــــــــي   انمةذيي الح وف ﴾٣٧﴿ نة ــرف عةــف  ة  وف لح ۟ـــتة ي ـفي اي بةاب 
ةــــا قةــية نح اـــوف م   اي مة ﴾٣٨﴿ ة ۛـيلة الـــــبيــــــمف  ۛسكمد   ـــون  الهفــع ـــب ـــــــاتح ۛشاد  ة رح

ار ـقةـالف رة نفــوة   الــينــحةــه   الف ذ ــهن نخ ـتةـــيةا  مةــــدح  ة الف نح اي ةة   ه ــــاع     وة ية دةار ـــرة
لة  ۛسـنف عةـــمة ي ــةى  فةـئةــيح ــم  م ــــجفـــلة ة لح اى  اي مةــــلةــثفـــزن اۛ  وة لةــــم ـنف عةـهة ﴾٣٩﴿

ائ كةـفة لن ا ول  نف ذةـــــحاى  م ــــال ـــۛص
ه ــــــنف وف ا  ر   الــــــكف م ـــــوة   م ـــــــثنى   وة ن ـــــؤف

﴾٤٠﴿ ةــجةـــونة  الفـل ــــدف خ ـــــية ا  ب ــيـــونة   فيـرف زة ق ــــةة  ي ـــنح ۛساب ـر  ح ــــيفــغةــهة
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Mümin /41 – “Ey 
benim sevgili halkım, 
nedir bu başıma gelen? 

Ben sizi kurtuluşa 
dâvet ederken, siz tutup
beni ateşe 
çağırıyorsunuz!” 

بزح

﴾٣﴿
Mümin /42 – 

“Çünkü benim, Allah’ı 
inkâr etmemi ve O’nun 
ortağı olduğuna dair 
hiçbir bilgim olmayan 
şeyleri, 

Kendisine şerik 
yapmamı teklif 
ediyorsunuz. 

Bense sizi (üstün 
kudret sahibi ve 
mağfireti pek bol olan) 
o azîz ve gaffâr’ın 
yoluna dâvet 
ediyorum.” 

“Rububiyette değilde,
mâbudiyette şerik olduğuna
dair hakkında hiçbir ilmim 
olmayan şeyler” demektir. 
Burada ilmi nefyetmekten 
maksat, mâlumu 
reddetmektir. Ve bir de şuna
işaret vardır: Uluhiyyet, 
yani İlah olmak için, 
mutlaka onun hakkında 
bilgi sahibi olmayı 
icabettirecek delil lâzımdır. 

Mümin /43 – “Hiç
şüphe yok ki sizin beni 
tapmaya dâvet ettiğiniz 
putların, 

ne dünyada, ne de 
âhirette, asla 
kendilerine ibadete 
dâvet yetkileri yoktur.” 

“Şu kesin ki: 
hepimizin dönüp 
varacağı yer Allah’ın 
huzurudur 

ve haddi aşanlar 
cehennemi 
boylayacaklardır.” 
[46,5-6; 35,14] 

Mümin /44 – 
“Size söylediğim şu 
sözleri yakında 
hatırlayacaksınız.

Artık ben işimi Allah’a 
bırakıyorum. 
Çünkü Allah kullarını 
pek iyi görmektedir.” 
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Mümin /45 –
Allah onu, o kâfirlerin
tuzaklarının şerrinden

korudu. 
Firavun hanedanını da
kötü azap kuşatıverdi. 
Öyle anlaşılıyor ki bu zat
çok muteber bir mevkide

olduğundan, bu sözlere
rağmen Firavun ona ilk

merhalede bir zarar
veremedi. Fakat en yakın

çevresinin bile Mûsâyı
kabul ettiğini görerek,

ondan etkilenenleri tasfiye
etme planlarına girdi. Bu
arada Hz. Mûsâ’ya hicret
emri geldi. Peşine düşen

Firavun suda boğuldu. 

Mümin /46 – Onlar
sabah akşam ateşin

karşısına getirilirler.
Kıyamet koptuğunda
da: “Haydi, Firavun

hanedanını en şiddetli
azaba sokun!” denilir. 

Âyet kabir azabına
işaret eder. Kabirde azap

ruhlaradır. İbn Mes’ud
(r.a)’dan rivayet edildiğine

göre kâfirlerin ruhları siyah
kuşların bedenine girip

sabah akşam cehenneme
karşı tutulurlar, bu iş

kıyamet gününe kadar
böylece devam eder. 

Buharî ve Müslim
tarafından nakledilen bir

hadis-i şerifte Hz.
Peygamber (a.s.) ister

cennetlik, ister cehennemlik
olsun, ölen kişiye kabirde,
sabah akşam gideceği yer
gösterilip “İşte dirildikten

sonra gideceğin yer!”
denileceğini bildirmiştir. 

Mümin /47 –
Ateşin içinde bir

birleriyle tartışırlarken
zayıflar, dünyada

büyüklük taslayanlara: 

“Biz bunca zaman
size tâbi olduk, bari ateş

azabının bir kısmını
olsun kaldırabilir

misiniz?” 

Mümin /48 –
Büyüklük taslayanlar

da: “Bizim hepimiz
ateşin içindeyiz. 

Allah kulları
arasında vereceği

hükmü verdi, iş bitti!” 

Mümin /49 –
Ateşte olanlar bu sefer,
cehennem bekçilerine: 

“Ne olur,
Rabbinize bizim için

yalvarın. Bir gün olsun,
azabımızı hafifletsin!”

derler. 

﴾٤١﴿ يةا قة ي ـوة اي ال م  مة لةىوف ة الدف ع وك مف اي تةــالنح وة   وة لةــونةــدف ع ـــجن اي اي ةار ۜــى الـني نح
هيـب  ع ــــتة ي ـــــو نةــدف ةني   ل 

رة كذ يـــــيفــــالةـهي مةـــــــر  كة ب ـــشف ا   وةب الحن   ف  ۛس  لي
مة الــــــلة جة ة رة اــــنح مة ﴾٤٢﴿ النةال  ـــلفـع  لةى مفكمو ـع  دف الم    وة يز ـعةــالف اي ار  زي ة فح الفغة

نخ  ة ــالف رة ايـــنةوـع  دفــتة لةني ة   ف ــــعف ه   دةــۛس لةـيفـــه  لةــيفـ  اي لة ف يــــنف دح ـال يـوة يةا وة
اب ــالصف حة ة   مة ال وة اـــــــــــــنح ة نة ة  الفالحن ى  ــلة ا  ايــرة دح النح مفــنة  ه ـيـر  فيـسفـم ـ  وة

اا  الـــــــــكمذف ـــــــتةــــــۛســـــفة ۜ   وة ا فةكمــل    لة وـق  ر ونة   مة وح ض ــمف ﴾٤٣﴿ ةار ــال نح
الحن ه   ــيــوة قنــــفة ﴾٤٤﴿ لةـــــــــــــــالمف ي اي ۜى ـــراي ة  الحن  نح ة  اي يـ بةالحن بةاد ـــع ــالفـر  ب ـصي

﴾٤٥﴿ ا مةــيح ـۛس حةــــكفــةات  مة وا  وة عةــــل  ف  انـاقة ب ـر  اــرف نة  س  ۛـــعةـوء  الفـوف ذةاب 
اعةـال ة ة  ـــسح ةار  ا غ ــيفـلةـونة عةــرة ض ــعفـــي  اللنح ى وة عةـــهة واح يةــش ـد  ىۛ  وة مة تةــياح وم ـق ـــوف

ااجح ــــتةــذف ية اي وة ونة ف يـــحة ﴾٤٦﴿ خ  اـــالدف عةــوا انلة ف ـل  نة الـــرف ة الفـــۛش وف ذةاب ــعةـدح
ةـكم انح ةار ـــال اــعةـــضح ـول   الـق ــــيةــــ  فةنح ةــؤ لا  ل ــــفن يـلح ةــبةــــكذـــتةــاسف نة ـذي نح اوا  اي اــر 
نةـــم  ةا نةــن و نة   عةـــغفـــمف   م ــت ــــنف لف  الــــهةــعاى   فةــــبةـــــمف  تةكمـــلة باىــيـصيــنح

ةـقة يـــالة الح ةـــبةـــــكذــتةــنة اسفـذي نح اوا  اي اـــــــيـــلح  فيـــكما ـر  ة ـهة نح ةا  اي الحن ﴾٤٧﴿ ةار ــال نح
قةالة  وة

ة يــالح ةار  ل ـال يـنة ف ــذي ةمةـنح نح هة نةة  جة زة خة ﴾٤٨﴿ حةـقة بةاد ـع ـالف نةـيفـمة بةكفـدف
﴾٤٩﴿ وا ع  ةادف بح ةا يةـــفف  عةـــفح ــخةــــــــ  ي مفكمـــ   رة ذةاب ـــعةـــــنة الفـــوف ماى  م ــنح
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Mümin /50 – 
Onlar: 
“Peygamberleriniz size 
açık açık delillerle 
gelmediler mi?” 
deyince: 
“Evet!” diye cevap 
verirler. 
Bu defa onlar: “O halde
siz kendiniz 
yalvaracaksanız 
yalvarın (biz sizin 
durumunuzdaki 
kimseler için dua 
etmeyiz.)” derler. 
Kâfirlerin duaları ise 
neticesiz kalır. 

Mümin /51 – Biz 
resullerimize ve iman 
edenlere, hem dünya 
hayatında, 
hem de şahitlerin 
çağırılıp dinlendiği 
günde, elbette yardım 
ederiz. 

Mümin /52 – O 
gün zalimlere 
mazeretleri fayda 
sağlamaz. 

Onlara sadece 
lânet vardır! Onlara 
sadece kötü bir yurt 
vardır! 

Mümin /53 – Biz 
gerçekten Mûsâ’ya 
doğru yolu gösteren 
Rehberi verdik 

ve İsrail evlatlarını
kitaba vâris yaptık. 

Mümin /54 – O 
kitap, akl-ı selim 
sahipleri için bir 
hidâyet rehberi ve öğüt 
kaynağıdır. 

Mümin /55 – O 
halde, sen sabret! 
Çünkü Allah’ın vaadi 
gerçektir. 

Hem günahından 
istiğfar et, sabah akşam 
Rabbine hamd ederek 
zikir ve ibadete devam 
et. 

Hz. Peygamber 
sallallahu aleyhi ve sellem 
günah işlemekten 
korunmuştur. Ümmetine 
örnek olmak için ve 
ümmetinin fertlerinin 
günahları için istiğfar 
etmesi sözkonusudur. 

Yahut burada hitap, 
Hz. Peygamber (a.s.m)’a 
olmayıp dolaylı şekilde 
ümmete hitap edilmektedir. 
İma yolu ile, ümmetin af 
dilemesi emredilmektedir. 
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Mümin /56 –

Kendilerine ulaşan
hiçbir delil olmaksızın 

Allah’ın âyetleri
hakkında ileri geri

tartışanların içlerinde
olan duygu, sırf bir

büyüklük
kompleksinden başka
bir şey değildir, ama

onlar o özendikleri
dereceye asla
ulaşamazlar. 

Sen onların
şerrinden Allah’a sığın. 

Çünkü O, her şeyi
tam mânasıyla işitir ve

bilir. 

Mümin /57 –
Gökleri ve yeri

yaratmak, insanları
yaratmaktan daha

büyük bir iştir, ama
insanların çoğu gerçeği

bilmezler. [46,33] 

Mümin /58 –
Görmeyenle gören bir

olmaz. 

İman edip makbul
ve güzel işler

yapanlarla 

hep kötülük
yapanlar da bir olmaz. 

Ne de az
düşünüyorsunuz! 

Âyet âhiretin
varlığının aklî deliline

işaret eder. Şöyleki:
Âhiret olmazsa mümin
ile kâfir, iyi ile kötü bir
olur. Kötülükler teşvik

edilmiş olur. Ahlâk
denilen kavram ortadan

kalkar. 

ۜـــيح ـــــبةـــا لفـب  نةات  اوا   لةقةال  مفكمـــل ـــــمف  ر  س كميــــــــأف تيـــك   تةـــــــمف تةــــــالوة
ة في لح يــاي اــــ  بةال واـقة ا  د  عن واۛ  وة مة يـــــاف ـكفـــــؤ ا  الفــــلنۜى  قةال وا  فةا دف ع  نةـري

نحة ةنةا  ــلةــر   ر س ــص ـنفــنةــا لةـاي الح يــوة وة ـــينــحةـالفوا ف ي ـن ــــانمة نةــذي ﴾٥٠﴿ ۟ـــۛض ل  لة
يةـــية مة  لة ةا ل ـع  الـفةـنفـــوف ينةــميــظح ﴾٥١﴿ نفـال يةــدح  مة  يةــــيةا  وة ةشفـق ــــوف ۙـهةــوم   الف اد 

﴾٥٢﴿ لةــه ـــذ  رة ت ــــعفــــمة ةـــه ـــــمف   وة لةـــنةـــعفـــم    اللح وء   الـــه ـــــة    وة ا ار ــمف   س  ة دح
تةاۛبۙـك ــالف لة ثفـــه ــوۛسى الفــنةا م ــيفـدف ان تةــقةـوة رة الوف ى  وة ي ايسفـــبةنةا ــدن اايـيـــناي ـلةـرة

عفـب ــاصفـفة ة وة نح دةـــرف اي ﴾٥٤﴿ ذ ــــــه  ى  وة ى  ل  ولــــكذدى ةــل  رن اب ـبةــلف ي الف ﴾٥٣﴿

يح  ش  ب الفعة اسفـــ حةالحن  نفــرف ل ـف ــغفـــتةـقح  وة ۛســب ــذة بح كةد  ـمفــحةـــحف ب ـــبح ــكة  وة رة
ة ة    الح نح يونة  ـا د  ل ـجةــــنة    ي ــذي يـــاي يةفاي ا ت ــ  ان ﴾٥٥﴿ الف  بف ا ر ــكةـــــــــــــــــوة

مفــه  ۙ  اي نف ـــــه ـــــــيــــتن ان   الـطةــــــلفــــر   س ـــــيفــغةــــ   ب الحن  د  و ر ــــص  ي ــ في مف
ة اي ه ـــنح ة   لح ۛ   فةــيــــغيــــــبةا ل ـــــــمف   ب ــــا ه ـر   مةـــبفــــــكناي ۜذف ـــــــع ـــتةـــــا سفـه  ب الحن 

ةــلفـخةـلة ض  الـمنـق  السح ةرف الف ات   وة ر ـبةـكذوة ﴾٥٦﴿ ةــ الوةـه  ر ـيـصيـبةـــيع  الفـــميـسح
ونةـم ـــلةــعفـلة ية لنـق  الــــلفـــنف خةـــــم  ة  ال كنـــــــنحةاس   وة نحةاس ــرة الـــثةــــــكذنح

مة ةعفـتةـسفـا يةـوة ي الف الفــو  ى وة ةر ــيـصيـبةـمن الح يــ وة عةوا ــن ــنة انمةـذي ل واــم ــوة ﴾٥٧﴿

﴾٥٨﴿ ا ل  ة لة الفـــالصح ات   وة ۜ  قةــــم ــحة يء  ا تةـــيـليـــــــساي ةــــتةـــــلى مة ر  و نةــــذة كح
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Mümin /59 – 
Kıyamet saati mutlaka 
gelecektir. 

Bunda hiç şüphe 
yok. 

Fakat insanların 
ekserisi buna 
inanmazlar. 

Mümin /60 – 
Rabbiniz buyurdu ki: 
“Bana dua edin ki size 
karşılık vereyim. 

Zira Bana ibadet, 
yani dua etmeyi 
kibirlerine 
yediremeyenler, zelil ve
rezil olarak cehenneme 
gireceklerdir.” {KM, 
Yeremya 33,3; Matta 
7,7; Markos 11,24} 

Bu âyetten 
“Duanın ibadetin rûhu” 
olduğu anlaşılmaktadır. 
Dua etmek, Allah’a 
yönelmenin ta 
kendisidir. Nitekim Hz. 
Peygamber (a.s.): “Dua,
tam tamına ibadettir” 
ve yine: “Dua, ibadetin 
başıdır,” “Dua, ibadetin
özüdür” buyurmuştur. 

“Allah, kendisine 
dua etmeyen kuluna 
azab eder”  “Dua, 
başınıza gelmiş ve 
gelecek olan 
musîbetlerden sizi 
korur. Ey Allah’ın 
kulları! Dua ediniz” 
buyurmuştur. Çünkü 
Allah’ın yardımı 
olmaksızın, bizim 
tedbirimiz fayda 
sağlamaz. 

Mümin /61 – 
Allah, sükunet bulup 
dinlenmeniz için geceyi
yarattı. 

Etrafınızı görüp 
çalışabilmeniz için de 
aydınlık olan gündüzü 
var etti. 

Doğrusu Allah, 
insanlara büyük lütuf 
sahibidir, fakat 
insanların ekserisi 
şükretmezler. 

Mümin /62 – İşte 
Rabbiniz, bütün bunları
yapan, her şeyi yaratan 
Allah’tır. O’ndan başka 
ilah yoktur. 

Böyle iken nasıl 
oluyor da bu gerçeği 
kabul etmekten 
vazgeçiyorsunuz? 

Mümin /63 – 
Gerçek durumu bile 
bile Allah’ın âyetlerini 
inkâr edenler, aynı 
şekilde, haktan yüz 
çevirmişlerdi. 
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Mümin /64 –

Allah o yüce Zattır ki
sizin için yeryüzünü

yerleşme yeri, göğü de
kubbeli bir çatı yapmış,

size sûret verip
sûretlerinizi de güzel

kılmış ve sizi helâl hoş
nimetlerle

rızıklandırmıştır. 

İşte sizin Rabbiniz
olan Allah bu Zattır. 

Demek âlemlerin
Rabbi olan Allah ne

Yücedir! 

Dünyanın etrafını,
portakalın kabuğunun

meyve kısmını
sarmalaması gibi saran

atmosfer küresi, kubbeli
çatı durumundadır.

Uzaydan gelen zararlı
ışınlar, meteorlar gibi
dış tesirleri önlemek
suretiyle dünyadaki

hayatın devamını
sağlamaktadır. 

Bu âyet insanlar
için dünyanın nasıl

elverişli halde
hazırlandığını, Allah’ın
onlara tam münasip bir

yaratılış, her türlü organ
ve sistemler, birçok

nimet ve gıdalar,
bitmek tükenmek
bilmez imkânlar

verdiğini
düşündürmektedir. 

Mümin /65 – Tam
mânasıyla Diri olan

yalnız O’dur. 

Ondan başka tanrı
yoktur. 

Öyleyse ibadeti
gönülden olarak ve
yalnız O’na yapın,

yalnız O’na yalvarın. 

Bütün hamd ve
övgüler âlemlerin
Rabbi Allah’adır. 

Mümin /66 – De
ki: Rabbimden bana
açık deliller gelince

sizin Allah’tan başka
ibadet ettiklerinize

tapmam yasaklandı ve
bana âlemlerin Rabbine

teslim olmam
emredildi. 

ي  ن ونةــلة ؤف م  ة ال نح ا عةـاي ة يفــيةـت  ُلٰةة ــسح رة لنـيـۛب فيــة  لة ا وة ة الـكنـهة النحةاس ـثةكذنح رة
قة بح الة  ـوة ع م  كمــــــرة ي الــــ ادف ةكمـــبف لةــج ـــــتةــسف وناي ة الح نح ۜ  اي يــمف نةـــذي ﴾٥٩﴿

يــخ  ۟ــري نة تيـــع  نفــر ونة عةـب ــكذتـةــــسفـية خ ـــيةـۛس  يـبةادة ةـهةـجة ونة ـل ـــدف مة  دةاـــنح
ة اللحن  ي جةـ الح ةم كمــلة لةـــعةــذي الـيـن وا فيـكمـسفـتةــــلة ل ــيفـــ الح ةـه   وة ارةــــنح هة ﴾٦٠﴿

رةـــــثةـــكذال ة ــص ـــبفـــم  نح ةراىۜ اي لنــلةى الـــل  عةـضفــــذ و فةــــ لةالحن ةكنـــــنحةاس  وة نح
بح   الحن م  كمـــــــذن ل  ق ــــــال ـــخة مفكمـــــــرة ﴾٦١﴿ يةـــال و نةـكمـشفــنحةاس    لة ر 

ذن ل كةـــكف ﴾٦٢﴿ ۢ ـــــلح  ۛشــــكم ء  لنيف ا اي ةــــ لة لح فةـــــى ت ــاة نحنــــ فةوة  ــــه هة اي ونةــكمـؤف
د   و نةـــــحةــــــجفـــــــية يـــالحةك    ــؤف  فةــــي  الحن ا ت  ــان يةــــوا   ب ـــان ـــكف  نةــــذي

ةاللحن  ي جةـــــ الح ۛض  قةم كمـــلة لةـــعةـــذي ةرف الـــ الف اراى وة ةــرة ااءة ب ــسح ااءىـمة نة ﴾٦٣﴿
ة ۜـيح ـالطح بةا ت  رة ــوة ۛص ة رة ـۛسنة  ص ــاةحفـمف  فةكموح قـةكموة زة رة نةـمف  م كممف  وة
ينةـــميــــلة ل ك م   ۛكمــــــــــالحن   رة بح ذن كة ــبةـــــــتةــــــــــــــفةـ  مف بح  الحن   ارة اــعةــــالف رة

ةوةــــه  لح هة اي لن ا اي يح  لة ع ـ فةوةـــه   الفحة يــه  الـــ لة ينةـــصيــل ـــخفـــوه   م ـادف ۜـــدحي نة ﴾٦٤﴿

ت    النفـــيـــهيــــي ن ـــلف  اي نحيـــق  ﴾٦٥﴿ د   مف حن اللفحة نةـــــيــميــــا لةــعةـــــــ الفرةبح   ل 
ا ن ــجة يةـــاءة ةدة   ــب ـــــالعف ينةـــالح اـــــــ لةالحن  نف   د  و ن   ـــــونة  م ــدف ع ـــــ  تةذي ة مح

﴾٦٦﴿ ي نف ـنةات   م ـيح ـبةــالف بحي ا م رة ت   النف ا سفــــ وة بح  مةـــل ـــرف ا لةــالف   ل رة ينةـعة مي
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Mümin /67 – 
O’dur ki sizi (atanız 
Âdemi) topraktan, 
sonra tek tek siz 
insanları da bir 
menîden, sonra 
alakadan (embriyodan) 
yarattı. 

Sonra sizi 
analarınızın karnından 
bebek olarak çıkarır, 
derken sizi güçlü 
kuvvetli bir çağa 
eriştirir,sonra 
ihtiyarlığa varacak 
kadar yaşatır. 

İçinizden kimi 
daha da önce öldürülür, 

kiminizin ömrü bir
vaadeye kadar uzatılır. 

Olur ki aklınızı 
kullanıp bunları 
düşünürsünüz diye 
böyle yapar. 

Mümin /68 – 
Hayatı veren ve hayatı 
alıp öldüren O’dur. 

Bir işin olmasına 
hükmedince, sadece 
“Ol!” der, o da hemen 
oluverir. 

Mümin /69 – 
Baksanıza Allah’ın 
âyetleri hakkında 
tartışanlara, ileri geri 
konuşanlara! 

Nasıl oluyor da 
haktan vazgeçiyorlar? 

Mümin /70 – 
Kitabı ve resullerimizle
gönderdiğimiz 
buyrukları yalan 
sayanlar, suçlarının 
neticesini yakında 
öğreneceklerdir. [77,15;
55,43-44; 37, 68; 
56,41-44; 56-51-44; 43-
50] 

Mümin /71- 
Mümin /72 – 
Boyunlarında demir 
halkalar, ayaklarında 
zincirler olarak önce 
kaynar suya 
sürüklenecek, sonra da 
ateşte cayır cayır 
yakılacaklardır. 
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Mümin /73-
Mümin /74 – Sonra da

kendilerine şöyle
denilecektir: 

“Allah’tan başka
O’na şerik saydığınız

putlar nerede?” 

Onlar: “Bizden
uzaklaşıp ortadan

kayboldular. 

Daha doğrusu, biz,
taptıklarımızın bir hiç

olduğunu, şimdi
anladık. 

Meğerse bizim
taptıklarımız, bir hiçten

ibaretmiş.” 

İşte Allah, kâfirleri
böyle şaşırtır. [6,23] 

Mümin /75 – Bu
şaşırtmanın sebebi,

dünyada haksız yere
şımarıp kibirlenmeniz

ve taşkınlık
yapmanızdır. 

Haksız yere (bi
gayri hakk): “şirk ve

azgınlık yaparak”
demektir. 

Mümin /76 –
Haydin, içinde devamlı

kalmak üzere cehennem
kapılarından girin. 

Kibirlilerin yeri,
ne kötü bir yerdir! 

Mümin /77 –
Sabret! Çünkü Allah’ın

vaadi gerçektir. 

Biz onlara vaad
ettiğimizin bir kısmını

sana göstersek de, 

yahut senin ruhunu
yanımıza alsak da,

onlar mutlaka sonunda
dönüp huzurumuza

geleceklerdir. 

لة ة ـعة قة ي وة ــه  نف مف كمــقةـلةـخةالحةذي ة ــت م  اب   ث مح ة ة  ــفةــــطفــ ن نفـــم رة نفــــم ث مح
واــن  ة ي ـــث  ج ــخفـمح ة ل ــلى ث ــففـمف ط كمـر  اوا الش ــل ـبفـتةـمح ةـغ  ةـث مف كمدح وكمـــتةــ ل مح
لىــالجة م ـي ـــــش  نف فحنى  وةــــتةـــنف ي ـمف  مةكمـــــنفـــوخاىۛ  وة ل ــبفــقةم  اواـــل ـبفـتةـل  وة غ 

ةوةــه  ي ي ـالح ي ــذي ـيي وة ۛ  فةـميـحف ذةاــيت  ا  ﴾٦٧﴿ ى ةـم ۛسمح لح لةعة ل ونةــعفــمف تةكمى وة ق 
رةـــمف تةـــاللة ﴾٦٨﴿ ىـــــقة ا ةـــراى  فةــالمف ضن ا  يةـــا  نح ۟كمـــيةـنف فةكمه   ــو ل  لةـق ـــمة و ن 
ة يـاللح نةـــذي ﴾٦٩﴿ لة ينة ــالحةى ــاي ل ـجةـي  ذي ية يـونة فايـاد  ۜات  ـان ف ــصفــى ي ـ النحنالحن  ۛ ـرة ونة
ۛفــۛســــفة وف ب ــــــكف ة ب ــــك ـــالفـوا ب ـذح ا  الرف ۛســــــتةاب   وة ا نةا  ـــلةــهي  ر س ـــنةا ب ـــــلفـــمة

ذ  ةغف اي يـالف ل   فاي نةا ق  لة ة مفـه ــالعف السح س ـ وة ۜ  ي ــلة ۙــحةـسفـل  ب ونة ﴾٧٠﴿ لةـية ۙـعف ونة م 
ة قي يف يلةـث مح مف ال اـلةه  نة مة ﴾٧٢﴿ ة ـــــث  يم ـميـــالفحة ف ي ةار  ف يمح جةـي  النح ۛـسف ر ونة ﴾٧١﴿

ۜن   و   د نفـــم  ةا  قةال واالحن  نح ك نف مفـلة لفـبة ۛضلح وا عة نـة ﴾٧٣﴿ ۙــكمر ــشفــت مف ــت ـنفـكم ونة
ا ل ك مف ب مة ذن ﴾٧٤﴿ ع ــنة لح ـل  ۛشـبفـقة نفـم  واـدف ل كة ي ض  ـاىۜ كةذن يـاف ـكةــالف الحن  يف نةـري
ۛ ح ونة رة تةمف ح ـففـتة مفـت ـنفــكم ض  ف يونة ــرة ةرف الفــيفـغةـب  الف ب  قح ـحةـر  اــوة مفـت ـنفـكممة

اوا البفـــــا دف خ  اۛب جةــــل  ةـــهةــوة يــال ـمة خةـنح اۛ فةـــيـنة فيــدي ىـــثفـۛس مةـئفــب ـهة وة ﴾٧٥﴿

عفــب ـفةاصف ة وة نح ۛ فةـ حةالحن دة ـــرف اي ةـقح  يةــا ن ـا مح ةـر  ۛضــنح كة بةعف ﴾٧٦﴿ كة تـة ينةـبح ـالفم  ري
﴾٧٧﴿ ة ي  نةــالح ةــــتةــــمف  الوف نةــد  ه ــع ـــذي لةــنحةكة  فةــيةــــوة فح جةــنةا  ي ــــيفــــا  ع ونةـــــرف
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Mümin /78 – Biz 
senden önce de birçok 
resul gönderdik. 

Onlardan bazısını 
sana anlattık, bazısını 
ise anlatmadık. 

Hiçbir peygamber,
Allah’ın izni 
olmaksızın bir mûcize 
getiremez. 

Allah’ın emri 
gelince de hak ve 
adaletle hükmolunur ve
batıl yolda olanlar, 
(özellikle ısrarla, 
resulün azap 
getirmesini isteyenler) 
hüsrana uğrarlar. 

Bir hadis-i şerife 
dayanarak müfessirler 
Allah Teâlanın çeşitli 
devirlerde ve yerlerde 
124.000 peygamber 
gönderdiğini söylerler. 
Kur’ân’da isimleri ve 
tebliğleri bildirilen 
peygamberlerin sayısı 
28’dir. 

Müşrikler, 
kendilerinin tehdid 
edildikleri azabı pek 
ciddiye 
almadıklarından, Hz. 
Peygamber (a.s.)’a: 
“Haydi, göster 
bakalım!” diye acele 
ediyorlardı. Âdeta bir 
oyun ve seyir merakı ile
teklifte bulunuyorlardı. 
Allah Teâla ise şunu 
bildirmek istiyordu: 
“Mûcize bir oyun değil,
bir gösteri değil, bir son
fırsattır. Mûcizeden 
sonra, imana 
gelmezlerse, fecî 
sonları geldi demektir.” 

Mümin /79 – 
Allah O Yüce Zattır ki, 
sizin binmeniz için 
hayvanlar yaratmıştır, 
hem onların bazılarının 
etlerini de yersiniz. 

Mümin /80 – 
Sizin onlarda birtakım 
başka menfaatleriniz de
vardır. Ayrıca içinizden 
hissettiğiniz bir ihtiyacı
onlara binerek ve 
yükünüzü yükleyerek 
gerçekleştirirsiniz. 
Karada onların, denizde
gemilerin üzerinde 
taşınırsınız. 

Yerkürenin dörtte 
üçü su, dörtte biri ise 
topraktır. Birbirinden 
denizlerle ayrılan 
kıtalar arasında ticaret 
ve sair gayelerle 
seferler için, su ve 
rüzgâra ihtiyaç vardır. 
Ayrıca geceleyin 
denizde yol alan 
gemiler, yollarını 
bulmada gökteki 
yıldızlardan 
yararlanırlar. Bunca 
imkânı, insanın emrine 
veren Allah, elbette bir 
hesap soracaktır. 
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Mümin /81 –
Allah böylece size

kudretinin alâmetlerini
gösterir. 

Artık Allah’ın
hangi delillerini inkâr

edebilirsiniz? 

Mümin /82 –
Onlar hiç dünyayı gezip

dolaşmadılar mı ki
kendilerinden önceki

ümmetlerin
âkıbetlerinin nasıl

olduğunu görüp ders
alsınlar? 

Oysa onlar,
kendilerinden gerek

kuvvet, gerek ülkede
bıraktıkları eserler

bakımından daha ileri
idiler. 

Ama onların elde
ettikleri bu özellikler

kendilerine fayda
vermedi. Fecî

âkıbetlerini
önleyemedi. [40,4-5;

21] 

Bu âyet, önceki
kısmın özeti olup 4 - 5

ve 21. âyete bir daha
göz atılırsa iyi olur. 

Mümin /83 –
Resulleri onlara açık

açık delilleri getirdikçe,
bunlar kendilerinde

bulunan bilgi ile
şımarıp böbürlendiler

(Peygamberlerin
getirdiği hidâyetle alay

ettiler). 

Sonunda alaya
almalarının cezası,

kendilerini her taraftan
kuşatıverdi. 

Mümin /84 –
Onlar Bizim azabımızın
şiddetini görür görmez 

“Allah’ın birliğine
iman ettik, ona şerik

saydığımız putları da
red ve inkâr ettik”

dediler. 

Mümin /85 –
Fakat şiddetimizi

gördüklerinde iman
etmeleri kendilerine

fayda sağlamadı. 

Allah’ın kulları
hakkında carî âdet ve

tutumu hep böyle
olmuştur. 

İşte kâfirler burada
hüsrana uğramışlardır.

كةـيفـلةـــعة لة ۛسـقةـوة نةاــصفـۛصـنف قةـــ مةمفــه ـنفـم ل كة ـبفـقة نفــم   لىــر س نةا ـلفـدف الرف
يةــأفت ـية م  ۜـيفـلةـعةصف ــص ـقفـمف نةـلة نفـمف مةــه ـنفــوة ا  وةكة ول    النفـــــ ل  انةـكفمة س  رة
قح ـــحةـالفـب  ة  ب  ة  ايــــان يةـــــــب   ۛ ن   ذف ـا ــــلح اـــ فةالحن  يةـض ـــــ ق الحن  ر  ـــاءة  المفــا ذةا جة

ةاللحن    ي  جةـــالح لةـــــــعةـــــذي ﴾٧٨﴿ ۟ــط ـــبفــم ـــنةا ل كة  الفــــرة  ه ـــس ــــوة خة ل ونة
لة مفكمـــوة ﴾٧٩﴿ ةنفكملة اــم  الف ا  وةــنفـــوا م ـب ــكفرف ـتةـــل  مة عة ا ـــنفـم هة ل ونة ـكمأفـتةهة
اـلةـعة هة يف ا مةـيـفي وا ــل ــبفـتةـل  ـع  وةــنةاف ـهة اـعةغ  هة  ور  د ــي ص ـةى فيـــاجةـحةلةيف

مف وةكم
يــوة ي  يةكمـري ۗ فةــات ـمف ان يةــهي ة ان الحن ات  ــاةيح ﴾٨٠﴿ عة ۜـمةـحفـلفك  ت ــف ـلةى الفــوة ل ونة

وا ف ـسيـمف يةــلةــالفة ض  فةـير  ةرف واــظ ـنفـيةـي الف انةـكفۛف ــيفـكة ر  ﴾٨١﴿ ر ــنفــت  ونة ك 
ةـــق  ةى وح اق  ةــبةـعة نف قةـة  الح ينة م  ۜ  ـــه ـل ـبفــذي اــكفمف الـــه ــنفــرة  م ــثةـكذ  الواــان  ةــۛش مف  وة دح

﴾٨٢﴿ ة ث ان ض  فةـاراى ف ـــوة ةرف اــي الف ا امفـه ـنفـى عةـننــغف ال مة   مة
ب ونةكذ يـةان واــكف س 

مفــــه  ةــــلةــــفة اـمح تفـا جة ح ـنةات    فةـــيح ـبةـالفـب مف ــه ــل ـ ر س مف ــه ـــاءة دةـوا  ب ـر  نف اع  مة
اـلةــفة الوف ا رة ة مح ﴾٨٣﴿ نة اقة ب ـلفـع ـالف م  حة اـه ــم   وة  مف مة

ؤ ننةــهفــتةــسفــهي يةـــب ان واـكف ز 
كي ر  ينةــم شف اـنةا قةــأفۛسـبة ةاـــوا انمةـال  حفب الحن نح  ه   وة دةــ وة

رفكف اـنةا ب  فة ةاـــكم مة هيـــب  نح
يـه ـع ـفةـنفـك   يةـمف يةـلةــفة اـمف  اي ا بةـمف  لةـه ـن  مة الوف ا رة ة ةــنةاۜ   س ـأفۛسـمح الحن ۛت ـنح ﴾٨٤﴿

﴾٨٥﴿ ي قة ةتي خة اد ـبةـــي ع ـتف  فيــلةـدف خةــالح ۛ  وة ر ونةــاف ــكةـــالف كةـنةال ـــرة ه ـس ـهي
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41-FUSSİLET 
SÜRESİ 
Mekkî olup 54 âyettir. Sûre,
adını üçüncü âyetinde 
geçen ikinci kelimeden 
almıştır. Bu isim, Kur’ân’ın
tam anlamıyla tafsil edilip 
açıklandığını ifade eder. 
Kur’ân-ı Kerimin indiriliş 
maksatlarını bildirerek 
başlar, vahiyden ve 
nübüvvetten bahseder. 
Kâinatın ilk yaratılışı, tevhit
delilleri, hakkı yalan 
sayanların âkıbetleri, ayrıca
müminler ve onların 
mükâfatları bildirilir. 
Sûrenin son kısmında ise, 
Allah’ın, kâinat sırlarının 
bazılarını insanlara 
açacağını ifade eder. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Fussilet /1 – Hâ, Mîm 

Fussilet /2 – Bu kitap 
rahman ve rahîm (olan 
Allah) tarafından 
indirilmiştir. [1,3; 
26,192-194; 36,5] 

Sûrenin başındaki iki 
satırlık kısımda, başka bazı 
gerçeklerle birlikte 
Kur’ân’ın başlıca şu on 
vasfı da bildirilir: 

1-Hâ, mîm: İ’caz ve 
tehaddî özelliğine işaret 
eder. 2-Tenzil (kısım kısım 
indirilen) 3-Rahmet eseri 4-
Kitab (yazılan) 5-Âyetleri 
açıklanmıştır. 6-Kur’ân 
yani okunandır. Zımnî (üstü
kapalı) olarak “devamlı 
okuyunuz” emri verilmiş 
sayılır. 7-Arapçadır. 8-Akıl 
sahiplerine, öğrenmek 
isteyenlere hitap eder. 9-
Müjdeleyici. 10-Tehlikeyi 
haber verip uyarıcıdır. 

Fussilet /3 – Bu kitap; 
bilen, anlayan kimseler 
için âyetleri açıklanmış 
bir kitap olup, Arap 
diliyle olan bir 
Kur’ân’dır, okunan bir 
derstir. [11,1; 41,42] 

Fussilet /4 – Bu kitap, 
Allah’ın rahmeti ile 
müjdelemek, cezasını 
haber vererek uyarmak 
için gönderildi. 

Buna rağmen insanların
çoğu ondan yüz 
çevirdiler. Onlar artık 
dinlemezler. 

Fussilet /5 – Ve derler 
ki: “Senin bizi dâvet 
ettiğin inançlara karşı 
kalplerimiz kapalıdır, 
örtüler içindedir; 
kulaklarımızda da 
ağırlık bulunmaktadır. 

Hem bizimle senin 
aramızda bir perde 
çekilmiştir. 

Artık bu durumda 
yapacağın bir şey varsa 
yap, biz de bildiğimiz 
gibi yapmaya devam 
edeceğiz!” 
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Fussilet /6 – De
ki: “Ben de sizin gibi

bir insanım. Yalnız,
bana şu vahyolunuyor: 

“Sizin İlahınız, sadece
bir tek İlahtır. 

O halde O’na yönelerek
doğru yolda yürüyün, 

O’ndan af dileyin. O’na
eş, ortak uyduranların

vay haline! 

Fussilet /7 – Onlar ki
zekât vermezler, âhireti
de inkâr ederler. [91,9-

10; 87,14-15; 79,18] 

Fussilet /8 – İman edip
makbul ve güzel işler

işleyenlere ise,
kesintiye uğramayan bir
mükâfat vardır.” [18,3;

11,108] 

بزح

﴾٤﴿
Fussilet /9 – De

ki: Siz dünyayı iki
günde yaratan Allah’ın
tek İlah olduğunu inkâr

edip O’na birtakım
eşler, ortaklar mı

uyduruyorsunuz? 

Halbuki bütün bunları
yapan,

Rabbulâlemindir. [2,29;
7,54; 79,27-33] 

Müşriklerin bariz vasıfı
Allah’ı rububiyette bir
kabul etmekle birlikte,

uluhiyette O’nun
şerikleri olduğunu iddia

etmeleridir. 
Fussilet /10 – O, yerin

üstünde yüce dağlar
yarattı, orayı bereketli

kıldı ve orada arayıp
soranlar için gıdalarını,
bitkilerini ve ağaçlarını

tam dört günde takdir
etti, düzenledi. Yerde

yaratılan bereketlerden
maksat, yüz binlerce
yıldan beri en küçük

canlıdan, yüz binlerce
canlı türüne mensup

hadde hesaba gelmeyen
yaratıkların

faydalandığı hava, su,
madenler, bitkiler ve

hayvanlar gibi
kaynaklardır. 

Fussilet /11 – Sonra
iradesi bir gaz halinde

olan göğe yöneldi. Ona
ve yere şöyle buyurdu: 

“İsteyerek de olsa,
istemeyerek de olsa

emrime gelin!” onlar
da: “Gönüllü olarak

geldik.” dediler. 

لةتف                   ة  ف صح  ورة             س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

يةات ه ك  لةتف ان ناىتةاب  ف صح  ان ﴿٢﴾ ق رف يل  ـتة زي نةنف ن  م  من حف يم ۛ الرحة حي الرحة ﴾١﴿ ۜ ما حن
نةـشيـبة يــيراى وة ۛض الـاةعفـراىۛ فةـذي  رة

مفـكذ مف فةه  ثةر ه  ﴾٣﴿ ب  رة ى ل ـعة ۙـياح ونة لةم  م  يةعف وف قة
قة ةـكن ي الـنةا فايــوب ـل ـوا ق ـال ـوة ا تةـنح ة مح ااــة  م  ونة ه  وة دف ع  لةيف ي اي فاي ﴾٤﴿ يةسف ع ونةـمةـلة

ل ونةـام ـعة قفـنةــانذةان  بةــن ـيفـ بةنفـم ر  وة ــا وة اب  فةـن كة ح ــيفـنةا وة ـةـــاعفـجة نح لف اي نةاـمة
ل  لف ايـق  ثف ا النةال بةۛشر  م  ا مة ـة اىكمنح ة مف ي وحن لةيح ا  اي ا مة ـة ـالنح ه  لن د كماي اح  ه  وة لن مف اي ﴾٥﴿

ة ينةـاللح  ذي
ت ونةـي  لة ؤف ﴾٦﴿ اواـفةاسف يم  ۙ تةقي ينة كي ر  شف يفل  ل لفم  وة وه ۜ وة ر  ف  تةغف اسف ه  وة لةيف اي

ة نح ة اي ينة انمةـالح ل واـذي م  عة ن وا وة ﴾٧﴿ كنـال ة ه ــزح نخ ـمف ب ـوةة وة ة  ه ــالف ر ونةـاف ـكف مفــرة
ئ  ق لف ةـال ي ك مفــنح ر ونة ب الحةذي ف  كف لةتـة ﴾٨﴿ ات  ال حة ة ر  غة مفـه ـلة الصح ر ـالجف ۟ يف ن ون  مف مة

﴾٩﴿ لة ۛض قةـخة ةرف ي الف يفـية في مة ل ونة ن ـوف عة تةجف ا وة ه  ۜ لـة اداى  النفدة
ل كة بح   ذن ا رة ۛ الفعة ينة لةمي

يـفاي جة ي لةـعةـوة اـفي ية هة اس  وة ق ـفة نفـم  رة اـوف كة هة بةارة قةـفي وة ا وة ةـيهة في دح ااالقفـرة اتةـيهة اـوة هة
ةـث  لةى مح اى اي تةون  اسف

ة اـالسح ية ء امة ه  ان  وة د خة ﴾١٠﴿ بة ة ـالرف ااءى عة ۜ ۛسوة ةام  ينة اليح ائ لي ا ة ل لسح
﴾١١﴿ ل ـلة الةـفةقة ا وة ض  ائفـهة ةرف عاى الوفـيةا طةـت ـلف هاىۜ قةالةـكفوف اا التةـرف اائ ــتة نةا طة يـيف نةـعي
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Fussilet /12 – 
Derken, iki gün içinde, 
gökleri yedi kat olarak 
şekillendirdi ve her bir 
göğe kendisine ait işi 
vahyetti. 
Biz dünya semasını 
kandillerle, yıldızlarla 
süsledik, bozulup 
yıkılmaktan koruduk. 
İşte bu, azîz ve alîm 
(üstün kudret sahibi, 
her şeyi en mükemmel 
tarzda bilen) Allah’ın 
takdiridir. 
Cenab-ı Hak kâinatı 
yaratmayı dileyince sonsuz 
kudretini izhar ederek, 
ölçüsü belirsiz bir enerji 
meydana getirdi ve o enerji 
zamanla yoğunlaşıp gaz 
halini aldı ve sonra da 
yoğunlaşıp bugünkü katı 
durumuna geçti. Yerküre iki
jeolojik devirde oluşmuş ve
sonra da oradaki kaynaklar 
belirlenerek, plan uyarınca 
dört jeolojik devirde oluşup
bugünkü duruma gelmiştir. 
Zira âyetteki yevm kelimesi,
başlangıç ve sonu kesin 
bilinmeyen uzun bir devir 
anlamına gelmektedir (...) 
Gökler, yerküre ile birlikte 
iki uzun devirde yedi 
tabaka haline getirilmiştir. 
Çünkü hepsi gaz halinde 
idi. Yoğunlaşıp katılaşması 
hep birlikte, iki devirde 
olmuştur. Bu âyetler 
müteşabih olduğundan 
başka yorumlar da 
mümkündür. 

Âyette sümme bağlacı
zaman tertibi değil, beyan 
tertibini ifade eder, onun 
için “derken” diye çevirdik.

79, 30 âyeti önce gök,
sonra yer; 41, 12 âyeti önce
yer sonra gök; 21,30 âyeti 
ise beraber yaratıldıklarını 
ifade eder gibidir. Bu 
durumda ortaya çıkan 
sorunun cevabı şöyledir: 
Yaratmanın başlangıcında 
gökler ve yer beraber iken, 
yerküre diğer cisimler 
arasında hepsinden önce 
yoğunlaşıp katılaşmış, 
derken Allah’ın iradesi 
göğe yönelerek orayı yedi 
sema halinde düzenlemiş, 
daha sonra yerkürenin 
düzenlenmesini 
gerçekleştirmiştir. 

Fussilet /13 – Eğer yüz 
çevirirlerse sen şöyle 
de: “Ben, sizi Âd ve 
Semûd halklarını 
çarpan kasırga gibi bir 
kasırganın geleceğini 
bildirerek uyarıyorum.”

Fussilet /14 – 
Kendilerine önlerinden,
arkalarından 
resullerimiz: 
    “Allah’tan başkasına 
sakın ibadet etmeyiniz”
dediklerinde onlar: 
“Rabbimiz olan Allah 
dileseydi, üstümüze 
melekler indirirdi, 
böyle olunca biz sizinle
gönderilen şeylerin 
hepsini inkâr ettik” 
dediler. 
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Fussilet /15 – Âd
halkına gelince: Onlar

dünyada haksız ve
sebepsiz yere büyüklük

taslayıp, 

“Kuvvet yönünden
var mı bize galip

gelecek?” dediler. 

Halbuki
kendilerini yaratan

Allah’ın, o
mahlûklardan daha
kuvvetli olduğunu

görüp anlamadılar mı? 

Onlar Bizim
âyetlerimizi bile bile

inkâr ediyorlardı. 

Fussilet /16 – Biz
de onların üzerine, o
uğursuz günlerde bir

kasırga gönderdik. 

Bunu onlara dünya
hayatında bir rezillik ve
rüsvaylık tattırmak için

yaptık. 

Âhiret azabı ise
daha çok rüsvay eder.
Hem orada hiç kimse

kendilerine yardım
edemez. [69,7; 54,19] 

Burada Âd halkının
felakete uğradığı günler,
onlar için uğursuz olarak

nitelendirilmiştir. Aksi
halde bu günlerde bir

uğursuzluk olsaydı, başka
zamanlarda, başka

kimselere de uğursuzluk
meydana gelirdi. 

Fussilet /17 –
Semûd halkına gelince

Biz onlara da doğru
yolu gösterdik; fakat

onlar körlüğü hidâyete
tercih ettiler. 

Derken işledikleri
işler sebebiyle alçaltıcı

bir azap yıldırımı onları
alıverdi. 

Fussilet /18 –
İman edip de Allah’a

karşı gelmekten
sakınanları da

kurtardık. 

Fussilet /19 – Gün
gelir, Allah’ın

düşmanları toplanıp
cehenneme sevk

olunmak üzere, baştan
sona tutuklanırlar. 

Fussilet /20 –
Nihayet oraya

ulaştıklarında kulakları,
gözleri ve derileri

yaptıkları işleri
söyleyip kendi

aleyhlerinde şahitlik
ederler. 

ةا ةنح يح زة وة ة يه نح ضن عة فةقة ات  ۛسبف وة ي ۛسمن ى في حن الوف يفن  وة مة ي يةوف  ك لح  في
ا ۜ ء اۛسمة ا هة رة المف

﴾١٢﴿ اءة ا مة ة نف السح ۛصابيـيةاب ـالدح  ل كةـمة ظاىۜ ذن فف ح  ۗ وة الفعةـتة يحة ير  دي الفـقف يز  ليــزي يم ـعة
﴾١٣﴿ وا فةا نف ض  رة لف العف ـ  النفذة فةق  ت ةى مفكمرف قة ثفلة ۛصاع  ة  م  قة ۜ ۛصاع  ودة ثةم  اد  وة عة
ايلحة م  تفه  ااءة ذف جة نف اي ل  م  يف ن ـيفـبة الرح س  م ـال مف وة يه  تة مفـه ـف ـلفـخة نفــدي ة اواــب ـعفـاللح د 
س  ت مفـلفـا رف ۜ ة بح اءة ـۛشا وفـوالةـال ـ قةالحن اـــلة  مة زةـــــنف ُلُ  نةاـــرة ةــةى  فةـــكفــئ ـــلن نح اــــا ب ــا  ا مة

ة اةـــــفة وا  ف ــــــبةـــكذـــتةــــا سفـاد   فةـعةا  ـمح ض ــر  ةرف ي الف ﴾١٤﴿ ر ونةــا ف ـكفهي ـــــب 
ة النح ةا  ق ـــدح   م ـــ الۛشنفــــ مةوا ـال ــوة قةقح    ــــحةـر  الفـيفـغةـب  ةـــنح ۜ وح لةةى اـــــمف  يةـ   ال وة وف رة

نةاــت  اـية ب ان ة ة الحن ي خةــالح ةــــمف ق ـــه ــنفــدح  م ـــۛش  الوةـــمف ه ــــه ـــقةــــلةــذي ۜ   وح واــان ـكف وةةى
مف ه  لةيف ۛسلفنةا عة ي فةاةرف يـ ري ۛصراى  فاي ة ال حاى ۛصرف ۛسات ـح ـام  نةـيح ﴾١٥﴿ د ـية حة ونة جف

ى زن الخف ي   زف ذةاۛب الفخ  ه مف عة يقة ۜ ف يل ن ذي نفيةا وة  الدح  ين ذةاب  الفحة لةعة نخ  وة ة ـالف رة
ا ة المح ود  وة يف ثةم  دة بح واـنةاه ـفةهة تةحة ىـالف مف فةاسف من لةى عة عة ﴾١٦﴿ ه  ي ـوة نفۛصر ونةـمف لة

﴾١٧﴿ ى مف الفه دن تفه  ذة ة  فةاةخة قة ذةاب  ۛصاع  ا ه ون ـالف الفعة  ب مة
ۛكذيـة ان واـكف ب ونة س 
ية مة ي ـــوة ۛشــوف ااء ــر  العفـحف دة ﴾١٨﴿ نة ةـوة ةـيفـجح يــنةا الح ةـية واـان ـكف وة واـن ـانمة نةـذي ۟ـق ـتح ونة

اىـحة ا تحن اجة ذةا مة دة ــاۛشـاؤ نهةـاي مفـه ـيفـلةـــعةه  ﴾١٩﴿ لةى الحن  فةـال اي ةار  ع ـي  مفـه ـنح ونةـوزة
﴾٢٠﴿ بف مف  وةـه ـع ـمفــۛس ج ــۛصار  ه ــال اـ ب مفــود  ه ـل ـمف  وة ونةـل ــمةـــعفـــية ان واـكفمة
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Fussilet /21 – 
Derilerine: “Niçin 
aleyhimizde şahitlik 
ettiniz?” deyince onlar: 

“Bizi söyleten, her
şeyi konuşturan 
Allah’tır. 

Zaten sizi ilkin 
yaratan ve sonunda da 
huzuruna 
götürüleceğiniz 
Rabbiniz de O’dur.” 

Fussilet /22 – Siz, 
kulaklarınızın, 
gözlerinizin, 
derilerinizin, 

aleyhinizde 
şahitlik edecekleri bir 
günün  geleceğine 
inanmıyor ve ondan 
sakınmıyordunuz, 

ayrıca siz, 
yaptıklarınızın çoğunu, 
Allah’ın bilmediğini 
sanıyordunuz. 

Fussilet /23 – İşte 
Rabbiniz hakkında 
beslediğiniz bu kötü 
zandır ki sizi mahvetti 
de, o yüzden hüsrana 
uğrayanlardan oldunuz.

Bir hadis-i kudside
Allah Teâla şöyle 
buyuruyor: “Kulum 
Beni nasıl bilirse, Ben 
ona öyle muamele 
ederim” 

Fussilet /24 – 
Eğer sabredip 
dayanabilirlerse, 
cehennem zaten kendi 
yerleşme yerleridir. 

Şayet özür dileyip 
Rab’lerini razı etmek 
için tekrar dünyaya 
dönmek isterlerse, 
onlara bu imkân 
verilmez. 

Fussilet /25 – Biz 
onların yanına birtakım 
arkadaşlar katarız. 

Bunlar, onların 
önlerinde ve 
arkalarında ne varsa 
yaptıkları her türlü işi 
süsler, cazip gösterirler.

Böylece cinlerden 
ve insanlardan gelmiş 
geçmiş toplumlar 
hakkında yürürlükte 
olan cezalandırma 
hükmü, onlar hakkında 
da gerekli olur. 

Çünkü onların 
hepsi kendilerini 
hüsrana atmışlardı. 
[43,36-37] 
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Fussilet /26 – Bir
de kâfirler dediler ki:

“Şu Kur’ân
okunduğunda ona kulak

vermediğiniz gibi, ona
karşı yaygara koparıp

onun, başkaları
tarafından anlaşılmasını

da engelleyin. 

Ancak böyle
yaparak üstünlük

sağlayıp onu bastırmayı
umabilirsiniz.” [7,204] 

Fussilet /27 – İşte
Biz de onun için o
kâfirlere dünyada

şiddetli bir azap
tattıracağız ve âhirette

de yaptıkları o pek kötü
işlere göre hak ettikleri

karşılığı vereceğiz. 

“Yakınları ziyaret,
onlara sahip çıkma,
muhtaçlara yardım,

insanlara faydalı olma
gibi güzel

davranışlarını değil de,
dünya ve âhiret

mutluluğunun esası
olarak insanlığa hediye

edilen bu Kur’ân
hidâyetine düşmanlık

etme ile ortaya çıkan bu
en büyük suçu göz

önüne alarak
müstahaklarını

vereceğiz” anlamına
gelir. 

Fussilet /28 – İşte
Allah düşmanlarının:

cezası da: O ateş! 

Âyetlerimizi bile
bile red ve inkâr

ettiklerinden ötürü
onlara orada ebedî

kalmak vardır. 

Fussilet /29 –
Kâfirler cehennemde:
“Ey Ulu Rabbimiz!”

derler, 

“gerek cinlerden,
gerek insanlardan bizi

saptıran o şeytanları
bize bir gösteriver de
onları ayaklarımızla

çiğneyelim, aşağıların
aşağısı olsunlar” [7,38;

16,88] 

الحن  قة اـنةاۜ  قةــيفــلةــمف  عةـــدف ت ــه ـــمة ۛشـمف  ل ــه  د  ل وـج ــ ل ال واـوة نةاــــقةـــطةـــنف وا الـال 
ع ونةـت  جة رف نف يذييالحة  طةقةـــال

ة ۛشـكم ء  ـلح وةيف ه  لة مةكمـقةــلةــخةوة ة لةـمف الوح اي ة  وة ة ه ـرح يف
ا مة  وة

دة عةــشفـــونة النف ية ت ر ــتةـسفـمف تةــت ــنفــكم مفكمع ــمفــمف ۛسكمــــيفــلةــهة ﴾٢١﴿

ة الحن ال ا لة لة ج كمۛصا ر ـــــبف وة لنكمود  ـل ـــمف  وة ة مف الــت ـــنفــــنةــــنف ظةكنـــمف وة نح
ل ك مف ذن ك م  وة ي ظةنـح  ت مفـنةـظة الحةذي بح  نف ك مفـب رة ﴾٢٢﴿ ية لةم ـلة  عف

يراىكف اـم  ثي ة ل ونة مح مة تةعف
ةار ـية فةا نف وا فةالنح ب ر  ثفوىى صف مة ﴾٢٣﴿ يـ دن ت مف  مفكمالرف بةحف نةفةاةصف ينة م  ري اس  الفخة

قة نةاـوة ااءةـلة يحةضف نة مف ق رة ه  ﴾٢٤﴿ نف اي ۛ وة مف ا ب واـت ـعفـتةـسفـية لةه  مف فةمة نة ه  ينةـم ـالف م  تةبي عف
ل ـقةـالف وف ةـفة يح امفـه ـلة ن واـزة ا خةـه ـدي يـنة اليفـيفـبة  مة مة حةــه ـفةـلفـمف وة ة عةـمف وة م ـه ـيفـلةـقح
واــان ـكف ي م  قة ا  فاي الف نفـج ـالف نةـمف م ـه ـل ـبفـقة نفـم تف ـلةـدف خةــمة ۛ ايـنح  وة ة س  مفــه ــنح

قةالة ينة وة ةذي  الح
ا كف ذة وا ل هن ع  مة تةسف وا لة ر  انن فة رف االفق  وف الفغة ﴿٢٥﴾ وة ۟ ينة ري اس  خة

ة ذيـن ـلةـفة نح ة يقة ينةـالح  ذي
وا عةـفةـكف ابـــر  يــاى ۛشـذة داىـدي ﴾٢٦﴿ يه  ةـعةـ لةفي ل ب ونةـلح ك مف تةغف

ل كة ااء  ذن زة اـالعف جة الحن  اء  دة ﴾٢٧﴿ مف السف ةه  يةنح ز  لةنةجف ي ال وةـوة  الحةذي
ل ونةـعفـية ان واـكف مة

﴾٢٨﴿ ۛ ةار  الفـ فيمفـه ـ لةالنح ا دةار  ۜ جةـخ ـيهة ااءى ب ــلفد  اــزة ونةـب انيةات نةا يةان واـكف مة د  حة جف
نح ـــج ــالف قة ةالةـــــوة يــ الح وا كفنة ــذي ر  ةفة بح ااـــرة نةـنة ةا ـ الر  يفـالح نةــالۛضن  ـذة ة نةـــا  م ـلح

﴾٢٩﴿ الف نف ا تةـه ــلفـعةـجفـس  نةـــوة نةال ـحفـمة ام  دة نةاـونةكميـةـۛت القف ةسف  م  يـفةـالف نةـلي
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Fussilet /30 – 
“Rabbimiz Allah’tır” 
deyip sonra da 
istikamet üzere, doğru 
yolda yürüyenler yok 
mu,  işte onların 
üzerine melekler inip: 
“Hiç endişe etmeyin, 
hiç üzülmeyin ve size 
vaad edilen cennetle 
sevinin!” derler. 
Fussilet /31- Fussilet /
32 – Dünya hayatında 
da, âhirette de biz sizin 
dostunuzuz. Orada sizin
canınızın çektiği her 
şey gafur ve rahîm’den 
(affı, merhamet ve 
ihsanı bol olan Allah 
tarafından) bir ikram 
olarak sizindir. 
      Hem orada siz 
bütün istediklerinize 
kavuşacaksınız.
Meleklerin inmesi sırasında
müminlerin onları 
görmeleri gerekmez. 
Melekler onları 
cesaretlendirmek, teselli 
etmek için gelir ve 
kalplerine kuvvet verirler. 
Fussilet /33 – Allah 
yoluna çağıran, makbul 
ve güzel işler işleyen ve
“Ben 
müslümanlardanım” 
diyen kimseden daha 
güzel söz söyleyen kim 
olabilir?” 
Bu âyetlerin indirildiği 
sırada imanını açıklamak, 
hayatını tehlikeye atmak 
demekti. Hele İslâm’ı 
yaymağa çalışmak, kana 
susamışları dâvet etmek 
mânasına geliyordu. Âyet 
başta Hz. Peygamber (a.s.) 
olarak müezzinler ve 
Allah’ın dinine hizmet eden
herkesi kapsamına alır. 

Fussilet /34 – İyilikle 
kötülük bir olmaz. O 
halde sen kötülüğü en 
güzel tarzda 
uzaklaştırmaya bak. 
      Bir de bakarsın ki 
seninle kendisi arasında
düşmanlık olan kişi 
candan, sıcak bir dost 
oluvermiş! 
  Şer, galip göründüğü 
durumlarda bile, aslında 
zayıftır.     Zira mahiyeti 
icabı çökmeye mahkûmdur.
   Hayır ve dürüstlük ise 
gönüller fetheden, bizatihi 
bir kuvvettir. İyilik ve 
kötülük açık bir tarzda karşı
karşıya geldiklerinde iyiliği
takdir, kötülükten nefret 
etmeyen az insan bulunur. 
Şu halde “İyilikle kötülük 
bir olmaz.” 
    Kötü davranışı affetme 
bir iyiliktir. Fakat afla 
beraber iyilik etmekle, 
karşıdakinin gönlü 
fethedilir. Bunun pek az 
istisnası olabilir ki nadir, 
yok hükmündedir. Ama bu, 
öyle kolay bir iş değildir. 

Fussilet /35 – Ama 
kötülüğe karşı iyilik 
hasleti, ancak 
sabredenlerin kârıdır, 
faziletten yana nasibi 
bol olanların kârıdır. 
{KM, Luka 19,26} 
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Fussilet /36 –
Eğer şeytandan gelen

bir vesvese seni
dürterse hemen Allah’a
sığın. Çünkü O, herşeyi

işitir, her şeyi
mükemmel tarzda bilir.
[7,199-200; 23,97-98] 

Hak ile batıl
mücadelesinde müminler

kötülüğe karşı iyilikle
cevap verdiğinde, şeytan

üzüntüsünden kahrolur. Az
da olsa bir yanlış davranışta

bulunmalarını ister ki
müminlerin lehinde

düşünenleri kandırabilsin.
Hatta müminler, kendilerine

yapılan zulme karşılık
verirken azıcık ölçüsüz

davranırlarsa, “Şeytanın
vesvesesinin etkisinde

kalmış” sayılırlar.
Müminler bu sebeple,

büyük kuvvetlerini
kaybederler. Çünkü yüzde
yüz haklılıklarına ufak bir

gölge düşürmüş,
aleyhtekilere küçük bir

bahane vermiş olurlar. Bu
âyetin pek güzel bir tefsiri
şu hadis-i şerifte yer alır: 

Bir gün bir adam
gelip Hz. Ebû Bekire (r.a)

sürekli hakaret etti. Hz.
Peygamber (a.s.) da, orada

bulunuyordu. Adam hakaret
ettikçe Hz. Ebû Bekir

dinliyor, cevap vermiyordu.
Hz. Peygamber (a.s.) ise

tebessüm ediyordu. Nihayet
Ebû Bekir dayanamayıp

sert bir karşılık verince Hz.
Peygamberin çehresi değişti

ve oradan ayrıldı. Ebû
Bekir peşinden kalkıp

sebebini sorunca buyurdu
ki: “Sen sükût ettiğin

sürece, bir melek senin
yerine cevap veriyordu.
Fakat sen ağzını açınca

yanına şeytan geldi. Ben
şeytanın olduğu yerde

bulunmam” (İmam Ahmed,
Müsned) 

Fussilet /37 –
Gece gündüz, güneş,

ay, hepsi O’nun
âyetlerindendir. 

O halde güneşe ve
aya değil, onları öylece

yaratana secde edin,
eğer O’na ibadet

ediyorsanız! 

Fussilet /38 –
Eğer kibirlenecek

olurlarsa, şunu bilsinler
ki Rabbinin nezdinde

olan melekler, gece
gündüz O’nu tenzih,
tesbih ederler ve asla

usanmazlar. 

Bu âyet, secde
âyetlerindendir.

سجد ه

﴾٠٠٠٠﴿

م ـه ـيفـلةــعة ة ة الح نح يـــاي بح نةا الحن وا ـال ــنة قةـذي ة اسفــــ ث  رة ا م ــــتةـــمح ةـــــنةــــتةــوا تةــقة ل  زح
ة يـتيــالح اـمةــالف تةــكفـئ ـلن ة لة تةـاف ـخةـة   اللح ن ـحفـوا  وة وا  ب ـش ـبف ال وا  وةـزة ةـــجةـالفــر  ة ـنح

ل ــــحفــــنة اـــن  الوف نف وــينــحةــمف  ف ي  الفكم اؤ لـية يةاـة   الدح  ﴾٣٠﴿ ونةـمف ت وعةـت ـنفكم د 
لة مفكمــوة ف  نخ  يــوة لةـــالف ۛ  وة ة  اتةـيـمف فيكمـــرة ا مة اي النفــــتةـشفـهة مفكمــس ـف ــهي

مة ۛسن ــنف الحفـوة ﴾٣٢﴿ حي وـف ـنف غةـز  لى م ــن  رة م ۟ــيـر  ﴾٣١﴿ ي اــفي ع ـتة اـ مةهة ة ۜـدح ونة
نةـم  لى م ـــقة ةـــوف اا اي نف دةــمح عةالحن ى ــلة عة ةـــــلة ۛصال ــــم ــــــ  وة نح قةالة اي يـــحاى  وة ني

لة تةــتة وة يــسف لةــنةـۛسـحةـالف و  فةعف ـال ة   وة دف ئةة ۜ اي يح  ة ةـب سح يـالح تي ﴾٣٣﴿ ينةـميـل ـسفـالفم 
يح ــل  وة ةــن   فةـۛسـية الحفــه  ذةاالح ي  بةــا  بةـنةـيفــذي اـــه   عةـــنةـيفـكة  وة ة اةــكـة    وة دة ه ـــنح

مة ة ـــيــقحنـــلةــــا ي ــوة لح اا  اي ةهة يـالح مةــــبةــ ۛصنة ــذي واۛ  وة يــلةـــي  اـر  ااــقحن هة ﴾٣٤﴿ يــحة م ـمي
ا  ية ة مح اي ةــــزة غةــــنفــــوة ةـنة الــكة  م ـنح طةان ــيفـــشح ﴾٣٥﴿ ة ذ  لح م ـــيــظيـــظح  عةــــوحة اي

نفـم وة  ﴾٣٦﴿ ۜذف  ـــع ــــتةــــــا سفـزف غ   فةــــــــــنة ةب الحن  نح يــه  ه ــ اي مي السحة يم ـليـع  الفعةـوة
ةـل ل س ـشح مف ةــات ــانية ةـيفــه  الح الشح ار  وة ةهة النح الفـمفـل  وة تةـقةـس   وة ۜ  لة ر  واــج ـسفـمة د 
مفــت ـــــنفـــكم لة ل لف اسفـــمةـقةـوة وا  ــــج ــــر   وة حن د  ة  ل  يـــالح نفــه ــقةــلةــــــ  خةذي ة  اي نح

وا  فةـــبةــكذــتةــا ن  اسفـــفة ةـر  يــالح بح دةـــنفـــنة  ع ـــذي كةـــــ رة ﴾٣٧﴿ ة يح ونةــب ـعفـاه  تةـاي د 
﴾٣٨﴿ ةــونة لةــح ـــبح ـۛســي  الـــــيفـه    ب الح ةـــل   وة ار   وة ه ـــــــنح يةـــهة ونةــــةـسفــــمف  لة م 
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Fussilet /39 – 
O’nun kudretinin ve 
hikmetinin delillerinden
biri de şudur ki: 

Sen yeri boynu 
bükük, kupkuru 
görürsün. 

Fakat Biz üzerine 
su indirince yer 
harekete geçip kabarır. 

İşte bu yere kim 
hayat veriyorsa ölüleri 
de O diriltecektir. 

Çünkü O her şeye 
kadirdir. 

Fussilet /40 – 
Âyetlerimiz konusunda,
haktan sapanlar bize 
gizli kalmazlar. 

Şimdi söyleyin 
bakalım: Cehenneme 
atılmak mı iyidir, yoksa
kıyamet günü büyük 
duruşmaya tam bir 
güven içinde gelmek 
mi? 

İstediğinizi yapın, 
çünkü O, bütün 
yaptıklarınızı 
görmektedir. 

İlhad: İstikametten
uzaklaşmak, asıl 
maksattan sapmak, 
dinden uzaklaşmak 
anlamlarına gelir. 

Fussilet /41- 
Fussilet /42 – 
Kendilerine gelen bu 
şanı yüce dersi inkâr 
edenler elbette cezadan 
kurtulamazlar. 

Halbuki o eşsiz ve 
pek kıymetli bir 
kitaptır. 

Öyle bir kitaptır ki
batıl ona ne önünden, 
ne ardından, hiç bir 
taraftan yol bulamaz. 

(Tam hüküm ve 
hikmet sahibi, bütün 
hamdlerin ve övgülerin 
sahibi) o hakîm ve 
hamîd tarafından 
indirilmiştir. 

Fussilet /43 – 
Sana söylenenler, 
senden önceki 
peygamberlere 
söylenen sözlerden 
başka bir şey değildir. 

Senin Rabbin hem 
mağfiret, hem de gayet 
acı bir azap sahibidir. 
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Fussilet /44 –
Eğer biz Kur’ân’ı

yabancı bir dille
gönderseydik derlerdi

ki: 

“Neden, onun
âyetleri açıkça beyan

edilmedi? Dil yabancı,
muhatap arap! Olur mu

böyle şey?” 

De ki: “O, iman
edenler için hidâyet ve

şifadır.” 

Ama iman
etmeyenlerin

kulaklarında ağırlıklar
vardır. Kur’ân onlara

kapalı ve karanlık gelir. 

Onların, çok uzak
bir yerden sesleniliyor

da söyleneni hiç
anlamıyorlar gibi bir

halleri vardır. [26,198-
199; 17,82] 

Bu, kâfirlerin
inatlarının tezahürlerinden

biridir. Hz. Peygambere:
“Senin anadilin olan Arapça

ile bir şeyler söylemeni
vahiy kabul etmemizi

bekleme! Ama sen durup
dururken “Farsça, Rumca
gibi bir dille kusursuz bir

beyanda bulunursan işte o
zaman “Bu bir mûcizedir!”

diye kabul edebiliriz”
demek istiyorlar. Onlara

verilen cevapta: “Biz onlar
anlasınlar diye kendi

dilleriyle indirdik. Eğer
yabancı dilden olsaydı bu
sefer de: “Ne tuhaf! Arap
olana yabancı dille hitap

ediliyor!” Yani şöyle demek
isteyeceklerdi: “Gelin de

görün: Araplara gönderilen
peygamber yabancı dil

konuşuyor. Ne kendisinin,
ne de halkının bilmediği

dille onlara hitap etmesi hiç
akıl kârı mıdır? 

Fussilet /45 –
Gerçekten Biz Mûsâ’ya

da Kitap vermiştik de
Kur’ân hakkında bunlar

ihtilaf ettiği gibi, onun
hakkında da ihtilaf

edilmişti. 

Eğer Rabbinden
haklarındaki azabı

erteleme ve hükmü
kıyamete bırakma

şeklinde daha önce bir
hüküm verilmiş

olmasaydı, onların işleri
bitmişti bile. 

Bu gerçeğe rağmen
onlar hâla bundan derin
bir şüphe içindedirler. 

Fussilet /46 – Kim
makbul güzel işler

yaparsa kendi lehine,
kim kötülük yaparsa

kendi aleyhinedir. 

Rabbin kullarına asla
zulmetmez. 

اـيفـلةـعة هة م  يةــوة ة هاي  الـــات ـنف ان اش ـــــــكة  تةــنح ۛض خة ةرف ى الف ةى ـــرة اا النفــفة عة ذة لفـا  نةاـزة
لنىــعة ۜ بةتف رة تةزحةتف  وة ااءة اهف ةالفمة ة الح نح ةه ـ الحفي ذيي اي نح تنۜى  اي وف ـي  الفمة حف ا لةم  يةاهة

ة نح  اي
ة ينةـالح يـلفح ـ ي ذي ونة فاي يةات  د  يةـان نةـخفـنةا لة وف نةاۜفة لةيف ﴿٣٩﴾ عة قةـك  ء  ير ـلح  ۛشيف دي

مة ل واـايعف ى ف ــلفـنف ي ـمةـالفة ةار خةـال يـقن ن يـتاي أفـنف يةـر  المف مةـيفـنح مة اىـانم  ۜ يةوف ة  مة ين الفق 
ة  نح ةاي يــالح وا ب كف نةــذي ر   لذح  اـفة

ر كذ ﴾٤٠﴿ ا ئف مة اـت ـش  ةه  ب مة نح ۙ اي ير  مف ل ونة بةصي مة تةعف
ية ن ــيفـبة نفـل  م ـبةاط ــالف يه ـأفتيــلة ﴾٤١﴿ ه ـلة ااءة ا جة ة ةــمح نح اي ۛ وة ۙــتةاب  عةـك ـه  لةــمف يز  زي

ا  كةــ لةال ـقةــي مة ﴾٤٢﴿ يفـــية نف خةــدة م  لة يم ـف ـلفـه  وة كي نف حة يل  م  زي ۜ تةنف يـحة هي د ـمي
ذ  و وة ا مة ة لح يلةــقة اي ة ــــبفـ قةنفــم ل  ـرح س ــل ل دف قي نح ۜ اي ةل كة بح ة  رةــف ــغفـو  مة ذ ـ لةكة ــرة

لةوف جة انناى  نةاه ـلفـعةــوة ى  ــم ـجةـ العفق رف ال وا ــ لةياح لةـــلةقة وف ﴾٤٣﴿ اب  الـــع  م ــيــــلي قة
ى ه دى يةـلةــصح ـف  ال ــات ـتف  ان عةــم ـجةـعف ه ۜ ءة ب ــيح   وة ۜ  ق ـرة ينةوةـلف ه ـيح  ن واـ انمة ل لحةذي

مفـه ـيفـلةــعة ش  اــوة ةـفة الح ۜ  وة ي  ذيـــاء  قفــه ـن  انذةا يــفاي ونة ـن ـؤف م ــينة  لة ه ــمف  وة وةـــــر  وة
لة تةـقةـوة وۛسىـنةا م ــيفــدف ان ﴾٤٤﴿ ۜىــعة ا مى نة ــئ كة ي ـا وللن ۟ــكةان  بةــ مةنفــم نةادةوف يد  عي

نفـــم  لةــيــــۛف فيــــل ـت ـاخفـاۛب  فةـتةـــكنـالف ۜ  وة لة  ــــــه  تفـقةـــبةـــة   ۛســـمةـــل ـــكفوف
نف  مة

لة م   عة
ۛصال حاى ﴾٤٥﴿ بح كة يةرة مف  لةق ض  ةه  نح اي ۜ وة مف نةه  ي بةيف ه  ۛشكح  لةفي نف يب  م  ري م 
﴾٤٦﴿ مةــس ـففـنةـل ـفة مةـــيفـلةـعةـاءة فةـنف الۛساــهي  وة اۜ  وة بح كة  اـهة م  ل لفـظةـ ب رة ة د ـيـبيــعةـلح
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الجزء

﴾٢٥﴿
Fussilet /47 – 

Kıyamet vaktini bilmek
O’na aittir. 

O’nun bilgisi ve 
izni olmaksızın, ne bir 
meyve tomurcuğundan 
çıkabilir, ne her hangi 
bir dişi hamile kalabilir,
ne hâmile olan biri 
yavrusunu doğurabilir. 

Gün gelir: 
“Neredeymiş Bana 
ortak saydığınız 
putlar?” diye nida eder 
de, müşrikler: 
“İçimizden buna 
şahitlik edecek bir tek 
kişi bile olmadığını 
Sana arzederiz!” derler. 
[7,187; 79,44; 6,59; 
13,8; 35,11] 

İnsanların çoğunu etkisi
altına alan bir yanlışlık 
da kendisi için en 
önemli işi bırakıp daha 
tâli işlerle meşgul 
olmasıdır. 47-48. 
âyetler, kıyametin 
zamanını soranların 
dikkatlerini, 
kendilerinin verecekleri
hesaba çekmektedir. Bir
gün Peygamber 
Efendimize (a.s.) yolda 
rastlayan biri: “Kıyamet
ne zaman?” diye 
sorunca: “Ey Allah’ın 
kulu! Sen kıyamet için 
ne hazırladın?” diye 
cevap vererek aynı 
noktaya dikkat 
çekmiştir. 

Fussilet /48 – Böylece 
daha önce ibadet 
ettikleri putlar 
kendilerini terk eder, 
müşrikler de kaçacak 
yer kalmadığını 
anlarlar. 

Fussilet /49 – İnsan 
mal mülk istemekten 
usanmaz, ama 
kendisine maddî sıkıntı 
dokununca hemen ye’se
düşer, ümitsiz olur. 
[96,6-7; 10,12] 

Fussilet /50 – 
Kendisine uğrayan bir 
sıkıntıdan sonra, 
tarafımızdan ona nimet 
tattırırsak: “Bu benim 
hakkımdı zaten, 
Kıyametin geleceğini 
de pek zannetmem.  

             ⇒
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Ama olur da,
müminlerin dediği gibi,

Rabbimin huzuruna
götürülecek olsam bile,
O’nun yanında en güzel

ne varsa o da benim
olur, hiç tereddüdünüz

olmasın!” der. 

Biz elbette o
kâfirlere, dünyada

yapmış oldukları her
şeyi tek tek bildireceğiz

ve onlara şiddetli bir
azap tattıracağız.” 

Fussilet /51 – Biz
insana nimet

verdiğimizde o,
şükürden yüz çevirir,
başını alır uzaklaşır. 

Fakat kendisine
sıkıntı dokununca, bir
de bakarsın uzun uzun
yalvarır durur. [17,83;

11,9] 

Fussilet /52 –
Artık söyleyin bakalım:

Eğer bu Kur’ân Allah
tarafından gönderilmiş

de, siz bunu red ve
inkâr etmişseniz, 

o takdirde haktan
iyice uzaklaşmış olan
sizlerden daha sapık

kim olabilir? 

Fussilet /53 –
Evet, Biz ileride onlara
delillerimizi gerek dış
dünyada, gerek kendi

öz varlıklarında
göstereceğiz; ta ki

Kur’ân’ın, Allah
tarafından gelen

gerçeğin ta kendisi
olduğu onlar tarafından

da iyice anlaşılacak. 

Rabbinin her şeye
şahid olması yetmez

mi? [4,166] 

Âyetlerin
gösterilmesi başlıca şu
iki şekilde açıklanır: 1-

Kur’ân’ın dâvetinin
kısa zamanda dünyada
yayılması. 2-Allah’ın
insanlara yeryüzünde

ve gökte, Kendi
varlığına ve birliğine

dair delilleri
göstermesi. Kur’ân’da

bildirdiği birçok
hakikatin insanların

yaptıkları bilimsel
keşiflerle iyice

anlaşılarak, Kur’ân’ın
Allah katından

geldiğini anlamaları. 

Fussilet /54 –
Ama dikkat edin ki

onlar Rab’lerine
kavuşma hususunda
şüphe içindedirler. 

İyi bilin ki O, her şeyi
ilmi ve kudreti ile

kuşatmıştır. 

ا عةـال ة اتةـــسح مة ۜ وة ات  ـــمةــ ثةنفــم  ر ج ـــخفــة  نفرة اكذال م  هة ا م  مة لة دح  ع ـه  ي ـيفــاي لفم ـرة
لة تةـــنف  ا نفـم  ب ـۛضـثنى  وة ة لح يةــم ـلفــع ــع  اي ۜ  وة مة ي ـهي مفــــه ـي نةا ديــوف مة ل ـم ـــحفـا تةـوة

ۛض ةـــــوة لح ﴾٤٧﴿ اـنة ش ـــيف ال كة ۙي قةــرة ا اــاءي ذة واــل  ة ان ۙ مة اـنح ةـــم  اـكة ۛــيـهيـــ ۛشنفــا م ـنح د 
﴾٤٨﴿ اـه ـنفـعة ع ـوا يةـان ـكفمف مة ظةـنف قةبفـونة م ـدف ا لةـل  وة مف ـنح وا مة نفه  يص م  حي  مة

انفــم  نف  مةـيفـخةـ الف ء اـ د عة اي ةـر    وة ةـه  الـسح ؤ نس ــيةـرح  فةــشح ية ۛسان ــم  الف نفــةـسفـلة
حفــقف ذة نف الـئ ــلة وة ةى ـنةاه   رة ةا م ــ م مة ااءة مةـــۛض د ــعفـ بةنفــنح ة ةـرح ه ـــتفـسح ﴾٤٩﴿ ن وط ــقة

اا الظ نح  مة اائ  وة ةة  قة اعة ة لةــمةـالسح لنىـعفــنف  ر ج ـئ ــةىۙ  وة ت   اي ولةـيةـلة ة  هنـق  اــنح ۙي ذة لي
ه  لةـنفــع  ۛى فةـدة نن ئةـنةـن ـلةـلفح سف ينة ـبح  ةذي ة الح اكفنح وا ب مة ر  ل وا  فة م  عة ايي ح ب يرة ة لي نح   اي

اا النف ذة اي الف نفۛسان  لةىـعة نةاـمفـعةـوة ﴾٥٠﴿ لة ةـقةـي ذيـن ـوة يـذةاب  غةـ عةنفـــم مف ــه ـنح ظ ـلي
لفـــق  ﴾٥١﴿ نة ۛض وة رة ب ـالعف ذةاـب ـان ـجةـان اي ۛ وة ةـمة هي ةـه  الـسح ا ذ ـرح  فةـشح يـاء عةـود عة ض ـري

ة ـــــــ ث الحن د  ـنفــ ع نفـــم  ت ـــفةـــكفمح لح ــــالۛض نفـــــهي مةـــــمف ب ــــرف اليف نفـت ـالرة  مف اي
انةـكف

يـــۛسن  يةـه ــري نفة نةا ف يـات ـمف ان اق ـالف ﴾٥٢﴿ ةـم  د ـيــعيـــاق  بةـقةـــ ش  يـوة فيــنف ه ــمح
ةــبةـتةـتحنى يةـحة ة المف ــه ـنة لةـــيح لةـحةــ الفه ــــنح ۜ الوة ف ـــكذمف يـةــــقح  ي فاي مفـف ـ ال نفوة ه  س 

ا اي ة اللة مفــــه ــــنح ﴾٥٣﴿ ة  الكة ـــرة بح ـب  ء   ۛشـــــلح   ۛشـــكملنى  ـــــه   عةــــــــنح يد ـــهيــــيف
﴾٥٤﴿ ي يةــــم   في ااء  ــــ ل نف ــــم ة   ــرف ۜ قة مف بح ه  ا رة ة اللة نح ء  م ـــكــ ب ه ــاي يط ـلح  ۛشيف حي
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42-ŞURA SÜRESİ 

Mekke’de nazil olmuş 
olup 53 âyettir. Adını, 
38. âyette geçen ve 
toplum yönetiminde 
pek önemli olan şûrâ 
kavramından almıştır. 
Bu sûrenin hedefi, 
bütün hak 
peygamberlerin İslâm 
dinini tebliğ ettiklerini 
bildirmek ve bu dinin 
karşısına çıkanları 
uyarmaktır. Müminleri 
ise cennetle 
müjdelemektir. Sûre 
Kur’ân vahyine işaret 
ederek başladığı gibi, 
yine aynı konu 
hakkında tafsilat 
vererek sona 
ermektedir. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Şura /1- Şura /2 – Hâ, 
Mîm. Ayn, Sîn, Kâf. 

Şura /3 – (O üstün 
kudret, tam hüküm ve 
hikmet sahibi) azîz ve 
hakîm olan Allah, 
böylece sana da, senden
önceki resullere de 
buyruklarını vahyeder. 

Vahy: Asıl muhatabı dışında
kimsenin anlayamayacağı 
derecede mesela, bir 
elektrik akımının geçmesi 
gibi gizli ve hızlı işaretle 
bildirme anlamınadır. 

Şura /4 – Göklerde ve 
yerde ne varsa 
O’nundur. O, yüceler 
yücesidir, pek büyüktür.

Şura /5 – Öyle ki 
neredeyse gökler 
üstlerinden yarılacaklar.

Melekler 
Rab’lerini överek 
tenzih ve takdis eder ve
yerde bulunanlar için 
mağfiret dilerler. 

İyi bilin ki, gafur 
ve rahîm O’dur (affı, 
merhamet ve ihsanı pek
boldur). [40,7] 

Allah engin 
merhametiyle yoldan 
çıkmış, isyankâr, 
Kendisini bile inkâr eden 
müşriklere yıllarca 
mühlet verir, rızıklarını 
vermeye devam eder. O 
kadar ki onlar neredeyse 
bu dünyanın bir sahibi 
olmadığını zannetmeye 
bile giderler.

Şura /6 – Allah’tan 
başka bir takım hâmiler
(veliler) edinenlere 
gelince, Allah onları 
daima gözetleyip 
kontrol etmektedir, sen 
onlar üzerinde yönetici 
değilsin. 
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Kur’ân-ı Kerimde
velî kelimesi hamî,

koruyucu, idareci, ilah,
dost, yardımcı gibi

anlamlarda
kullanılmıştır. a-Bir

şahıs, başkasının
koyduğu kanunlara ve
hükümlere uyarsa onu

veli edinmiş sayılır
[4,119; 7,30] b-Bir

şahıs, birinin yol
gösterdiğine inanıp,

öbür yolların
yanlışlığını düşünürse

onu veli edinmiştir
[2,257; 17,97] c-Bir
kimse, kötülüklerini

gözardı ederek, bir
başkasının âhirette

kendisini kurtaracağına
inanırsa onu veli

edinmiş olur. [6,51;
29,22] d-Bir şahsın,

kendisine mal ve evlat
vereceğine ve diğer

ihtiyaçlarını
gidereceğine inanırsa

onu veli edinmiştir
[11,20; 13,16]. 

Şura /7 – Böylece sana
Arapça bir Kur’ân

vahyettik ki sen
Anakent olan Mekke ile

bütün etrafını uyarıp
irşad edesin ve

gerçekleşeceğinde hiç
şüphe olmayan mahşer

günündeki büyük
buluşmayı haber

veresin. 

O ne müthiş
manzara: Bir kısım

cennette… bir kısım
cehennemde! [64,9;

11,103-105] 

Şura /8 – Eğer
Allah dileseydi bütün

insanları, aynı dine
bağlı, tek ümmet

yapardı. 

Ama O, insanların
hak etmelerine göre

dilediği kimseyi
rahmetine dahil eder,

Zalimlerin ise ne
hâmileri, ne de

yardımcıları vardır. 

Şura /9 – Gerçek
bu iken, bilakis onlar

Allah’tan başka
birtakım hâmiler

edindiler. Olacak iş
midir bu! Hâmi ancak

Allah’tır, ölüleri
diriltecek de O’dur ve

O her şeye kadirdir. 

Şura /10 – Hangi
hususta ihtilaf ederseniz

bilin ki O’nun hükmü,
Allah’a aittir. İşte

Rabbim olan Allah
budur. 

Ben de yalnız
O’na dayanır ve

güvenir, O’na yönelip
gönül veririm. [4,59] 

ى                 ورن ة  الشح  ورة            س    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ل كةـكف يـي  ذن لة وحاي ينة  ىـلة اي كة وةـيفــاي ةذي نفالح ۙـقة م  ل كة بف ﴾٢﴿ قا ـعا سا ﴾١﴿ ماــحن
ا ه ـلة ةـال ف ي مة مةـمنـسح ات  وة ۜ ف ي اـوة ض  ةرف ه  الف وةــوة ﴾٣﴿ يـالف الحن  زي الفحةـعة يم ـز  كي
ةــتة ات  يةـكةاد  السح وة ةـــفةــتةـــمن نة ـطح ق ـــ فةنفـــم رف ةــه ــوف نح ﴾٤﴿ يم ـعةـالف ل يح ــعةـالف ظي

د  مف مف ب حة بح ه  ونة رة ر  ف  تةغف يةسف نف وة ۜ ف ي ل مة ض  ةرف  الف

ا  اللة

ة نح اي ة  ائ كة لن الفمة ۛسبح ح ونةـي  وة
ة الح يـوة ة نةـذي اــد ون  نفــم  ذ واـخةـاتح ل  هي ااءةــالوف ية ﴾٥﴿ ة الفــ ه الحن الــف ـــغةــوة حيـور  م ــيــرحة

حة ل كة ذنكـوة ااـيفـالوف  نة
لةيفكة اي ﴾٦﴿ يظ  الحن  في  حة

لة ااـعة مة مف  وة ه  نف يف مف  ۛتـال ه  لةيف يل ـكب وة عة
ة رة ذ ـنفـت ـل   ا مح

ىـق ـالف مة رن لةـحة نفـوة ت ـوف اوة مةـهة يةوف رة ذ  يفۛب نف رة ع  لة مف الفجة ناىـق  ان ى رف ب ياح رة عة
لةوف لةـجةـلة الحن  ۛشااءة وة مفـعة  ه 

ة ةىـا مح ﴾٧﴿ ۜ يه  يق  في ةة  ف ي فةري نح ي الفجة فةري ير   ف ي ق ـوة عي ة السح
ي يةۛشااء  نفـمة  ۜ  في هي ت  مة حف ونة رة ةال م  الظح ا  وة مف مة نف لةه  ل يح  م  وة ةى دة اح  نف وة لنك   وة

ل  خ  ي دف
ة الم  اــد ون  نفــذ وام ــخةــاتح ل  هي ۛ ـــالوف ااءة الفـــ ه فةالحن ية ل ـوة وة يح ــوة ه  وة ﴾٨﴿ لة نة ير ـصيــوة

ا مة ت مف وة تةلةفف يه  اخف نف في ء  م  ۛشيف ﴾٩﴿ ـي  تنى  ي حف وف وةوة الفمة لنى ه  ء  ك لح  عة ۟ ۛشيف ير  قةدي
﴾١٠﴿ لةىكذفةح  ا اي ه  ۜ م  ي الحن  م كمــــل   ذنالحن  بحي ة وةــتة ه ـيفـلةـعة رة ۗــكح لة لفت  اي ه ـوة يب  يف ا ني
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Şura /11 – O 
gökleri ve yeri yoktan 
yaratandır. 

Size kendi 
nefislerinizden eşler 
yarattığı gibi davarlara 
da eşler yarattı. O, bu 
düzen içinde sizi 
üretiyor. 

Onun benzeri 
hiçbir şey yoktur. O, 
her şeyi hakkıyla işitir 
ve bilir. 

Bu âyet, Allah’ın 
sıfatları konusunda 
muhkem bir âyettir. 
Aynı konuda bir çok 
müteşabih âyet de 
vardır. Zira Kur’ân-ı 
Kerîm’in üslubuna 
müşahhas anlatım 
metodu hâkimdir. 
Müteşabih âyetlerin 
zahirleri ilk anda, 
Allah’ın bazı sıfat, isim
ve fiillerini 
yaratıklardaki 
kavramlarla ifade 
ettiğinden, bir benzerlik
hatıra gelebilir. İşte bu 
benzetmeyi gidermek 
için o müteşabih âyetler
bu gibi muhkem 
âyetlerin ışığında 
incelenir. Böylece 
Allah’ın zat, sıfat ve 
fiillerinde hiçbir 
yaratığa benzemediği 
kesinlikle anlaşılır. 

Şura /12 – 
Göklerin ve yerin 
hazinelerinin 
anahtarları O’nun 
yanındadır. 

Dilediğinin 
nasibini bollaştırır, 
dilediği kimsenin 
nasibini daraltır. Çünkü 
O, her şeyi bildiği gibi 
her duruma en uygun 
olanı da bilir. 

Şura /13 – O, 
“Dini doğru anlayıp 
hükümlerini uygulayın 
ve o hususta tefrikaya 
düşmeyin” diye, din 
esasları olarak Nuh’a 
emrettiğini, hem sana 
vahyettiğimizi, keza 
İbrâhim’e, Mûsâ’ya, 
Îsâ’ya emrettiğimizi 
sizin için de din kıldı. 

Senin insanları 
dâvet ettiğin esaslar, 
müşriklere çok ağır 
gelmektedir. 

Halbuki Allah 
dilediği kullarını bu din
için seçer ve gönülden 
Kendine yöneleni ona 
hidâyet eder. [33,7; 
5,48] 
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Şura /14 – Geçmiş
ümmetler, ancak
kendilerine buna

(tefrikanın haram
olduğuna) dair bilgi
ulaştıktan sonra, sırf

aralarındaki ihtiras ve
haset yüzünden,

bölündüler. 

Daha önce Rabbin
tarafından yürürlüğe

konulan vaad, yani
cezayı belirli süreye,

kıyamete kadar
erteleme sözü

olmasaydı, onların işleri
çoktan bitmişti bile. 

Ehl-i kitaptan
sonra kitaba vâris
kılınanlar (Mekke
müşrikleri) onun

hakkında derin bir
şüphe içindedirler. 

Şura /15 – Onun
için sen durma, hakka

dâvet et ve sana
emredildiği tarzda
dosdoğru ol, sakın
onların keyiflerine
uyma ve şöyle de: 

“Allah hangi kitabı
indirmişse ben ona

inandım. 

Hem bana,
aranızda adaletle

hükmetmem emri
verildi. 

Allah bizim de
sizin de Rabbinizdir. 

Bizim işlerimizin
sorumluluğu bize,

sizinkilerinki ise size
aittir. 

Bizimle sizin
aranızda bir tartışma

sebebi yoktur. 

Allah hepimizi bir
arada toplayacaktır. 

Hepimiz de O’nun
huzuruna

götürüleceğiz.” [10,41] 

ۜ جة ةرف ض  الف ات  وة وة من اجاىكمف س ــنف نف الـمف م كمـلة لةـعةـالسحة وة مف الزف ر ـفةاط 
ةنف اجــالف وة ام   الزف ۛـعة ؤ ل ذفــــية اى ۜ لةــمف  فيكمرة ۛـهي  ۛشـــل ــثفــم ـكف ۛسـيفــيه  ء  يف م  نةـــوة

ةــد  الـيــاليـقةـــه   مةــلة ۛــــمنــسح ض  ةرف الف ات   وة وة ﴾١١﴿ ه  ةوةــوة يـالسح ير ـبةـالف ع ــمي صي
ة د ــقفــية  وةۛشااء  ـنف يةــمةـل  نح ۜ اي ء  عةـــلح  ۛشــكمــه  ب ـــر  م ــيــليــيف قةـط  الــس ـبفـية زف رح 

عة لةـــۛش ين   مةـال نةــم مف  كمــرة صحنـدحي ةـهي ن ــى ب ـاوة الح ااذييوحاى  وة نة يف حة ي الوف ﴾١٢﴿
ة صح اـنةاب ــيفـوة بف هي يــاي هي م ـرن ىـمة وة عي وسن ى النفـيـوة ا ينةـوا الـيم ـالقي سن دحي لةيف اـاي مة كة وة

عةـب ـكف كيـــشفــم ـــالف لةىــرة لةـــوه ــع  دفـــاتةـ مة نةــيــر  ۜــمف اي ه  يف تة لة ق ـفةــتةـوة ة ۜــيـوافيـرح ه 
ا مة اواـتة وة ق  ة رح فة ﴾١٣﴿ يَتيةجف اللحن  ه  باي لةيف يةۛشااء  ـية نفـ مةاي لةيفـهفـوة ي اي يب ـنيـي  نفـه  مةـداي

ه  ااءة اجة لةـه ـنةـيفـياى بةـغفـم  بةـلفـع ـم  الفـمة لةوف ۜ  وة  مف
تفـكف ة  ۛسبةقة ل مة م  ة لح د ــعفـبة نفــاي

ا لن ىــۛســـم  ل ـــى الجةـاي ية بةـــق ــــ لة محى ةــه ــنةــيفـــض  ة الح نح اي ۜ  وة يـمف نةــذي بح نف ـــم  كةــرة
ل كة فةل ذن ﴾١٤﴿ ث  ر  يب ـلة مفـد  ه ـعفـ بةنفــم تةاۛب ــك ـوا الفــا ون ري ه  م  نف ي ۛشكح  م  في

ا ا م ــكـ ا لة تةــمة ۛتۛ  وة ةـــــرف ه ــــعف  الهفــب ـــتح ااءة ۛ  ـــــوة ق مف لفــــوة ۛـفة ع  اسفادف مفــق ــتةـ   وة
ۛ ــكننف ــ م الحن  ا م  تةاب  ةعفــــوة ت  ل  ۜكمنـةــيفـلة بة د ـــرف مف ا الــت   ب ــنفـانمة ا لةــنف مة زة

بح وة   ۜكمـــــــرة اا العفمف نة لةـ لـة ال نةا وة ال ـمف العفكمــمة ح كممة ۜ لة ةــمف ةةـجح بح  اللحن  نةاـــرة
﴾١٥﴿ بةـــنةـيفـبة ۜ  كمنـةــــيفــنةا وة لةـــنةـيفـع   بةـــمةـجفـ  يةاللحن مف ۜـيـــصيــمةـه  الفـيفــنةاۛ   وة اي ر 
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Şura /16 – 
İnsanların çoğu dine 
dâveti kabul edip 
girdikten sonra, 

Allah’ın dini 
hakkında hâlâ, ileri geri
tartışanların itirazları, 
Rab’leri yanında boştur.

Onlara büyük bir 
gazap ve şiddetli bir 
azap vardır. 

İtirazları boştur; 
zira ne naklî, ne aklî; ne
teorik ne pratik hiçbir 
tutamakları yoktur. İlmî
ve amelî açıdan 
güzelliği ve haklılığı 
ortada olan hak ve 
istikamet karşısında 
yapılan münakaşa, sırf 
bir haksızlık ilanından 
ibaret kalır. 

Şura /17 – Allah 
hakkı bildirip ikame 
etmek için kitabı ve 
adalet ölçüsünü 
indirmiştir. 

Hep gerçeği 
bildiren o kitabın 
bildirdiği kıyamet, ne 
bilirsin, belki de yakın 
olabilir? [57,25; 55,7-9]

Bu âyet Kur’ân, 
kâinat mizanı (dengesi) 
ve kıyamet arasında 
tam bir irtibat 
bulunduğunu gösterir. 
Kur’ân dünya dengesini
en güzel şekilde 
kurmayı öğreten bir 
kitaptır. Hayatın 
gidişatını iyi inceleyen 
kimse, dünyanın da bir 
sonu olup ebedî bir 
hayatın başlamasını 
bildiren kıyametin 
geleceğini anlar. Fakat 
inanmayan kâfirler 
acele gelmesini 
isterken, müminler 
sabırla, tayin edilen 
vakti gözler, hatta onun 
dehşetinden endişe 
ederler. 

Şura /18 – 
Kıyamet saatinin 
gelmesini acele ile 
isteyenler, ona 
inanmayanlardır. 

Müminler ise 
O’nun gerçekten vaki 
olacağını bilir ve ondan
kaçınırlar. 

Kıyamet hakkında 
münakaşa edenler, 
haktan ve gerçekten 
çok uzak, derin bir 
sapıklık içindedirler. 
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Şura /19 – Allah
kullarına büyük lütuf

sahibidir. 

Dilediği her
kulunu, bir türlü

rızıklandırır. O, pek
kuvvetlidir, üstün

kudret sahibidir. [11,6] 

Şura /20 – Kim
âhiret mahsülü isterse,

onun ürünlerini fazla
fazla artırırız. 

Kim de sırf dünya
menfaati isterse ona da

ondan veririz, ama
âhirette onun hiç nasibi
olmaz. [17,21; 2,201] 

Şura /21 – Yoksa
Yüce Allah’ın izin

vermediği birtakım
şeyleri 

kendilerine din
diye kabul ettirmek

isteyen putları mı var? 

Şayet Allah’ın
cezayı ertelemeye dair

hükmü olmasaydı işleri
çoktan bitirilmişti. 

Zalimlere elbette
gayet acı bir azap

vardır. 

Şura /22 – Büyük
duruşma günü

zalimlerin, kendi
yaptıkları işlerden
bucak bucak uzak

durup, korkudan
titrediklerini görürsün. 

Halbuki çare yok,
onların cezası

tepelerinin üstünde
durmaktadır. 

İman edip makbul
işler işleyenler ise,

cennet
bahçelerindedirler. 

Rab’leri yanında,
cennette, istedikleri ne

varsa kendilerine
verilecektir. 

İşte bu da pek
büyük bir lütuftur. 

ا اسفــعفــــنف بةــــــ  م الحن ي ــف  ه ــلةۛب ـــيـجيـــت ـــد   مة ة الح ااــذي ينة  ي ـــوة ونةـــجح  حة
مف   دةـنفـع  مفـــه ـــلةب   وة ــــۛضـــمف  غةـه ـيفـــلةــــ وة عةرة بح ه  ةـح  ة ـۛضـمف دةاح ـه ــت ـجح

ة اللحن  لة الفـــــ النفي ذييالح قح ـــحةــا لفـا ۛب  ب ـتةــك ــزة ﴾١٦﴿ يـــــذةاب  ۛشــــــــــعة د ـــدي
ل ـية ج  تةعف سف ﴾١٧﴿ الف ا ي ـــيـميــوة مة ۜ  وة انة يــزة ري اـــعةـكة  لةـدف ة ة السح يب ـــعة لح ةة  قةري

اۛ  وة ــب  ينةهة ۙـــنفـم ونة  ـق ــف ــشفـــن وا  م ــــ انمةالحةذي ا هة ةــب  ا الح ي ـهة ينة  لة ن ونةــؤف م ـــذي
ة نح ةاي ينةـــ الح ا ر ونة  ف ـــ ي  ذي اعةـــي الــمة ة ة ــــــسح ية ةـلةـعفــوة ونة النح ا الفــم  اــحةـهة ۜ  اللة قح 
يف   ب ـ  لةاللحن  نفـــرف ز  ق    مةــــ  ية بةا د  هي ـع ــطي ﴾١٨﴿ ي  ۛضــلة  يد ـعيـلة  ل  بةــفي

نف   يد ـكفمة رف انة ي ري ة   حة رة نخ  ۛث الف ﴾١٩﴿ ه ـۛشاـية ۛ  وة يح  الفــقةـوة الفــاء  ۟ـزي يــعةـو  ز 
مة يد   حةــانة ي ـنف كةـوة ۛث الـري نفـرف ت ـيةا ن ــدح  اـــنفـم هي  ـــؤف هة دفــنة ث ـ حةيـه  فيـــ لةز  ۛــرف هي

مف اـش  المف لةه  كن ع ـؤ لا ۛشــرة مفــه ـلةواـرة ﴾٢٠﴿ ا مة نخ  يـه  ف ــلةوة ة   م ـالف يب ـصيـنف نةـرة
ۜه  ـب  لةالحن  لة ـــ وة يةــق ـل  لةـصفـــفةــة  الفــمةــل ــكفوف ض  يـنة الـم  اـدحي نف ذة أفـمف يةـلة ن   مة

ةـــتة ى الظح نةـيــميــال ـرة ﴾٢١﴿ ة الـه ـنةــيفـبة نح اي ۜ وة ةال ـمف يم ـمف عةـه ــينة لةـميـظح ذةاب  اللي
اق ــــوا   وة ه ـب ـــۛســـــكف ةـــه ــــع   ب ـــــوة  وة الح ۜ  وة يــــمف نةــذي اـــنة  م ــيـقيـــف ــشفـم  ة مح
وف ۛضات   الفــــل  ي رة ات    في ۛ  ــجةــــحة مفــه ــــلةنحةات  ن  عةـانمة اـوا الـل ـم ــوا  وة ة صح

﴾٢٢﴿ بح   دةــنفــــــ ع نة  ۛشاا ؤ نــــــا يةـمة ۜ  ـه ــرة ل مف ير ـبيـكفـل  الفـضفــفةـوة الفــــكة  ه ـــذن
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Şura /23 – İşte bu, 
Allah’ın iman edip 
makbul ve güzel işler 
yapan kullarına verdiği 
mutluluk müjdesidir. 
De ki: Ben bu risalet ve
irşad hizmetinden 
ötürü, sizden akrabalık 
sevgisinden başka 
beklediğim hiçbir 
karşılık yoktur. 

İşte kim böyle bir sevgi
olsun, başka iyi işler 
olsun gerçekleştirirse, 
Biz de onun o iyiliğinin
sevap ve mükâfatını kat
kat artırırız. Çünkü 
Allah gafurdur, 
şekûrdur (çok 
affedicidir, kullarının az
işlerini fazlasıyla 
ödüllendirir). [4,40] 
Buradaki akrabalık sevgisi 
şu şekillerde olabilir: 1.Hz. 
Peygambere (a.s.) şöyle 
demesi emrediliyor: 
“Sizden hiçbir ücret 
istemiyorum, sadece size 
olan akrabalığım sebebiyle, 
bu yakınlığın hukukunu 
gözetmenizi, bundan ötürü, 
bana bir sevgi göstermenizi 
temenni ediyorum.”   
2.“Sizden sadece benim en 
yakın akrabalarıma (Ali, 
Fâtıma ve evlatlarına) sevgi
beslemenizi istiyorum.”   
3.Allah’a güzel 
davranışlarla yaklaşmayı 
arzu etmenizi istiyorum.” 
Bu son mâna hem daha 
genel, hem de âyetin 
öncesine ve sonrasına daha 
uygundur. 
Şura /24 – Yoksa senin 
hakkında: “Allah adına 
yalan uydurdu”mu 
diyorlar? (Bunun 
gerçekle hiçbir ilgisi 
olamaz. Zira buna 
ancak kalbi mühürlü 
bazı beyinsizler cür’et 
edebilir). 
       Halbuki Allah 
dilerse senin kalbini 
mühürler. Allah batılı 
imha eder, hakkı ise 
indirdiği kitapla 
kuvvetlendirir. 
Gerçekten O, kalblerin 
içinde ne varsa bilir. 
[69,40-47] 
Şura /25 – O’dur ki 
kullarının tövbesini 
kabul eder, günahlarını 
affeder. Hem sizin 
bütün yaptıklarınızı da 
bilir. 
Şura /26 – Hem iman 
edip makbul ve güzel 
işler yapanların 
dualarına karşılık verir, 
hatta lütuf ve 
ihsanından onların 
ödüllerini artırır. 
Kâfirlere ise şiddetli bir
azap vardır. 
Şura /27 – Eğer Allah 
kullarına rızık ve 
imkânları bol bol 
yaysaydı, onlar 
dünyada azarlardı. 
       Lâkin O, bu 
imkânları dilediği bir 
ölçüye göre indirir. 
Çünkü O kullarından 
haberdar olup onların 
bütün yaptıklarını ve 
yapacaklarını 
görmektedir.
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Toplumun bütün
fertlerini üretimde olduğu
gibi tüketimde de eşit hale

getirme hayali peşinde
koşmanın tutunduğu 2.

dünya savaşı sonrası
Avrupasında dini inkâr eden

J.P. Sartre, kendisi gibi
münkir bir Sovyet yazarının

şu tesbitini, benimseyerek
nakletmiştir. Bu âyet-i
kerimenin ihtiva ettiği
gerçeğe, en aykırı bir
tarafın tesbiti olması

itibariyle onu nakletmekte
fayda görüyorum: “Refah,

herkese şamil olunca, işte o
zaman insanlığın trajedisi,

yani sonu başlayacaktır”
(H. Rousseau, Les

Religions, s. 9-10.) Demek
ki, Allah’ın bu dünyayı ve

insanlığı yönetmesinin
hikmetli ve pek isabetli

olduğunu, gerçeği
görmesini bilen herkes ikrar

etmek zorundadır. 

Şura /28 – O’dur
ki insanlar artık

ümitlerini kestikten
sonra yağmur indirir,

rahmetini her tarafa
yayar. O, gerçek dost ve
hâmidir, bütün övgülere

ve hamdlere lâyıktır. 

Şura /29 –
Göklerin ve yerin

yaratılması ve oralarda
bütün canlıları yaratıp

üretmesi, O’nun
kudretinin ve

hikmetinin
delillerindendir. O

elbette dilediği zaman
onları mahşerde

toplamaya da kadirdir. 

Şura /30 –
Başınıza gelen her

musîbet, işlediğiniz
günahlar (ihmal ve

kusurlarınız)
sebebiyledir, hatta

Allah günahlarınızın
çoğunu da affeder.

[35,45; 4,79] 

Bu hitap
günahkârlaradır. Fakat

gösterecekleri sabır
sayesinde yüksek

derecelere ulaştırılmak gibi
sebeplerle, günahkâr

olmayanların başlarına
gelen musîbetler de yok

değildir. 

Müminlere gelen
sıkıntılar, onlar için

keffarettir. Allah’ın dinine
hizmet için çalışan

kimsenin çektiği sıkıntılar
ise, onun sadece

günahlarına keffaret
olmakla kalmayıp aynı

zamanda Allah katındaki
derecesinin de

yükselmesine vesiledir.
Dolayısıyla öyle bir zatın,

günahlarının cezasını
ödediğini düşünmek çok

yanlıştır. 

Şura /31 – Siz,
kaçmakla Allah’ın

cezasından kendinizi
kurtaramazsınız. Sizin

Allah’tan başka ne
haminiz, ne de

yardımcınız yoktur. 

ينة بةادةه ـع  الحن  ةذي ن وا الح ۜ انمة ات  ال حة ة ل وا الصح م  عة ا لفـق  وة لة ل كة ي ذن ر ـشح ـبةـ ي الحةذي
الف ة لح ةةة ـاي دح وة بنۜى ف يمة رف نف ية  الفق  مة ففـوة تةر  دفنةةىـۛسـحة قف ل ك مف نةز  ـة ه  السف لةيف راىـالجف عة

ول ونةــالمف ية ىـتةـافف ق  لةىــعة رن ﴾٢٣﴿ اح ــه  فيــلة ۜـيهة ناى ة  سف نح ةاي ور  ۛشـ غةالحن ور ـكمـف 
يةــب ـــــلفـــــلنى  قةـــعة مف ــت ــخفـــ يةالحن  ۜ  وة ح ـــمفـــــكة بــــكف الحن  أ ــۛشـــا نف يةـــــاىۛ فةـذ 

﴾٢٤﴿ ة ب كةالحن  قح قح  الفحة ي ح  لة وة ات ـ الفبةاط  ةـل مة نح ۜ اي يم  ب ــه  عةــهي د ــلي ور  ذةات  الصح 
ةـال بةــتح ية بةاد ــنف ع ـةة عةــوف وا عةــــعفــهي وة ةـال ن ــف  ـةات ـيح ــــسح ه  ةــوة الح يــوة ل ــبةـقفـية ذي

يب  تةجي يةسف ينة وة ةذي ن وا الح ل وا  انمة م  عة ات  وة ال حة ة يد  وة الصح يةزي ﴾٢٥﴿ لةم  يةعف ا وة ۙـففـتة مة ل ونة عة
لةوف طةـۛســـبة وة ﴾٢٦﴿ الفــل ــضفـنف فةـمف م ـه  ۜ وة اف ـهي اـه ـر ونة لةــكة ذة ب  ۛشدي يد  مف عة

ا ـبةــلة وف لنف يغة ض  وة ةرف ل ـنةـــي نف كنـــ الف ر  دةـــقةـ ب زح  قةـــال الحن  زف هي اد ـبةــع ـــــ ل رح 
ه  ةوةـــوة ي ـ الح ل ــــنةـي ذي ۛثــيفـغةـ الفزح  ﴾٢٧﴿ ا ة مة نح ۜ اي هي ه  ـيةۛشااء  بةاد  ير  ب ع  ير  بةصي بي خة

﴾٢٨﴿ نف اــعفـ بةم  يةــنةـقة د  مة حفــش ــنفــط وا وة ه ه ۜ  ـتةــمةـر  رة ل ــالف وةــوة يد ـوة مي يح  الفحة
اا ة دة ۜـبح ة  م  يةات نفـوة ةـق  الـلفــهي خةـ ان ض ـمنـسح ةرف الف ات  وة مة وة ة فيــا بةـوة اــه ـيـثح نف  مة م 

ا مة نفك مف ــاالۛصابةـوة يبةة ـ م م  صي ﴾٢٩﴿ ه  لنىوةــوة قةـه ـع ـمفـجة  عة ذةا يةۛشااء  ۟ـمف اي ير  دي
ااالنفت مف ب  مة ينةـم ــوة زي ج  عف ﴾٣٠﴿ ا يفكففةب مة يةـۛسبةتف ال يـك مف وة واـدي ف  ۜكف نفـعة عف ير  ثي

﴾٣١﴿ ا لة ف ي مة ۛ وة ض  ةرف لة نةـل   وة نفــ م الحن ون   نف د ـــمف م كمـــالف ر ــيـصيـيح   وة
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Şura /32- Şura /35 – 
Denizlerde dağlar gibi 
akıp giden gemiler de 
O’nun kudretinin ve 
hikmetinin 
delillerindendir. Eğer O
dilerse rüzgârı 
durdurur, gemiler de 
denizin üstünde 
durakalır. Elbette bunda
sabrı ve şükrü bol 
olanlar için alacak 
ibretler vardır. 
        Yahut işledikleri 
günahlar sebebiyle o 
gemileri batırır, 
günahların birçoğunu 
da affeder. 
        Böyle yapmasının 
bir sebebi de, 
âyetlerimiz hakkında 
tartışanların kaçacak bir
yerleri olmadığını 
onlara bildirmektir. 
Kureyşliler ticaret amacıyla
Hind okyanusuna, 
Afrika’nın sahil ülkelerine 
gemilerle yolculuk yapıyor,
Kızıl Deniz’den 
geçiyorlardı. 
Şura /36 – Size verilen 
ne varsa hep dünya 
hayatının geçici 
metâıdır. Allah’ın 
yanında, âhirette olan 
nimetler ise iman 
edenler ve Rab’lerine 
güvenenler için hem 
daha değerli, hem de 
devamlıdır. 
Şura /37 – Onlar öyle 
kimselerdir ki büyük 
günahlardan ve hayasız 
çirkin işlerden 
kaçınırlar, kızdıkları 
zaman öfkelerini yutar, 
karşıdakinin kusurlarını
affederler. [3,134]
Şura /38 – Onlar öyle 
kimselerdir ki 
Rab’lerinin çağrısına 
kulak verip, namazı 
hakkıyla ifa ederler. 
       İşlerini istişare ile 
yürütürler, kendilerine 
nasib ettiğimiz 
imkânlardan hayırlı 
işlerde sarf ederler 
[3,159]
İstişare şunlardan dolayı 
gereklidir: 1.Eğer bir 
mesele iki veya daha fazla 
kişiyi ilgilendirdiği halde, o
konuda bir kişi karar 
verirse, diğerlerine 
haksızlık edilmiş olur. 
2.Müşterek işlerde bir 
kimse tek başına karar 
vermek istiyorsa bu, ya 
kendi çıkarını 
gözetmesinden, ya da 
kendisini öbür kişilerden 
üstün görmesinden ileri 
gelir. Her iki durum da 
geçerli olamaz. 3.Müşterek 
işler hakkında karar vermek
büyük sorumluluktur. 
Âhirette hesap vereceğine 
inanan hiç kimse, bu yükü 
tek başına 
yüklenmemelidir. 
           Hz. Peygamber (a.s.)
ashabı ile istişare ettiği gibi,
ondan sonra ashab da bunu 
yapmıştır. Mesela: halife 
seçimi, mürtedlerle savaş, 
şarap içenlere verilecek 
ceza, Irak arazisinin 
durumu gibi birçok konuda 
müşavere yapmışlardır. 
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Şura /39 – Onlar o
kimselerdir ki zulme
mâruz kaldıklarında

yardımlaşıp haklarını
alırlar. {KM, Çıkış

32,26-29; Luka 19,27} 

بزح

﴾٢﴿
Şura /40 – Ama

unutmayın ki
haksızlığın karşılığı,

yapılan haksızlık kadar
olabilir, fazlası helâl

olmaz. 

Bununla beraber
kim affeder, haksızlık

edenle arasını düzeltirse
onun da mükâfatı artık
Allah’a yaraşan tarzda

olur. 

Şu kesindir ki
Allah zalimleri sevmez.

[2,194; 16,126] 

Şura /41 – Kim
zulme uğradıktan sonra
hakkını alırsa, bunlara

hiç bir sorumluluk
yoktur. 

Şura /42 –
Sorumlu olanlar, ancak
insanlara zulmedenler
ve ülkede haksız yere

başkalarının hukukuna
saldıranlardır. 

İşte böylelerinin
hakkı gayet acı bir

azaptır. 

Şura /43 – Her kim
dişini sıkarak sabr eder
ve kusurları affederse, 

işte onun bu
hareketi, ancak

büyüklere yaraşan
örnek alınacak

davranışlardandır. 

Şura /44 – Allah
kimi şaşırtırsa, artık

ondan sonra kendisini
koruyacak hiçbir hâmi

bulunamaz. 

O zalimlerin azabı
görünce, imanlı itaatli
kul olmak için “Acaba
geri dönme imkânı var

mıdır?” dediklerini
görürsün. [18,17; 6,27-

28] 

نف ية يحة ۛشأفــاي ن  الرحي ك  ي سف ﴾٣٢﴿ م  يةات  نفــوة ار  ف يـالف ه ـان وة ر  جة ةعف الفبةحف ۜــكةالف م  لة
ا وة لنىكنرة ة ـظة دة عة نح ۜ اي هي ر  يهف ل كةفي نيةات  ل   ذن ةار ـۛص لح ـك ـلة ۙـۛش بح ك ور  لةلفنة فةيةظف

ية ةـلةـعفـــوة ينة ذيـمة الح ﴾٣٤﴿ اـب  ي و الوف ة ب مة ه نح نف ۛسب واكفقف ف  عة يةعف  وة
ير  كف ثي ﴾٣٣﴿

اا يت مف فةمة تي نف ا ون ء  م  تةاع  ۛشيف فةمة ﴾٣٥﴿ ل ونة اد  ي ي جة ۜ فاي يةات نةا ا ان مف مة نف لةه  يص  م  حي مة
بف ر ـيفـخة ال ىــوة ينة قن ةذي عة واـن ـانمة ل لح مف لنىــوة بح ه  رة نفـوة  الـينـحةـالف دةــدح  نف اع  مة الحن يةاۛ وة

ة الح يــوة اائ ـكفب ونة ــن ـتةـجفـــية نة ـذي الفـــرة الف ثفــــبة ۛشــفةـــم   وة اح  وة ﴾٣٦﴿ ۛـكـوةـيةتة ل ونة
ة الح ينةــوة مفواــاب ـجةــتةـــاسف ذي بح ه  ل رة ﴾٣٧﴿ ذةا مة اي ۛـــف ــغفـــمف يةـــب وا ه ـض ـــاغةـوة ر ونة

﴾٣٨﴿ القة ةـوة واالصح المفـام  مفـلنوةة  وة ى ر ه  ورن مف  ـبة ش  نةه  ا يف ة مح م  ۛ وة ونة ق  ف  مف ي نف نةاه  قف زة رة
اؤ لا زن جة ئةة  وة ئةة  ۛسيح  ۛ ۛسيح  ا ل هة ثف م  ﴾٣٩﴿ ينة ةذي الح اا وة ذة م  اي ي  الۛصابةه  مف الفبةغف ونة ه  ر  تةص  يةنف

ن  لةمة انفتةۛصرة وة ﴾٤٠﴿ نف ا فةمة فة لةحة عة الصف ه  وة ر  لةى فةاةجف ۜ عة ةه  لة الحن  نح  اي
بح  ينة ي ح  ةال مي الظح

ة نح اــاي بيـالمة ة لةىـــعة يل ــسح ﴾٤١﴿ هي ـدة ظ لفــعفـبة مف  م  ه  لةيف اعة ائ كة  مة لن نففةا ول ۜم  يل   ۛسبي
ية ض   ب  يـف غ ونة ـبفـوة ةرف الفحةـيفـغةـالف ائ كةـر  ۜ   ا وللن قح ينة ل ـ يةالحةذي ونةـظف ةاۛسـال  م  نح

نف ۛص لةمة غةـوة ة ـبةرة وة نح رة اي  فة
ل كة لة م ــذن زف نف عة م  ﴾٤٢﴿ م ـيــذةا ب  الليـــمف عةــه ــــلة

مة اـ فةالحن  ل ل ـضفــنف ي ـــوة نفلةه   مة ل يح   م  ىـ بةنفـم  وة تةرة ۜ  وة هي د  عف ﴾٤٣﴿ ۟ــــالف  م  و ر 
﴾٤٤﴿ ةا ينة لةـل  الظح اـمي الو  ارة ة ذةاۛب يةـالف مح ول ونة هةـعة لنى مةـق  نف ـلف اي دح  م  ۛرة يل  ۛسبي
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Şura /45 – Onları 
uğradıkları zilletten 
dolayı boyunları bükük,
yürekleri titrer vaziyette
cehennemin önüne 
getirildiklerinde, 
korkudan, sadece göz 
ucuyla ateşe 
baktıklarını fark 
edersin. 

Müminler ise (bu 
manzara karşısında): 
“En büyük kayba 
uğrayanlar, hem 
kendilerini hem de 
ailelerini kıyamet 
gününde hüsrana 
sürükleyenlerdir.” 
derler. 

İyi bilin ki 
zalimler devamlı bir 
azap içindedirler. 

Şura /46 – Kendilerine,
Allah’tan başka yardım 
edecek dostları da 
yoktur artık. 

Allah kimi 
şaşırtırsa artık onun için
hiçbir kurtuluş yolu 
yoktur. 

Şura /47 – Allah 
tarafından gelecek ve 
geri çevrilmesi 
mümkün olmayacak 
olan gün gelmeden 
önce 

Rabbinizin 
çağrısını kabul edip 
O’na dönün. 

Yoksa o gün ne 
sığınacak bir delik 
bulabilirsiniz, ne de 
yaptıklarınızı inkâra bir
çare! [75, 10-12] 

Âyetin son 
cümlesi şu anlamlara 
gelebilir:  1.Yaptığınız 
kötülükleri inkâr 
edemeyeceksiniz. 
2.Kimlik değiştirmek 
sûretiyle ortadan 
kaybolamazsınız. 
3.Karşısında 
bulunduğunuz şeye 
kızamayacaksınız. 4.Bu
durumdan kendinizi 
kurtarmanıza imkân 
yoktur. 
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Şura /48 – Eğer
bu çağrıya sırtlarını

dönerlerse, hoş biz de
seni üzerlerine bekçi

göndermedik ya! 

Senin görevin
sadece tebliğdir. 

Biz insana
tarafımızdan bir nimet

tattırırsak o ferahlar,
şımarır. 

Ama başlarına,
yine kendi işledikleri
hatalar sebebiyle bir
sıkıntı gelirse insan
hemen nankörleşir.

[2,272; 13,40] 

Şura /49- Şura /
50 – Göklerin ve yerin
hâkimiyeti Allah’ındır.

O dilediğini yaratır. 

Dilediğine kız
evlat, dilediğine erkek
evlat verir, yahut kızlı
oğlanlı olarak her iki
cinsten karma yapar. 

Dilediğini de kısır
bırakır. 

O her şeyi
mükemmel bilir,
dilediği her şeye

kadirdir. 

Şura /51 – Allah
bir insana ancak vahiy
yoluyla veya bir perde
arkasından hitab eder,

yahut ona Kendi izniyle
dilediğini vahyedecek

bir elçi gönderir. 

Çünkü O yüceler
yücesidir, tam hüküm
ve hikmet sahibidir. 

ا ـيفـلةـــعة اش هة و نةـنفـــلح  ية ذح ــال نةــم نة  ـيـعيـــــ خة ظ ر  تة يـوة ض ــمف   ي ـه ــرن رة ونةـعف
قة ةــوة ينة انمةــالة الح اـــذي ة الفـن  نح اس ـــوا اي يـخة ةـري يــنة الح نةــذي ف   ـــطةنف ـم  ۘف ـخةرف ٍىن
ال هف يــوة مةــيةمف ـه ــلي مةـق ــ الفوف ةا ل ــين ة الظح نح اي ا ۜ  اللة نةـيـميـــــة  اوا  النفـس ـخة مفـف ـر  ۛسه 
مة اــل  وف نف الــمف م ــه ـانة لةـا كةـوة ونةـص ـنفـاءة  يةـية مفـه ــر  ﴾٤٥﴿ ي عة يـذةاب  م ـفي م ـقي

﴾٤٦﴿ ۜون    د نفــــــم  مةالحن  ا لةـــــ فةالحن ل  ــــل ـــضفـــــنف ي ــــ وة ۜــــيـبيــــنف ۛسـه  م ـــمة ل 
ۜ الحن  يب وا  تةجي بح ايسف م ــــية  يةــأفت ــل  النف يةـــبفـنف قةـم  مفكمـل رة ة لةــ لة مة وف دح نةــه  م ــرة
نف ا ـفة ﴾٤٧﴿ الة مةــا  يةـجةــلفــنف مةـمف م كمــمة الةــــئ ــوف مة ر ـيـكيــنة نفــم مف  كمــــذ   وة

ة الفـيفـلةـعة يظاىۜ اينفـفيـحةمف ــه ـيفـلةـعة لح ۜـبةـكة اي غ  لة ض ــالعف ۛســوا فةـرة االرف ا اكةـنةــلفــمة
ةاــۛسانة م ـالف نف حف نح حة  ب ــــةى فةــمةــ رة اۜ وةـــر  نف ت  هة مفـه ـبفـص ــــاي اا ال ذة اا اي ذة ة نح اي نةاـــقف وة

حن  ل  ﴾٤٨﴿ ا قةــة  ب ـئةـيح ـــۛس ة مةــمة يف تفـــدح ة الف نف ا ـــمف فةـه ــي ديــال ور ــف ـــكفۛسانة ـــــنح
ۜ ية ض  ةرف الف ا يةـل ـخفـوة ۜ يةـق  مة نف يةۛشااء ـهةب  ل ـۛشااء  نةاثاىمة اي ات ــم  وة من لفك  السحة

ي  ال ج ـــوف وح  انــــكذذ  مفــه ـــزة نةاى وةـرة ۛـاثـاي اى ﴾٤٩﴿ ية ۙكمذح  ـ الۛشااء ـنف يةـمةـل ب  ــهةــوة ورة
مة ر ـۛشــبةـــانة ل ـكفا ـوة ﴾٥٠﴿ ية ير ۛشااء  ـنف يةــمةل  ـعةـجفـوة يم  قةدي لي ةه  عة نح يماىۜ اي قي عة

اائ ل  ح ــــوف م  ال ياىـــوة حف رة س ـــاب  الوف ي ـجةــــنف  وة لةــــرف ةالحن ه  ــمةـلح ـكةــالنف ي   ايلح
﴾٥١﴿ س  ةـۛشاـــايةـهي  مةــــذف ن  ـا ـ ب  يةــو ح ـي ـولى  فةـرة نح ۜ  اي م ـيـكيـــيح  حةــل ـــه  عةــــــاء 
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Şura /52 – İşte 
böylece sana da 
emrimizden bir rûh 
vahyettik. Halbuki sen 
daha önce kitap nedir, 
iman nedir bilmezdin. 

Lâkin Biz onu, 
kullarımızdan 
dilediklerimize doğru 
yolu gösteren bir nûr 
kıldık. 

Sen gerçekten 
insanlara doğru yolu 
gösterirsin. [41,44; 
4,174] 

Şura /53 – Yani 
göklerde ve yerde 
bulunan her şeyin 
sahibi olan Allah’ın 
yolunu gösterirsin. 

İyi bilin ki bütün 
işler eninde sonunda 
Allah’a döner, kararlar 
O’ndan çıkar. 

43-ZUHRUF SÜRESİ 

Mekkî olup, âyet 
sayısı 89’dur. Zuhruf: 
“altın, mücevher” demektir.
35. âyette geçtiğinden, 
sûreye bu isim verilmiştir. 
Hedefi tevhid, risalet ve 
ölümden sonra dirilip hesap
verme gerçeklerini 
hatırlatmaktır. Cahiliye 
devrindeki garip inanç ve 
uygulamaları da (meselâ 
kız evlat istememe, 
meleklerin Allah’ın kızları 
olduklarını iddia etme gibi) 
reddeder. Cahiliye arapları 
başta olarak şirke düşen 
insanları şirkten 
vazgeçirmek için Hz. 
İbrâhim’in dininin gerçek 
yüzünü ortaya koyar. Sonra 
Hz. Mûsâ’nın tebliğ ve 
hizmetine geçilir. Sûre 
inananların ve kâfirlerin 
âhiretteki âkıbetlerini 
anlatarak sona erer. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Zuhruf /1 – Hâ. 
Mîm 

Zuhruf /2 – Açık 
olan ve gerçekleri 
açıklayan bu kitaba 
yemin olsun. 

Zuhruf /3 – Biz 
düşünüp anlamanız için
onu Arapça bir Kur’ân 
olarak indirdik. 
[26,195] 

Zuhruf /4 – O, Bizim 
nezdimizdeki ana 
kitapta saklı olup çok 
yücedir, hikmet 
doludur. [56,77-80; 
80,11-16] 

Ümmü’l-kitab: bütün 
peygamberlere gönderilen 
ilahî mesajın, kendisinden 
alındığı asıl, ana kitap 
demektir. Levh-i Mahfuz 
olarak tefsir edilir. 
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Zuhruf /5 – Siz
haddi aşan bir

topluluksunuz diye bu
hakikatli mesajla sizi

uyarmaktan vaz mı
geçeceğiz? Bu mümkün

değil! 
Burada, Hz. Peygamber

(a.s.)’ın risaletinin
başlangıcından, bu sûrenin

indirildiği yaklaşık on yıllık
bir sürecin sonuna kadarki

dönemin, bir cümlede
özetlendiğini görüyoruz.

Toplumlarda yerleşmiş nice
bozuklukları düzelten,
hastalıklarını, şefkatle

tedavi eden, onları
daldıkları bataklıktan

kurtaran; cehalet, zulüm ve
karanlıktan aydınlığa

çıkaran peygamberlerini
öldürmeye teşebbüs edecek
kadar vahşilikte ileri giden

o zalimlere böyle hitab
ediliyor. Allah Teâla onlara

şunu demek istiyor: “Sizi
bu halde bırakmak Benim

rahmet ve keremimle
bağdaşmaz. Ne kadar

serkeşlik etseniz de Ben sizi
boğulmaya, helâk olmaya

terketmem. Allah
insanlardan vazgeçmez.” 

Zuhruf /6 – Daha önce
gelip geçmiş nesillere

nice nebîler gönderdik! 

Zuhruf /7 – Onlara
hiçbir nebî gelmedi ki

onunla alay etmiş
olmasınlar. 

Zuhruf /8 – Biz
bunlardan, senin

Mekkeli
muhataplarından daha

kuvvetli olan toplumlar
helâk ettik. Nitekim
öncekilerin kıssaları

geçmiştir. [40,82;
43,56; 40,85; 33,62] 

Zuhruf /9 – Onlara:
“Gökleri ve yeri kim

yarattı?” diye sorarsan,
mutlaka: “Onları o azîz

ve hakîm (O mutlak
galip, tam hüküm ve

hikmet sahibi) yarattı.”
derler. 

Zuhruf /10 – O
Yaratıcıdır ki

yeryüzünü sizin için
beşik gibi yapmış ve

yol bulmanız için
yerden yollar ve

geçitler var etmiştir. 

Başka yerlerde, yer
hakkında firaş denilirken

burada mehd (beşik)
denilmiştir. Böylece

beşiğinde rahat eden bebek
gibi, yeryüzünün insanlar

için döşendiği anlatılmıştır.
Oysa gerçekte yerküre, en

hızlı bir uçaktan daha fazla
bir hızla uzayda

dönmektedir. İçindeki
sıcaklık, madenleri ve

taşları bile eritecek
güçtedir. Nitekim bazan

volkanik püskürmeler de
bunu hatırlatmaktadır. Allah
böylesine büyük bir varlığı,
kapsadığı bitmek tükenmek

bilmez imkânlarıyla,
insanlığın emrine

vermekteki nimetlerini
hatırlatmak istiyor. 

لةيفكة نف  ر وحاىاي ا م  نةاۜ مة ر   المف
ۛت تةكم ا الف دفـنف ي مة تةاب ـري ك  ل كة كةذن حة وة ااـيفـالوف نة

يـنةاه  ن وراى نةـلفـعةـجة دي نف هيـب  هف نف مة ۜ نةۛشااء  م  نةا بةاد  ع  ي ي الف لة لنــوة ان  وة نفكنــمة
اط  ــص  ةالحن رة ي لةـ الح اــذي ه  مة ﴾٥٢﴿ ة نح اي ي ـهفـتةـكة لةـوة لنى داي اط  م  اي رة يم ۙـص  تةقي سف

﴾٥٣﴿ ة مةـمنـف ي  السح ات   وة ۜ الـوة ض  ةرف ا اي ا ف ي الف ور ــير  الف م ـصيــ تةالحن  ىـلة لة

ر ف                ة  الزح خف ورة                س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
ةاجة نح ناىنةاه   ـلفـعةـاي ءن ب ـ عةق رف ةـرة لح ى لةعة مفكمياح ﴾٢﴿ تةاب  الفك  ۙـالف وة ين  بي م  ﴾١﴿ ۜـــحن ما

ب  ر  الفةنةضف ﴾٤﴿ ة نح اي يه  ــوة يفنةا لةـالف ا مح  فاي تةاب  لةدة ل يح ـك  ۜ عة يم  كي حة ﴾٣﴿ ۛ ل ونة ق  تةعف
مفكفوة  ﴾٥﴿ ماى م ـت مف قةـنفـكمحاى النف ـففـرة  ۛصـكذذح  ـم  الكمنـفـعة ينةـوف في ر  سف

ا ية مة مف م ـيـأفتيــوة ةـب ــنة نفـه  لح ان واـكفيح  اي ﴾٦﴿ ۛسلف ينةف ي يح   ـب ـنف نةـم  نةاـالرف لي ة ةوح الف
اا الۛشـلةـاةهفــــفة ـنة ة م ـكف ه ـدح ىــمة شاى وةـطفـمف بةـنف ثةل  ضن مة ﴾٧﴿ تةـــب  ز  ؤ ن نةـهفــهي يةسف

لة منــلةـنف خةــمف مةــه ـتةـنف ۛساة لفـئ ــوة ة ات   وةـقة السح ۛضوة ةرف الف ﴾٨﴿ ة لي ة وح نةــيـــالف
ي جة ۛضم  ــك ـلة لةـعةـاللحةذي ةرف الف ﴾٩﴿ ول ـيةـلة ة خةــق  ة الفـه ـقةـلةـنح يـنح زي الفعةـعة ۙـز  يم  لي

﴾١٠﴿ جةـــهفـمة ا  س ــيـمف  فيكملة لةــعةـداى وة ةـــعةـــلى  لةــب ــهة ۛــــتةـــهفـمف تةكمــلح ونة د 
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Zuhruf /11 – Gökten, 
bir ölçüye göre su 
indiren de O’dur. 

Biz onunla ölü bir 
ülkeye hayat veririz. 

İşte siz de 
mezarlarınızdan öyle 
çıkarılacaksınız. 

Zuhruf /12 – Bütün 
çiftleri yaratan, denizde
gemilerden, karada 
davarlardan sizin için 
binekler yapan da 
O’dur. 

Âyetteki ezvac 
kelimesinden sadece 
kadın ve erkekler 
kasdedilmez. Allah 
diğer mahlûkları da çift 
yaratmıştır. Mesela 
elektriğin, pozitif ve 
negatif kutuplarının bir 
araya gelmesiyle 
sayısız cihazlar 
yapılmıştır. 

Zuhruf /13- Zuhruf /
14 – Ta ki onların 
üstüne binerken 
Rabbinizin nimetini 
hatırlayasınız ve şöyle 
diyesiniz: 

“Bunları bizim 
hizmetimize veren 
Allah yüceler yücesidir,
her türlü eksiklikten 
münezzehtir. 

O lütfetmeseydi 
biz buna güç 
yetiremezdik. 

Muhakkak ki Biz 
sonunda Rabbimize 
döneceğiz.” 

Hz. Peygamber 
sefere çıkarken 
bineğine bindiğinde, 
“Bismillah” deyip atın 
üzengisine bastıktan 
sonra bu âyeti okuyarak
üç defa el-Hamdülillah,
sonra üç defa Allah’u 
ekber derdi. Sonra bu 
âyetlerde bildirilen: 
“Sübhanellezî sehhare 
lena...” duasını okurdu. 

Zuhruf /15 – Öyle 
iken, müşrikler tuttular 
kullarından bir kısmını 
O’nun cüz’ü (parçası) 
saydılar. Gerçekten 
insan çok nankördür. 

Zuhruf /16 – Ne o, 
yoksa O 
yaratıklarından, aklınız 
sıra  kızları kendisi 
evlat edindi de, o 
değerli oğulları size mi 
ikram etti? 
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Burada
müşriklerin şiddetli

çelişkileri vurgulanır:
Onlar kız evlatlarını,

hiç adam yerine
koymuyor, hatta “kızın

oldu” denilince kaçacak
yer arıyorlardı.

Kendileri erkek çocuk
isterken, hoşlanmayıp

hakir gördükleri kız
çocuklarını Allah’a mal

ediyor. “Onun kızları”
olduğunu iddia

ediyorlardı. Kur’ân kız
çocuklarını hakir

gördüğünden değil,
onların kendi

kendileriyle çelişkiye
düşüklerini ortaya

koymak için bu
ifadeleri naklediyor. 

Zuhruf /17 – O
müşriklerden her biri,
Rahman’a yakıştırdığı

kız evladı dünyaya
geldiği haberini alınca, 

birden yüzü
mosmor kesilir,

kederinden yutkunur
durur. 

Zuhruf /18 –
Onlar süs içinde yetişen
ve tartışmada meramını

kuvvetle anlatamayan
kızları mı Allah’a isnad

ediyorlar? 

Zuhruf /19 –
Rahman’ın kulları olan

melaikeyi de dişi
saydılar. 

Ne o! Onların
yaratıldıkları sırada

hazır mı bulundular? 

Onların bu
iddiaları yazılacak ve

bundan ötürü onlar
sorguya çekileceklerdir.

Zuhruf /20 – Bir
de dediler ki: “Eğer

Rahman dileseydi, biz
onlara tapmazdık.” 

Aslında onların
ciddi bir bilgileri
yoktur. Onlar sırf

kafadan atıyorlar. 

Zuhruf /21 –
Yoksa Bizim onlara

daha önce verdiğimiz
bir kitap varmış da

onlar buna mı
sarılıyorlar? 

Zuhruf /22 –
Hayır! Ne bilgileri var,

ne kitapları! Sadece
şöyle derler: 

“Biz babalarımızı
bir dine bağlanmış

gördük. Biz de onların
izlerinden gidiyoruz.” 

ة اـالسح ااء  مة ۛ  فةــقةــاءى ب ـمة ر  نةـۛشـاةنفـدة ۛـيفــةى  مة دةــلفـهي  بةــاب ـرف تاى ي  الحةذي لة ــنةوة ة نةـــم زح
الحة يـوة ا جة  قةـــلةــ خة ذي وة ةزف ةـكمالف جةـــلح ا وة لةـــعةـــهة ﴾١١﴿ ل ـكف ج ــخفـ ت  كةـذن ونةـرة

تةــتةــل  ا ـسف هيــه ـظ  لنىـعة و ن ور  ﴾١٢﴿ نةمف  كملة ام ـالف  م  ةنفعة الف لفك  وة ۙ ف  ب ونة كة اتةرف مة
بح  ذةا اسفمفكمــرة ول واـــه   وة تةــيفـلةـمف عةـــت ـــوة يفــتةـــ اي ق  ة تةـــث  وا ن ــكم ذفــمح ةةـمةـعفـر 
مةــــــنةا  هنــــلة ا  وة ةا ــــــكـا ـذة نيــقفـــــ  م ه ـــلةنح ۙـــيــر  نة بف ةــس  انة  الح يــحة ةـ ۛس ذي رةــــخح

جة هي د  بةاــع نف ـــــ م ه ــوا لةـل ــعةــــوة ﴾١٤﴿ اا  اي ة نح ونةـب ـل ـــقةـنفـم ـ لةرة بح نةا  ىـلن وة اي ﴾١٣﴿

ل ق  بة ا يةخف ة مح ذة م  نةات ــالم  اتحةخة ﴾١٥﴿ ة الف نفـج  نح ءاىۜ اي ۜـبيـم ور  ـف ـكفــۛسانة لةــزف ين 
ذةا اي رة وة د  ب شح  مفالحة ا ه  ۛب ب مة ن  ۛضرة من ثةلى ل لرحةحف  مة

ة ظةلح ﴾١٦﴿ يـك مف فن الصف ۟ـب الف  وة ينة بةني
ةــنةـــنف ي ـــمة الوة ة ــيةـلفـح ــي الفــؤ لا ف ــشح ﴾١٧﴿ جف ه ـسفـه   م ـه ـوة ى وة داح يـكفوة ــوة م ـظي

اـمةـــــ الفل وا ـــعةـوة جة ةةــــكةــئ ـــلن ﴾١٨﴿ ه  ن ـيـــبيـم ر   ــيفــۛصا م  غةــخ ـي الفــوة  ف ــوة
ن   من حف نةالرحة وا خةــه ـاىۜ  الۛشـاثـاي ۜ ۛســه ـقةـلفـد  تةب ـكذتـ ـمف ة يــالح بةاد ــمف  ع ـــ ه نةــذي
قة ن وف ۛشااءةـال والةـوة من حف االرحة نةـبةـ عة مة ۜـــاه ـدف مف ﴾١٩﴿ ا دة ت  ل ونةـمف وة ي ـه ــۛشهة ـة سف

مفــه اـنةـــيفـــالمف  انتة ﴾٢٠﴿ ا لةه مف ب  ل كة ـمة نفذن نف ــلفــ ع م  ۗ اي يةمفـه م  ة لح ۜــ اي ونة ر ص  خف
اوا ايـلف قةــــــبة ة ا ل  اــنح ﴾٢١﴿ ونةـك ـس ـمفــتةـسفـهي م ــمف ب ـــه ـهي  فةـــل ــبفـ قةنفــم تةاباى  ــكن

﴾٢٢﴿ جة اـوة نة ا ا   انـدف نةـبة اى ا ــعة ا ـاءة ة لن ةــمح نح ثةــا عةـة   وة اي اى ان ه ـلن ونة د ـــتةـهفـمف  م ـــا ر 
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Zuhruf /23 – İşte 
böylece senden önce, 
uyarıcı bir resul 
gönderdiğimiz hiçbir 
şehir yoktur ki oraların 
varlıklı kişileri: 

“Biz babalarımızı 
bir dine bağlanmış 
gördük. Biz de onların 
izlerine uyduk” demiş 
olmasınlar. [11,38; 
17,16] 

Varlıklı kişilerin 
hak dine karşı çıkmaları
şundandır: 1.Bunlar 
mal mülk ile o derecede
meşguldürler ki hak - 
batıl mücadelesine fikir
yormazlar. Zihnen ve 
bedenen 
tembelleşmişlerdir. 
Kurulu düzen dışında 
bir şey düşünmezler. 
2.Mevcut sistem 
sayesinde 
zenginleştiklerinden o 
düzenin devamını 
isterler. 

Zuhruf /24 – 
Peygamber onlara: 
“Peki, size 
babalarınızın 
bağlandığı dinden daha 
doğrusunu getirmişsem,
yine de sürüp gidecek 
misiniz?” deyince 
onlar: “Şunu bilin ki, 
dediler, biz, sizinle 
gönderilen mesajı 
reddediyoruz.” 

Zuhruf /25 – Bunun 
üzerine Biz de onlardan
müminlerin intikamını 
aldık. İşte bak 
peygamberlere yalancı 
diyenlerin sonu nasıl 
oldu gör!” 

Zuhruf /26- Zuhruf /
27 – Bir vakit İbrâhim 
babasına ve halkına 
şöyle dedi: 

“Bilin ki ben sizin 
taptıklarınızdan her 
türlü ilişiği kestim. Ben
ancak beni yaratana 
ibadet ederim. O bana 
yol gösterecektir.” 

Zuhruf /28 – O, bu 
sözü hakka dönsünler 
diye, gelecek nesillere 
devamlı kalacak bir 
miras olarak bıraktı. 

Hz. İbrâhim 
(a.s.)’ın neslinde bu 
miras devam 
edegelmişti. Hz. 
Peygamber (a.s.)’ın 
risaletinden önce 
Mekke’de “hanifler” 
diye bilinen ve Hz. 
İbrâhim’in inancına, 
bildikleri kadarıyla 
bağlı olan insanlar 
vardı. 
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Zuhruf /29 – Doğrusu,
Ben bunları da,

babalarını da
kendilerine hakikat ve

onu açıklayan
peygamber gelinceye

kadar yaşattım. 

Zuhruf /30- Zuhruf /
31 – Ama bu gerçek
kendilerine gelince:

“Bu sihirdir, biz bunu
kabul etmeyiz” dediler

ve eklediler: “Bu
Kur’ân, bu iki şehirden

büyük bir adama
indirilseydi ya!” 

İki şehir ile: Mekke ile
Taifi kasdediyorlardı.

Zuhruf /32 – Senin
Rabbinin rahmetini

onlar mı taksim
ediyorlar? 

            Halbuki bu
dünya hayatında onların

maişetlerini aralarında
taksim eden, bir

kısmının diğer kısmını
çalıştırması için,

kiminin derecesini
kimine üstün kılan

Biziz. 

Senin Rabbinin
rahmeti ise, onların

topladıkları bütün
şeylerden daha

hayırlıdır. 

Dünyada rızıklar,
rızık vesileleri, içtimai

hayatın teşkilatlanması,
geçimlerin takdir

edilmesi âciz insanlara
bırakılsa elbette dünya

hayatı altüst olurdu.
İnsanlar dünya hayatını

bile tanzimden âciz
iken, nerede kaldı ki

nübüvvet meselelerini,
nebî olmaya kimin

lâyık olduğu gibi
meseleleri bilebilsinler?

Zuhruf /33-
Zuhruf /35 – Eğer,

bütün insanların
dinsizliğe imrenecek bir
tek ümmet haline gelme

mahzuru olmasaydı, 

Rahman’ı inkâr
edenlerin evlerinin

tavanlarını ve
çıkacakları

merdivenleri, evlerinin
kapılarını, üzerine

kurulacakları koltukları
hep gümüşten yapardık.

Onları altına,
mücevhere boğardık. 

Fakat bütün bunlar
dünya hayatının geçici

metâından ibarettir. 

Âhiret ise
Rabbinin nezdinde

Allah’a karşı gelmekten
sakınanlara mahsustur. 

ۛس يل كة ـــــبفـــنف قةـــ م نةاـلفــــالرف يةــــ قةفي يـنف نةـة  م ـــرف قةـذي ة لح الةـر  اي ااــكف وة ل كة مة ذن
نةا  ااءة بة ةان اى ا مح لن ةــعة نح اي اىــعة اـة  وة ثةا لن ه  ان ونةـتةــقفـمف م ـــر  د  ف ـتفـم  ااــرة نة دف جة ةاوة نح ااۙ اي وهة

ئفتـ  لةوف ج  ى  م ـاةهفـمف ب كمقةالة الوة جةـدن ا وة ة ااءةـــلةيفـعة مفــدف ت ــمح بة ۜكمه   ان مف ﴾٢٣﴿

ظ رفــا نفـمف  فةــه ـنفـنةا م ـمفـقةـتةـــفةانف ﴾٢٤﴿ اوا اا قةال  ةا ب مة نح لفت مف  اي س  ر ونةــاف ـكـهي ـب  ا رف
بف وة ذف قةالة اي هيـــاي ةبيـيـرن قةــيـم  ل  م ـه  وة هايـــوف ﴾٢٥﴿ ـيفۛف كـ بةك اق  بيـانة عة كةذح  ۟ـة  الفم  ينة

ي فة الحةذي ة لح نيي فةـــاي ةـطةرة نح ين ـهفـيةـه  ۛسـا  دي ﴾٢٦﴿ ة نح ااء  م ــي بةـنيـاي ا تةـرة ة ۙــب ـعفـمح ونة د 
﴾٢٨﴿ جة ا ــلةـعةـوة ةـعةـهي لةــب ـق ـ عةيـفيةى ــيةـــا ق ـةى بةــمةـل ـكفهة ج ـمف يةـه ـلح ع ونةـرف ﴾٢٧﴿

مفوة ه  ااءة بة تحنىان ه   حة ااءة س قح  وة ـحةــم  الفــجة ين ـبيــ م ول  ـرة ةـمة بةلف ء ـتح ا اؤ للة ت  هن عف
﴾٣٠﴿ ه  ااءة ا جة ة لةمح قح  قةال وا هنــم  الفــوة ةـــحفـذةا س ـــحة نح اي ر ونةــاف ـكـ هيــاب ـر  وة ﴾٢٩﴿

﴾٣١﴿ قة لةـ لةواـال ـوة لة هنــن  وف اــزح  انن  ذة رف لنىالفق  ل   عة ج  نة رة يةتةيفن  عة م  رف يم ـالفقة ظي
ۛت مة حف ۜرة بح كة نةا رة ن  قةۛسمف مف مةـنةـيفـبة  نةحف يـه  مف ف يــه ـتةـۛشـعي س  مف يةقف ونةـاله  م 
نةا فةعف رة قة وة مف فةوف ۛضه  ض   بةعف ذة  بةعف ات  ل يةتحةخ  جة مفـعفـبة  دةرة ه  ض  وة  ين نف  الفحة يةاـالدح 

لة ا النفـوة وف لة ﴾٣٢﴿ ىۜ وةـبة ياح ر  خف ضاى س  ت عف مة حف بح كةرة اـم  ر ـيفـخة  رة ة ع ونةـجفـية مح مة
اح ـا محة ةى لةـةى وة ر ـدة ف  كف نف يـة لفنةال مة عة ن  جة من حف مفـ ل ب الرحة ب ي وت ه  ونة النحةاس ـكميـة

﴾٣٣﴿ ةـــنف ف ـــفاى  م ـــق ـــس  مةــــضح ا  يةـــيفــــلةــــار  جة  عةـعةــــة    وة ۙــــهةـــظفــــهة و نة ر 
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Zuhruf /34 –(bak 
Zuhruf /33)
Zuhruf /35 –(bak 
Zuhruf /33)
Zuhruf /36 – Kim 
Rahmanın hikmetlerle 
dolu ders olarak 
gönderdiği Kur’ân’ı 
göz ardı ederse, 
           Biz de ona bir 
şeytan sardırırız; artık 
o, ona arkadaş olur. 
[4,115; 61,5; 41,25] 

بزح

﴾٣﴿
Zuhruf /37 – Bu 

şeytanlar onları yoldan 
çıkarırlar, 
       ama onlar 
kendilerinin hâla doğru 
yolda olduklarını 
sanırlar. 

Zuhruf /38 – Ta ki 
huzurumuza gelinceye 
kadar böyle devam 
eder. 

Huzurumuza 
çıktığında arkadaşına: 

“Keşke seninle 
aramız doğu ile batı 
arası kadar uzak 
olsaydı! 

Meğer sen ne kötü
arkadaşmışsın!” der. 
Zuhruf /39 – Allah 
buyurur: “Bu 
temenniniz bugün size 
hiçbir fayda vermez. 

Çünkü hayat 
boyunca, birlikte 
zulmettiniz. 

Burada da azabı 
birlikte çekeceksiniz.” 
Zuhruf /40 – Sen 
sağırlara söz 
işittirebilir, körleri 
doğru yolda yürütebilir,
besbelli sapıklıkta 
olanları hidâyete 
erdirebilir misin? 
Zuhruf /41- Zuhruf /
42 – Ey Resulüm! Biz 
seni vefat ettirip 
yanımıza alsak da, 

yine onlardan 
müminlerin intikamını 
alırız. 

Yahut onlara vaad 
ettiğimiz azabı, sana 
sağlığında gösteririz. 

Çünkü onlara karşı
Biz her zaman 
güçlüyüz. 
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Zuhruf /43 – O
halde sen sana

vahyedilen buyruklara
sımsıkı sarıl, muhakkak

ki sen dosdoğru
yoldasın. 

Zuhruf /44 – Bu
Kur’ân hem sana, hem

milletine güzel bir
namdır, şereftir. 

İleride ondan
dolayı sorguya

çekileceksiniz. 

Zuhruf /45 –
Senden önce

gönderdiğimiz resullere
sor bakalım: 

Biz, hiç
Rahman’dan başka

tapılacak tanrılar kabul
etmiş miyiz? 

Asla! Bütün
resuller tevhidi titizlikle

uygulamışlardır. 

Resullerden
maksat onlara verilen
kutsal kitaplardır. Bu

âyet bütün
peygamberlerin halis
tevhidi anlattıklarına

delildir. 

Zuhruf /46 –
Nitekim onlardan

Mûsâ’yı, delillerimiz ve
mûcizelerimizle

Firavun’a ve ileri gelen
yetkililerine gönderdik. 

O da onlara: “Ben
Rabbülâlemin’in size

elçisiyim” dedi. 

Hz. Mûsâ’nın
zikredilmesi, Mekke
müşriklerine şunları

düşündürmek içindir:
1.Peygamber tebliğine

mazhar olan toplum
lütfa nail olmuştur.

Ama bunun değerini
bilmezse, Firavun gibi

helâk olacaktır.
2.Firavun Hz. Mûsâ’yı

küçümsediği gibi siz de
Hz. Muhammed’i

küçümsüyorsunuz.
Fakat asıl büyüklük ve

küçüklük, Allah
nezdinde olan ölçülere

göredir. 

Zuhruf /47 – O,
delillerimizle onlara

gidince onlar alay edip
gülmeye koyuldular. 

ۜـــــوة ز خف فاى ر  ﴾٣٤﴿ ل  س ـــمف  البفـه ــوت ـــي ـب ـــوة اباى  وة راى عةـــوة ا يةـــيفــلةـــر  ةـــهة ۙـــك ـــتح ؤ ننة
اـلة ة نفــينـالفحة تةاع  ــــ مةمح نخ ـــوة  الدح  الف ة   ع ـــيةاۜ وة بح دة ــنفـرة كةــرة اينف  ل كةــكموة لح  ذن

نف مة ش  وة نف  يةعف ن  ر كذذ  عة من حف يح ضف الرحة وةـه  ۛشـلة ن قة يفطةاناى فةه  ﴾٣٥﴿ ۟ ينة ةقي تح ل لفم 
ة وة نح ةــمف عةـه ـدح  ونةـص ـيةـمف لةــه ــاي يـن  السح يةـبي ونةـب ــۛسـحفــل  وة ﴾٣٦﴿ يــه  قةـــلة ن ــري

اـحة ذةا جة اى اي نةـتحن نةكةــيفــالةيفۛت بةـ يةقةالة انـاءة بةيف ي وة ني ﴾٣٧﴿ ة نح ونةــتةـهفــمف م ــه ــال د 
لة عةــنفـنف يةــوة مةـــيةـــم  الفكمفة وف ﴾٣٨﴿ قةـشفـمةـدة  الفـعفـب  ين ـالف ئفۛسـب ــيفن  فةــر  ري قة

ــع ـاة نفـالفة م  ۛت ت سف ﴾٣٩﴿ ذف ك مف ف ـلةمفـظة اي ونةـكم ر ــتةـشفـذةاب  م ـعةـي الفـت مف النـحة
﴾٤٠﴿ ة  الوف تةـــالصح  ي الفـــهفــمح مةــمفــع ــد  ن ـيــبيـلة ل  م ــي  ۛضــ في انةـنف كةــية وة

ةـــر  يةـــالوف ن  يـــــالحةكة ــنح ذي ﴾٤١﴿ ةـفة مح هةـا نةـا  مف م ـبةــذف ه  نف ةا م  نح ة ب كة فةا  ۙـنفـنح ونة م  تةق 
كف ــمفــتةـاسفـفة يذييب الحةس  ﴾٤٢﴿ عة نةـــوة ةــمف فةــا ه ـدف نح ر ونةـــتةـقفـ م مفـه ـيفـلةـعةا ـا  د 

ة نح اي كةــر  لةـــككذ  ــه  لةـــوة ﴾٤٣﴿ لة ية اي ةـيفـا ونح  نح ۛ اي يم ـ ص لنىـعةكة ـكة تةقي اط  م سف رة
ۛســلف مةـــةـوة سف ل كةـبفـنف قةـنةا م ــــلفــنف الرف ﴾٤٤﴿ ل  ۛف ت ـوة ۛسوف ۛ وة كة م  وف ـةل ونةـقة سف

لة دفـقةــوة ﴾٤٥﴿ ن نف د ون  ـنةا م ــلفـعةـنةاۗ الجةـل ـنف ر س ــم  من حف ل الرحة ةى ي ـ ان بةد ـهة ۟ عف ونة
يةـب  لنى ف ــات ـان اا اي عةــنة لئ ـرف لة مة نة وة الة هي ـوف ول  فةقة س  نحيي رة بح اي رة ۛس ى نةاـلفـالرف م وسن

﴾٤٧﴿ اـفةلة ة ه  مح ااءة ذةا ه ـجة اااي يةات نة ا يةـمف م ـمف ب ان هة ك ونةـنف حة ضف ﴾٤٦﴿ الةـالف نةـيـميـعة
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Zuhruf /48 – 
Onlara hep birbirinden 
büyük mûcizeler 
gösterdik. Belki dönüş 
yaparlar diye azaplarla 
sarstık. 

Hz. Mûsâ (a.s.)’ın 
gösterdiği mûcizelerden 
burada kasdedilenler: 
1.Büyücülerin yenilip 
müslüman olmaları. 2.Hz. 
Mûsâ’nın duası üzerine 
kıtlık olması ve Firavun’un 
bile Hz. Mûsâ’dan dua rica 
etmesi ve onun da bunu 
kabul etmesi. 3.Hz. 
Mûsâ’nın haber verdiği sel 
ve dolu sebebiyle görülen 
zarar sonucunda Firavunun 
yine dua rica etmesi. 
4.Çekirge afeti ve Hz. 
Mûsâ’nın duası üzerine 
onların dağılmaları 
5.Ülkeyi kaplayan haşerat 
ve kımılın Hz. Mûsâ’nın 
duası ile kalkması 
6.Kurbağaların hücumu 
7.Su kaynakları kanla 
dolmuşken Hz. Mûsâ’nın 
duası bereketiyle bunların 
zail olması. (krş. KM, 
Çıkış, 7-12) 

Zuhruf /49 – 
Azabı tadınca Mûsâ’ya:
“Haydi büyücü! Sana 
verdiği sözünün gereği 
olarak bizim için 
Rabbine dua et, bizi 
bağışlasın, zira artık 
yola geleceğiz” dediler. 

Zuhruf /50 – 
Fakat Biz, onlardan 
azabı giderince, hemen 
sözlerinden caydılar. 
[7,133-135] 

Zuhruf /51- 
Zuhruf /53 – Firavun 
halkına duyuru yapıp 
dedi ki: “Ey benim 
halkım! 

Mısır’ın yönetimi 
benim elimde değil mi?

Ayaklarımın 
altından akan şu 
nehirler, kanallar benim
değil mi? 

Görmüyor 
musunuz? Yoksa ben, 
şu aşağılık, meramını 
bile neredeyse 
anlatamayan adamdan 
daha üstün değil 
miyim? 

Eğer o dediği gibi 
ise, üstüne gökten altın 
bilezikler atılmalı, 
yahut beraberinde 
melaikeler gelmeli 
değil  miydi?” [26,29; 
28,38] {KM, Hezekiel 
29,3} 

O devirde mesaj ilan 
etme yöntemi, burada 
bildirildiği üzere dellal 
çağırtmaktı. Bu dellallar 
şehir, köy ve kasabalarda 
konuyu halka duyururlardı. 
Zavallı Firavun’un elinde 
dalkavuk bir medya, haber 
ajansları veya devlet radyo 
ve TV’leri yoktu. 
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Hz. Mûsâ (a.s.)’da
risaletten sonra kekemelik

yoktu. Zira Taha, 27-36
âyetlerinde nakledilen

“Dilimdeki tutukluğu çöz”
duası, elbette kabul

edilmişti. Firavun’un böyle
demesi, ilahî mesajı

anlamama konusundaki
inadından ileri geliyordu.

Kasden önemsemiyor veya
önemsemez görünüyordu. 

        O dönemde, bir elçi
gönderen hükümdar, önce

onu, üzerinde ve çevresinde
bütün ihtişam ve

zenginliğini ispatlayacak
eşyalarla donatırdı. Firavun,

Mûsâ (a.s.)’da bundan bir
eser göremeyince, onun

sadeliğini, elçi olmayışının
delili saymak istemişti. 

Zuhruf /54 – O halkını
küçümsedi, onlar da

ona itaat ettiler.
Doğrusu onlar yoldan

iyice çıkmış bir toplum
idi. 

Bir dikta yönetimi hukuku
çiğner, çevresindeki

menfaatçi dalkavuklarla bir
oligarşi kurar, dürüst ve

erdemli insanları susturursa,
açıkça söylemese bile

halkını hiçe saymış
demektir. Halk da fâsık ise;
hak, batıl, erdem onlar için
önemsiz olduğundan sürü

gibi ona uyarlar. Zulme,
şahsiyetsizliğe boyun eğer,

ses çıkarmazken, hakkı
tutan bir ses yükselirse, onu

sustururken sesleri yüksek
çıkar. İşte bunlar zilleti
kabul ettiklerinden, hiç

sayılmaz müstehak
olmuşlardır. 

Zuhruf /55 – Onlar bizi
gazaba dâvet edince,

Biz de onların hepsini
suda boğarak, onlardan
müminlerin intikamını

aldık. 

Zuhruf /56 – Onları
sonraki nesillere,

geçmiş bir ibret ve
misal yaptık. 

Zuhruf /57- Zuhruf /
58 – Vakta ki

Meryem’in oğlu Îsâ
misal verildi, derhal
halkın keyiflenerek

haykıra haykıra
gülmeye koyuldu ve

“Bizim tanrılarımız mı
üstün, dediler, yoksa o

mu?” 

Bunu, sırf bir
münâkaşa olsun diye

sana misal verdiler.
Zaten onlar kavgacı bir

toplumdur. 

Zuhruf /59- Zuhruf /
60 – Hayır, o bir tanrı

değil, nimetimize
mazhar ettiğimiz ve

İsrailoğulları için bir
örnek yaptığmız bir has

kulumuzdu. Şayet
yapmak isteseydik,

sizin yerinize geçmek
üzere melekler

yaratırdık. Ama bu,
Allah’ın hikmetine

aykırıdır. 

ية ة ـــان لح الخةـهةـــت ــــنف ا خفـر  م ـبةــكذ اليةــه ة  اي مفـه ا ـذف نةـــا   وة ا ن  مة يـــوة نفـه ـري مف م 
قة اـال ـوة ة هةــااليح ـوا ية ع  لة ر  ــاح ـالسح نةاــادف ﴾٤٨﴿ ةـعةـذةاب   لةـعةـالفـب  ع ونةـه ـلح ج  مف يةرف

اــلةــفة ة نةاــففـۛشـكف مح ﴾٤٩﴿ بحةكة ا عةـ  ب رة ة كة  دةــنفـدة ع ــه ـمة نح ونةــتةـهفــم ــ لة نةاـــــ اي د 
نةادنى رف وة ي   ف  ن  في وف م ـقةعة هيـوف ﴾٥٠﴿ ذةا ــعةـم  الفــه ـنفـعة ا ۛب اي ونةــث ـك ـنفـ يةمفـه ذة

ي م ـــيفــلة ال رةـــك  م ـلفــۛس لي هن صف ه ـــ وة ةنف ذ  ار  تةــالف ي ــجفــهة نفري م  م ـــاقةـقةالة ية وف
ةــنف هنـر  م ـيفـال خةـالمف النة ا الح ي ـذة وةــــــه ذي ﴾٥١﴿ ۛي الفةــحفــــتة ۜـــص ـــبفـــلة ت ــــتي ر ونة

ا ا ــلةـفة رة ة  ـــه  السفـيفـــلةـية عةـق ـــلف وف لة نفــم و   ﴾٥٢﴿ لة يةــيـهيــمة ين ــبيــا د  ي ـكةـن  وة
ة ـخةـتةـفةا سف ه ــوف مةـقةفح ﴾٥٣﴿ اــذةهة اـالفمةه  ـعةـاءة مةـب  الوف جة ينةـ م ة ـكـئ ـلن ني تةر  قف
اــــلةــــفة ا ة و نةاـف ـــ انۛسمح  ﴾٥٤﴿ ةــاةطةا ع ــفة نح ماى ـــقةان وا ـمف كةــه ـــوه ۜ  اي نةــيـقيـا س ـفةوف
فاىـلةـمف ۛســنةا ه ـلفـعةـجةــفة ﴾٥٥﴿ نفـمفـقةـتةــانف نةا ـنةا م  رة قف مف  فةاةغف ۙه مفه  ينة عي مة  ال جف

لة ا ض ـوة ة يةـن  مةـر  ۛب ابفـمح ذةا ـثةـمة مةـرف م ـقةلى اي كةــوف ﴾٥٦﴿ مة نخ ـثةـوة ۟ـلى  ل لف ينة ري
اـوة قة ل ـا ل  ان ۜ ر  المف  ـيفــنةا خةـت ـــهةـــوا ءة وة ا ۛضه  ﴿٥٧﴾  ه رة ب وــ مة دح ونةـــص ـه   يةــنفـم 

ة عة  ايوةــــــه نف  اي د ــــبفـــلح ﴾٥٨﴿ ة جة لح لىۜ بةــلةكة اي م ــمف قةـ ه لفـدة ونةـم ــص ــــ خةوف
لة ۛشااء ـــــوف نةــوة ﴾٥٩﴿ نف جةــيفـلةـنةا عةــمفـعةـال ي ايسفــثةلى ل بةـنةاه  مةــلفـعةـه   وة ۜـناي ـلة اا يـي رة

﴾٦٠﴿ اــــ مةمف كمـنفــنةا   م ـــلفـعةــجةـــلة ض    يةةى  ــــكفـئ ــلن ةرف ف ونةـــل ــخفـــــ ف ي الف
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Zuhruf /61 – 
Gerçekten o, kıyamet 
için bir beyandır. 

Artık siz, o saatin 
geleceğinden hiç şüphe 
etmeyin de Bana tâbi 
olun. 

Doğru yol budur. 

Zuhruf /62 – 
Sakın Şeytan sizi 
yoldan çevirmesin. 

Çünkü o sizin 
besbelli düşmanınızdır. 

Zuhruf /63- 
Zuhruf /64 – Îsâ, açık 
açık delillerle onlara 
gelince: 

“Ben, size hikmet 
getirdim, 

bir de hakkında 
ayrılığa düştüğünüz 
bazı şeyleri size 
açıklamak için geldim. 

O halde Allah’a 
karşı gelmekten sakının
ve bana itaat edin. 

Allah benim de 
Rabbim, sizin de 
Rabbinizdir, yalnız 
O’na ibadet edin. 
Doğru yol budur.” dedi.

Zuhruf /65 – 
Ondan sonra kendisine 
mensup birtakım 
fırkalar aralarında 
ayrılığa düştüler. 

Gayet acı olan bir 
günün azabından 
zalimlerin vay haline! 

Zuhruf /66 – 
İnsanlar, sadece, hiç 
farkında değillerken o 
kıyamet saatinin ansızın
başlarına gelivermesine
bakıyorlar. 

Zuhruf /67 – 
Müttakiler dışında 
dünyadaki bütün 
dostlar, o gün birbirine 
düşmandır. [29,25] 
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Zuhruf /68 –
Allah müttakilere şöyle

buyurur: “Ey Benim
kullarım! 

Bugün size
herhangi bir endişe

yoktur. 

Sizi üzen bir
durum da

olmayacaktır.” 

Zuhruf /69 – Ne
mutlu onlara ki onlar,

âyetlerimize inanmış ve
Allah’a itaat
etmişlerdir. 

Zuhruf /70 –
Haydi siz de, eşleriniz

de neş’e dolu olarak
buyurun cennete! 

Zuhruf /71 – Altın
tepsi ve kâselerle

kendilerine ikram eden
hizmetçiler, etraflarında

fır döner. 

Hülasa orada
canınız ne isterse,

gözleriniz hangi
manzaralardan

hoşlanırsa hepsi var! 

Hem siz burada
devamlı kalacaksınız. 

Zuhruf /72 – İşte
dünyada yaptığınız

makbul işlerden dolayı
vârisi yapıldığınız

cennet! 

Zuhruf /73 – Size
orada, istediğiniz

şekilde yiyeceğiniz her
türlü meyve vardır. 

ة ـــل ل اعة ة ة ب ـتةـمفـــلة تةـــــ فةسح نح ةـهةــــر  اتح ۜ هنـب ــا وة اط ـذةا ص ــع ون  رة ة نح اي لفم ــع ـه  لةــوة
لة ية ةـــــص ـــــوة ة نح ةكمـــدح ةــــيفـــم   الشح ۛ   اي نح مفكمــــه   لةـــطةا ن  ﴾٦١﴿ يـسفـم  م ـتةقي

ا اجة ة لةمح ى ب ـعي اءةـوة تـ  دفـقةالة قة نةات ـيح ـبةـالفـيسن ئف مفكمج  ﴾٦٢﴿ ن ـيـبيــوح  م  د ــعة
ۛــيـونة  فيـف ـل ــتةــخفــالحةذي ي  تةۛض ـــعفـبةمف كمـــلة ه  ة   وةكذـح ـلف اــب  نةـــيح ــل   بة مة

ة   نح ة اي مفكمـــــــــبح  رة  وةي ــــرة بحيوة  ــــــــ ه الحن ﴾٦٣﴿ ة وا ــفةا تح ةق  الطيالحن ع ون ــيــ وة
ة حفـلةــتةـفةاخف ا ب   م ــۛف  الف نفـزة ﴾٦٤﴿ ۜ وه  ب د  اط   م ـ  هنفةاعف رة يم ـذةا ص  تةقي سف

لفــهة ﴾٦٥﴿ ۛ  فةــه ـن ـيفـبة يفــمف ةـــوة ينة ظةـــل  ل لح وا م ــلةــذي م  الليــية ذةاب  ــنف عةــم  م ـيــوف
ه  ةى ــــتةــغفــمف بةـه ـيةــأف ت ـالنف تة يةـــوة ر ونةــع ـشفــمف  لة ةــــظ ـــــنفـية لح ار ونة  اي ة ةة السح عة

﴾٦٧﴿ ء   ا ة لح ةخ  ئ  اللف مة ة الف د ــعةض  ـعفـبةـل مف ـه ـض ـعفـذ  بةـيةوف لح ةـم ــوح  اي ينةۜ ۟ـقيـتح ﴾٦٦﴿

ينة ةذي اللح ﴾٦٨﴿ بةاد  خةيةا ع  ف  عةــ لة ا النفـــالف م كميـفـلةــوف لة مة وة زة ن ـمف تةـت ـيةوف ۛــحف ونة
ةــجةــل وا الفــــا دف خ  مفـــت ـــنف الةة ــــنح ﴾٦٩﴿ ل ـوا م ـا ن ـكفنةا وةـا ت ـان يةـن وا ب ـانمة ۛـميـسف ينة

اف  م  حة مف ب ص  ه  لةيف ب ـنف ذةهةـي طةاف  عة ﴾٧٠﴿ ا ج  وة الزف ر ونةـبةــحفــمف ت كمــوة
ا تة ةنفـيـهيـتةــشفــمة تةـف ــه  الف ةعف ذح ـلةــس   وة ۛ وةــي ـ الف مفــت ـــالنفن  ال فيــكذوة ۛ وة اب  اــوة يهة

ت لف ةـكة الفـوة نح ةـجة ثفـــة  الح ر  اي ا ون ا ب ـت ــتي وهة اـم  ت مفـنفـكم مة ﴾٧١﴿ ا خةــــيــفي ۛــال ــهة ونة د 
﴾٧٣﴿ ا فةـيـمف فيكملة يـــكف  ة ــهةــكناـهة ة ــثي ا تةـنفـــم   رة ل ونةـــكمأف ـهة ﴾٧٢﴿ ل ونةـتة مة عف

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

493



494

Zuhruf /74 – 
Suçlular ise cehennem 
azabında ebedî 
kalacaklar. 

Zuhruf /75 – 
Azapları hiç 
gevşetilmeyecek, 

orada bütün 
ümitlerini yitirmiş 
olarak kalacaklardır. 

Zuhruf /76 – 
Böyle yapmakla Biz 
onlara haksızlık 
etmedik, ama asıl 
kendileri öz canlarına 
zulmettiler. 

Zuhruf /77 – 
Cehennem bekçisine 
şöyle feryad ederler: 

“Malik! Ne olur, 
tükendik artık! 

Rabbin canımızı 
alsın, bitirsin işimizi!” 

O da: “Ölüp 
kurtulmak yok, ebedî 
kalacaksınız burada” 
der. [87,11-13] 

Zuhruf /78 – 
Allah da şöyle buyurur:
“Biz size gerçeği 
getirmiştik. 

Fakat çoğunuz 
hakikatten 
hoşlanmamıştınız.” 

Zuhruf /79 – Ey 
Resulüm! Onlar size 
hile kurmakta işi 
sağlama aldıklarını mı 
düşünüyorlar? 

İşte Biz de işi 
sağlam tutuyoruz. 

Zuhruf /80 – Yoksa 
onlar, bizim sırlarını ve 
gizli konuşmalarını 
işitmediğimizi mi 
sanıyorlar? Hayır 
işitiriz ve yanlarındaki 
elçilerimiz de her 
yaptıklarını yazarlar. 

Zuhruf /81 – De 
ki: Faraza Rahman’ın 
çocuğu olsaydı ona ilk 
ibadet eden ben 
olurdum! [39,4; 19,90-
91] 
(Ben bunu bilmediğime
göre demek ki böyle bir
şey yoktur!) 

Zuhruf /82 – Göklerin 
ve yerin Rabbi, o Arşın,
o muazzam saltanatın 
Rabbi, 

Kendisine eş, 
ortak uyduranların 
iddialarından 
münezzehtir, yüceler 
yücesidir. 
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Zuhruf /83 –

Kendilerine bildirilen o
hesap gününe

kavuşuncaya kadar,
onları kendi hallerine

bırak, batıllarına
dalsınlar, varsın

oyalansınlar. 

Zuhruf /84 – O,
Allah’tır, gökte de

yerde de tek ve gerçek
ilahtır. 

O tam hüküm ve
hikmet sahibidir, her

şeyi hakkıyla bilir. [6,3]

Zuhruf /85 –
Göklerin, yerin ve

ikisinin arasında olan
bütün varlıkların mülk
ve hâkimiyetine sahip
olan Allah’ın şanı çok

yücedir, hayır ve
bereketi sınırsızdır. 

Kıyamet saatini
bilmek O’na aittir. 

Hepiniz sonunda
O’nun huzuruna

götürüleceksiniz. 

Zuhruf /86 –
Müşriklerin O’ndan
başka yalvardıkları

sahte tanrıların şefaat
yetkileri yoktur. 

Ancak bilerek hak
ve gerçeğe şahitlik

edenler bunu
yapabileceklerdir. 

Zuhruf /87 – Eğer
kendilerine: “Sizi kim
yarattı?” diye sorarsan
“Allah yarattı” derler. 

O halde, nasıl
oluyor da O’nu tek İlah

kabul etmekten
vazgeçiyorlar? 

Zuhruf /88 –
Allah, elbette

Resulünün: “Ya Rabbî!
Ne yapayım, onlar, bir
türlü imana gelmeyen

bir topluluktur”
demesini de biliyor.

[25,30] 

Zuhruf /89 –
Şimdi sen onlardan yüz
çevir ve: “Selam size”

de. 

Artık yakında
mâruz kalacakları
âkıbeti öğrenirler

مفـي  لة ه  نف عة ةر  تح مف فة ه  يه  وة في ﴾٧٤﴿ ة نح  اي
ينة ــالف مي ر  جف ي م  ذةاب  في هة عة ۛ  نحةمةـجة ونة ال د  خة

نة اـوة ادةوف ﴾٧٦﴿ ا مة مف وة نةاه  لن  ظةلةمف نفـوة ينة م ـه  كةان وا  ك  ةال مي الظح ﴾٧٥﴿ ۛـل ـبفـم  ونة س 
ئفنةا ج  دف  لةقة

مفكم ﴾٧٧﴿ ال ك  يةا ض  مة نةا ل يةقف لةيف ۜعة بح كة ة  قةالةرة نـح ا مفكماي ث ونةـك مة
اوا المفــالمف البف م  ةــراى فةـرة نح اـا  ﴾٧٨﴿ قح  ة ب الفحة نح لنك  ثةرة  وة قح ـل لف مفكمالكف  حة

ه ـكف ونةـار 
ۛس ةـالمف يةحف نةسفـب ونة النح ه ــع  س ـمةـا لة ة نة مفـرح يـجفـ وة ۜ بةلنىــون مف ه  ﴾٧٩﴿ ۛـر  م ـبفـم  ونة

نف ق لف  اي
ن انةـكف من حف لة ل لرحة ۗ فةـ وة ة الالـنة اةـد  ل  وح ﴾٨٠﴿ ت ب ونةــمف يةـدة يفه ـل نةا لةـوة ر س  كف

انة  بفحة بح س  ةرف ض   رة الف ات  وة وة من بح السحة ش ـ الفرة رف ا عة ة مح عة ﴾٨١﴿ ين اب دي الفعة
ه  ذةـفة يةـمف يةـرف وا وة ق ــتحنى ي ـب واحةـعةـلفــخ وض  مةــوا يةـلة م ــه ــوف ﴾٨٢﴿ ف ونةــص ـية

ة وةــه  وة ي ف يــالح ةـال  ذي ااء  ـسح لنمة ض  يــف   وةه ـاي ةرف الف ﴾٨٣﴿ ة ي ي ـــالح ونة د ــوعةــذي
تة ةـوة كة الح يـبةارة ةـال لفك ـه  م ـلة ذي ات ـسح وة من ﴾٨٤﴿ ۜ ه  لن ه اي الفــ وة يـحةـوة يـعةـالف م ــكي م ـلي

﴾٨٥﴿ ابة مة ض  وة ةرف الف ع ـه ـنةـيفـوة اۛ وة ه  ع ـنفـمة اعة م ـلفـدة ة لةـالسح اي ۛ وة جةــه  ت ـيفــة  ونةـع ـرف
ةـه  الــون  نف د ــونة م ـدف ع ـــية اعةــشح ةــفة لح دةــه ــنف ۛشــمة ةة اي ية لة ةــمفــوة يـل ك  الح نةـذي

لة مف مةـتةـلف نف ۛساةـئ ـوة ةـيةـمف لةـه ـقةـلةـنف خةـه  ول نح ق  ﴾٨٦﴿ ه قح  ـحةـلف ب ا ونةـعفـمف يةـوة لةم 
قي ارةبح ا ـهي يةـــــل ـيـــوة ة هن نح ء  قةـــــ اي ا وف م ــــــؤ ل لة ﴾٨٧﴿ ۙـكمـــؤف فةــــى ي ـاة نحنــــ فةالحن  ونة

﴾٨٩﴿ ونةـ ۛسلفـق مف وةـه ـنفـحف عةـفةـفةاصف لةم  ۛف يةعف م ۜ فةۛسوف لة ﴾٨٨﴿ ي  م ــلة ن ونةۢــؤف
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44-DUHAN SÜRESİ 

Mekke döneminin sonuna 
doğru nazil olan sûrelerden 
olup 59 âyettir. 10. âyetinde
geçip “duman, gaz” 
mânasına gelen “duhan” 
kelimesi, bu sûreye isim 
olmuştur. Baş tarafında, 
müşriklerin başına gelecek 
bazı felaketlerden 
bahsedilir. Daha sonra da 
Hz. Mûsâ (a.s.)’ın 
Firavun’a hak dini tebliğ 
etmesi, neticede Firavun’un
boğulup onun ülkesinin bir 
kısmına İsrailoğullarının 
varis olması, dünya 
hayatının gayesiz olmayıp, 
hayatın âhiretteki büyük 
hüküm gününe doğru 
ilerlediği, müminler ile 
kâfirlerin akıbetleri 
bildirilir. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Duhan /1 – Hâ, Mîm. 
Duhan /2 – Açık olan 
ve gerçeği açıklayan bu
kitaba yemin ederim ki;
Duhan /3 – Biz onu 
kutlu bir gecede 
indirdik. Çünkü Biz 
haktan yüzçevirenleri 
uyarırız. [97,1; 2,185] 
Müfessirlerin çoğuna 
göre bu kutlu gece 
kadir gecesidir. Bazıları
ise berat gecesi 
olduğunu söylerler. 
Duhan /4- Duhan /6 – 
O, öyle bir gecedir ki 
her hikmetli iş, 
tarafımızdan bir emir 
ile, o zaman yazılıp 
belirlenir. 

Rabbinden bir 
rahmet olarak hep 
resuller 
göndermekteyiz. 
Muhakkak ki O, her 
şeyi hakkıyla işitir ve 
bilir. 
Emrin hakîm şu iki 
mânaya gelir: 
1.Hikmetli, hiçbir 
yanlışı olmayan iş. 
2.Kesinleşmiş, 
önlenmesi mümkün 
olmayan iş. 
Duhan /7- Duhan /8 – 
Yakin, kesin bilgi ve 
itmi’nan peşinde iseniz,
bilin ki O, göklerin, 
yerin ve ikisi arasındaki
varlıkların Rabbidir.
       O’ndan başka tanrı 
yoktur. Hayatı veren ve 
hayatı alıp öldüren de 
O’dur. Sizin ve daha 
önce gelmiş geçmiş 
atalarınızın da Rabbidir.
Duhan /9 – Fakat onlar
şüphe içindedirler. Din 
gerçekleriyle alay edip 
eğlenirler. 
Allah’ı inkâr edenler ve 
müşrikler, fikirlerinde 
mutaassıp olsalar da, zaman
zaman kuşkulanırlar. Zira 
bu mükemmel kâinatın 
yaratıcısız olması 
imkânsızdır. Bu düşünce 
onların inançsızlığını, hiç 
değilse şüpheli hale getirir. 
Fakat dünyaya çok bağlı 
olduklarından, şüphelerini 
ileri götürüp imanda karar 
kılmaktan ekseriya mahrum
kalırlar. 
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Duhan /10- Duhan /11
– O halde sen göğün,

bütün insanları saracak
olan aşikâr bir duman

çıkaracağı günü gözle.
Bu, gayet acı bir

azaptır. 
Duhan /12 – İşte o

zaman insanlar: “Ey
Ulu Rabbimiz, bizden
bu azabı kaldır, çünkü
artık iman ediyoruz.”
derler. [6,27; 14,44] 

Buradaki “duman” iki türlü
tefsir edilmiştir: 

        a-Kureyş Hz.
Peygambere isyanda ileri

gidince o, Yusuf (a.s.)’ın yedi
kıtlık yılı gibi kıtlığa mâruz

kalmaları için beddua etti.
Kıtlık oldu. Öyle ki köpek

leşlerini bile yediler.
Peygamberimize gelip, bunun

kaldırılması için duasını
istirham ettiler. Bu kıtlık

sırasında, açlığın etkisiyle,
onlar yer gök arasını duman

halinde görüyorlardı. 
      b-Kıyamet alametlerinden

olarak doğu - batı arasını
kaplayacak duman. 

Duhan /13- Duhan /14
– Onlar nerede, iman

nerede! Onlar ibret
alan, hisse kapan

insanlar değil. 
       Böyle olmadıkları
için, gerçekleri apaçık

anlatan Peygamber
geldiği halde ona

sırtlarını döndüler de:
“Bu, başkaları

tarafından bir şeyler
belletilmiş divanenin

biri!” dediler. 
    Müşriklerin iddialarından
biri de şu idi: “Muhammed
aslında saf bir insan. Fakat
perde arkasında birileri var
kendisine öğretiyorlar, o da

gelip bize anlatıyor.” Bellidir
ki bu tutarsız bir iddiadır.

Çünkü böyle bir özel öğretim
olsaydı onun en yakınında

olup devamlı temasta
bulunduğu Hz.Hatice, Hz.Ebû

Bekir, Hz. Ali, Hz. Zeyd
(r.anhüm) gibi zatlara bu hal

gizli kalmazdı. Eğer öyle
olsaydı, bunların bağlılıkları

sarsılmaz mıydı? Oysa bu
zatlar, Hz.Peygamber’e (a.s.)

en sadık olanlardı. 

         Duhan /15 – Azabı
üzerinizden biraz

kaldıracağız, fakat siz
yine eski halinize

döneceksiniz. [6,28;
23,75; 10,98; 7,88-89] 

        12. âyetin
açıklamasında bildirildiği
üzere Hz. Peygamber’den

dua rica etmeleri üzerine o
da dua etti. Cenab-ı Allah
kıtlığı kaldırdıktan sonra,

şükür yerine tekrar
inkârlarına döndüler. 

         Duhan /16 – Ama
o müthiş satvetle

kendilerini
çarpacağımız gün,

onlardan tam intikam
alırız. [89,21-24; 34,51-

54] 
Duhan /17- Duhan /18

– Biz onlardan önce
Firavun’un halkını da

imtihan ettik, onlara da
pek değerli bir resul

gelip demişti ki: “Ey
Allah’ın kulları, benim

hakkımı verin, yani
tebliğimi dinleyin;

çünkü ben size
gönderilen güvenilir bir

elçiyim. 

ان                ة  الدح خة ورة                 س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

اا ة نح لفــنف ال اي  بةارةـــة  م ـــلةـــيفـــي لةـاه  فيـنةــزة
ة ــكف ﴾٢﴿ الف ۙـم ـالف تةاب ـك ـوة ين  بي ﴾١﴿ ۜـحن ما
نف راى م  المف ﴾٤﴿ ا ي ـيـفي ق  ك ـففــهة حةــمف ال لح ـــرة م ۜـيــكيـر  ﴾٣﴿ ةا نح  اي

ةا م ــكم ي ذ ـنفــنح نةـري
حف ۜنف ــةى م ــمةــرة بح كة ةرة نح ةــه  ه ــ اي يع ــميــوة السح ﴾٥﴿ ةـنفـع  نح نةاۜ اي ۛـكماـد  ينة لي س  رف ةا م  نح

بح  نفـال رة اۢ اي نةه مة ا بةيف مة ض  وة ةرف الف ات  وة وة من  سحة
ينةـنفكم وق ني ت مف م  ﴾٦﴿ ۙـالفعة يم  لي

﴾٨﴿ ا هة لة لن ة اي لح وةاي ـييه  ۜ   ي حف يت  ي مي بـح وة اائ رةبح  وةمفكمرة بة ينة م كم ان لي ة ةوح الف ﴾٧﴿

مة تةـية بفـق ـتة فةارف ة أفت يـوف ااء  ب ـالسح ان ـخة د ـمة ﴾٩﴿ ي ۛشـه  بةلف ب ونةـك ح يةـمف في لفعة
نةا ـة بح ففككا رة ةا ش  نح ذةاۛب عة الفعة ﴾١١﴿ ۛشى ةاۛسۜ يةغف ذةا النح ذةاب  هن يم  عة اللي ﴾١٠﴿ ۙ ين  بي م 

﴾١٣﴿ كفـلة النحنى م  الذح  قةـه  ى وة ه ـرن ااءة ول مف ـدف جة س  يـم  رة ۙـبي ن  ﴾١٢﴿ ةا نح ن ونةـؤف م ـم  اي
ة نح واــش  اـكف اـاي ذةاب ــعةــالف ف  ﴾١٤﴿ ة تةـث  ةــمح لح ا عةـوة قةـنفـوف ةـعةـال وا م ـه  وة ۢـجفـم  مةـلح ن ون 

مة نةــية ۛىكمـــةة الفــۛشـطفــبةـــش  الفـط ــبفــوف رن بف ﴾١٥﴿ يـقة ة لى ايــلي اكمــنح ۢ د ــائ ـمف عة ونة
لة ةا قةـتةــدف فةـقةــوة مة ف ــمف قةـه ــلةـبفـــنح عةــوف اـرف جة نة وة ه ـوف مفـــاءة ﴾١٦﴿ ةا نح ونةــنفـ م اي م  تةق 

﴾١٨﴿ ة لةيح اوااي بةادة  النف الدح  ۜع  نحييالحن    اي
ول   مفكملة س  ۙ رة ين  المي ﴾١٧﴿ س   ول ـرة

يـكف ۙـري م 
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Duhan /19- Duhan /21
– Sakın Allah’a baş 
kaldırmayın, zira ben 
size apaçık bir delil 
getiriyorum. 

Beni taşlayıp 
öldürmenizden, benim 
de sizin de Rabbiniz 
olan Allah’a 
sığınıyorum. 

Bana 
inanmıyorsanız, bari 
beni kendi halime 
bırakın (bana kötülük 
etmeyin).” [40,6] 

Duhan /22 – 
Onlar kabul etmeyince 
Rabbine şöyle yalvardı:
“Ya Rabbî, onlar suçlu 
bir güruh! (Onları sana 
havale ettim, Sen 
onların hakkından 
gel.)” 

Duhan /23- 
Duhan /24 – Yüce 
Allah buyurdu: 
“Mümin kullarımla 
geceleyin çıkıp git. 
Muhakkak ki sizi takip 
edeceklerdir. Denizi 
yarıp maiyetini 
geçirdikten sonra, onu 
olduğu gibi açık bırak. 
Çünkü onlar boğulacak 
bir ordudur. 

Başka âyetlerde 
bildirildiği üzere, Hz. Mûsâ
(a.s.) asasını denize 
vurarak, deniz sularının 
yarılmasını sağlamış, kavmi
rahatça karşıya geçmiş, 
onları takip eden Firavun, 
ordusu ile beraber denizde 
boğulmuştu. 

Duhan /25- 
Duhan /27 – Geride 
neler bırakmadılar 
neler!... Ne bağlar, 
bahçeler, ne pınarlar, ne
çiftlikler... Ne güzel 
güzel konaklar, ne 
makamlar, içinde zevk-
u safa sürdükleri ne 
nimetler!... [26,59; 
7,137] 

Duhan /28- 
Duhan /29 – İşte böyle 
oldu! Sonra bütün 
bunları, başka bir 
topluma miras bıraktık. 
Merhamete lâyık olma 
haklarını 
kaybettiklerinden, 
perişan hallerine gök de
ağlamadı, yer de 
ağlamadı. Artık onlara 
yeni bir mühlet de 
verilmedi. [26,59; 
7,137] 

Hasan el-Basrî (r.a.) 
mirasçı toplumun 
İsrailoğulları olduğunu 
söyler. Katâde ise der ki: 
“Bunlar, Firavun 
hanedanlarından sonraki 
toplumlardır. Zira 
İsrailoğullarının tekrar 
Mısır’a döndüklerine dair 
bilgi yoktur.” 
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Duhan /30- Duhan /31
– Böylece,

İsrailoğullarını
gerçekten zelil eden,

aşağılayan o
işkenceden, Firavun’un

işkencesinden
kurtardık. Doğrusu, bu

adam, haddini aşan,
büyüklük taslayan
zorbanın teki idi. 

Burada Mekke müşriklerine
şöyle bir tehdit

sezdirilmektedir: “Mısır’ın
ihtişamlı hükümdarını bir

kağıt parçası gibi büzüp bir
tarafa atan Allah, sizi de

perişan edebilir.” 

بزح

﴾٤﴿
Duhan /32 – Mûsâ’ya

bağlı olanları da,
durumlarını bilerek, o

devirdeki bütün
insanlara üstün kıldık. 

Duhan /33 – Onlara,
açık ve zahir nimetleri

ortaya koyan nice
mûcizevî haller verdik. 
Duhan /34- Duhan /36
– Mekke müşrikleri ise,
derler ki: “Biz bir kere
öldük mü iş biter, artık

dirilmemiz mümkün
değil. Ama siz dirilme

iddianızda tutarlı iseniz,
daha önce gelip geçmiş

atalarımızı diriltin de
görelim!” 

Burada “İlk ölüm” var diye,
daha başka ölümlerin

geleceği düşünülmemelidir.
Mesela: “Falancanın ilk
çocuğu dünyaya geldi”

denildiğinde, o kişinin bir
çocuğu daha dünyaya

geleceği değil, sadece o
şahsın daha önce çocuğu

olmayıp ilk çocuğunun
dünyaya geldiği anlaşılır. 
Duhan /37 – Onlar mı

daha güçlü kuvvetli,
yoksa Tübba’ halkı ve

onlardan önceki
toplumlar mı? Belli ki

onlar daha güçlü idiler.
Ama ağır suçlar

işlediklerinden imha
ettik onları! 

Kayser, Kisra, Firavun:
Roma, İran, Mısır

hükümdarlarının lakapları
olduğu gibi Yemen

(Himyer) hükümdarlarına
da Tübba’ denirdi. M.Ö.
115 - M.S. 300 arasında

Sebe ülkesinde hükümran
olmuşlardır. 

Duhan /38 – Biz
gökleri, yeri ve ikisinin

arasındaki varlıkları
eğlenmek için

yaratmadık! 
Duhan /39 – Evet,

onları hak ve hikmetle,
ciddî maksat ve

gayelerle yarattık, ama
onların çoğu bunu

anlamazlar.

﴾١٩﴿ النف لة تة ۛلةى ــــل وا عةــــعفــــوة ايالحن  ح ن تيــ اي ۛــيـبيـــم ان  ـطةـلفــس ـــمف ب كميـــي ان ن 
م ـــمف ت ـلة نف اي وة ليي ن واــؤف ﴾٢٠﴿ نحيي اي ت  ـع  وة بحييذف بح  وةب رة ج ـالنف تة مفكمرة ون  ــرف م 

ر  فةاةسف ﴾٢٢﴿ ا  دةــــفة ةعة بح ا ـــــرة ا اله  ة هن ء  قةـــنح ا م  م ـــؤ للة م ونةــجفـوف ر  ﴾٢١﴿ ل ون  تةز  فةاعف
اتفر ك  هفـبةـالف وة رة رة ةواىۜ ـحف نح د ـنفـ ج مفـه ـاي ﴾٢٣﴿ ي لة اـبةـع ـب  ك مف م ـيفـدي نـحة ةـلى اي ۙـتح ونة بةع 

ر و ع  ز  ام  وة قة مة وة ﴾٢٥﴿  مف تةرةكف
نف واكم ع ـجة م  ۙـي ـنحةات  وة ون  ﴾٢٤﴿ ق ــغفـم  ونةـرة

ثف ذنـكف رة الوف اـل كة  وة نةاهة ﴾٢٧﴿ نة ا فةـيـوا فيـان ـكف ة ــمةـعفـوة يـكن اـهة ۙـهي نة ﴾٢٦﴿ يكف م ۙــري
اـفة ةكفـبة مة م  السح ه  لةيف اـتف عة مة ض  وة ةرف الف ااء  وة  مة

ان واـكف ﴾٢٨﴿ ماىــقة ينةـانخة وف ري
نف ﴿٣٠﴾م  دف  لةقة نةا وة يف ة يــبة نةجح نة ناي لة م  اايـي رة  ايسف

ذةاب ـالف ۙ عة ين  هي الفم  ﴾٢٩﴿ ۟ ينة نفظةري م 
د  لةقة نةا وة تةرف لفم  لنىـعة ه مفاخف ع  ﴾٣١﴿ ةه  كةانة نح ۜ اي نة وف عة رف  ف 

ال ياى نة عة في م  ر  سف ينةـالفم 
﴾٣٣﴿ تة ان نيةـمف م ـنةا ه ـيفـوة افيـنة الف اـات  مة ين ؤ اـيه  بةلن بي م  ﴾٣٢﴿ الةـالف لةىــعة ۛـيـميـعة نة

مةـاينف ه  ة لح تةــية اي انةــت ــوف مة لنى وة ن ــحفــنةا الف ون ﴾٣٤﴿ ا ة هن نح ء  لةــــاي ا و ل ـــيةــــؤ للة ۙـق  ونة
المفــيفـ خةمفـه ال ر  ﴾٣٦﴿ ااـب  أفت واـفة اائ نة بة نف ان  اي

ينة د  ت مف ۛصاـنفـكم قي ﴾٣٥﴿ ينةـنفـم ـب  ۛشري
الحة يـــوة ۜ  الــه ــل ــبفــــنف قةـــنة م ـذي ةـــ ه نةاــــكفــــلةــــهف مف نح ان واـكـمف ــه ــمف  اي م  ـــقة ةـت وف ۙــبح ع 

نةا لةقف اخة مة ة وة ۛض ـمنـالسح ةرف الف ات  وة ابة وة مة ع ـيفـوة ا لة ينةـبيـنةه مة ﴾٣٧﴿ ينة مي ر  م جف
﴾٣٩﴿ اخة ب الفـنةا ه ـقفـلةـمة ة لح ا اي ا لنـحةـمة ة الكنـقح  وة مف رةـثةـكذنح يةه  ونةـلةـعفـ لة م  ﴾٣٨﴿
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Duhan /40 – 
Muhakkak ki bütün 
hesapların görüleceği o 
karar günü, hepsinin 
buluşacağı gündür. 

Duhan /41- 
Duhan /42 – O gün 
dost dosta fayda 
veremez. 

Allah’ın 
merhametine mazhar 
olanlar dışında, 
kimseye yardım da 
edilmez. O, gerçekten 
azîzdir, rahîmdir (üstün 
kudret sahibidir, 
merhamet ve ihsanı 
boldur). [23,101; 70,10-
11] 

Duhan /43- 
Duhan /44 – 
Muhakkak ki zakkum 
ağacı, günahkârların 
yiyeceğidir. 

Duhan /45- 
Duhan /46 – Kaynar su
nasıl fokurdarsa, o da 
erimiş maden gibi 
karınlarında fokurdar. 

Duhan /47- 
Duhan /50 – Allah 
Zebanîlere: “Tutun onu 
da, buyurur, 
cehennemin ta ortasına 
sürükleyin. 

Sonra da başının 
üstünden kaynar su 
dökün!” 

ve deyin ki: “Tat 
bakalım! 

Hani üstündün, 
kudretliydin, asildin!” 

İşte hakkında 
şüphe ve mücadele 
ettiğiniz o gerçek 
budur. [52,13-15] 
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Duhan /57 – Müttakiler

güvenli bir
makamdadırlar: 

Bahçelerde ve
pınar başlarındadırlar. 

İnce ipekten ve
parlak atlastan elbiseler
giymiş olarak karşılıklı

otururlar. 

Hem Biz onları
güzel gözlü hurilerle

evlendiririz. 

Onlar canlarının
çektiği her meyveden

rahatlıkla isterler. 

İlk ölüm dışında
artık orada ölüm

tatmazlar. 

Allah kendilerini,
tarafından bir lütuf eseri

olarak cehennem
azabından korur. 

İşte en büyük
mutluluk, en büyük

başarı budur. 

Duhan /58 – Biz
Kur’ân’ı, insanlar iyi
anlayıp ibret alsınlar

diye, senin dilinle
indirerek anlaşılmasını

kolaylaştırdık. 

Duhan /59 – O
halde neticeyi bekle! 

Zaten onlar da
senin başına bir felaket

gelmesini can atarak
beklemektedirler.

[58,21; 40,51-52] 

ي ــية مة  لة ي مةــغفـوف لىىــني وف ﴾٤٠﴿ ة نح مة  الفــ يةاي ل   ميــفةـوف اـصف ۙـــت  يقة ينة عي مة مف  الجف ه 
ة مة اي ح ــلح ۜمة ـــنف رة الحن  ﴾٤١﴿ لىى ۛشـــنف مةــــعة لة ه ـــيفــوف ۙـۛصـــنفــــمف  ي ـــاى وة ر ونة

ام  طةعة ﴾٤٣﴿ ة  ۛش نح ۛت  الــــــجةـــاي ۙـرة ة قح وم  زح ﴾٤٢﴿ ة نح يز ـعةـالفوةــه   ه ــاي حي زي ۟ـالرحة يم 
﴾٤٦﴿ لفي كف يم ـالف غة مي حة ﴾٤٥﴿ ۛ  يةــهفـلفم  اـكف ي ف يـغفـل  ط وۙن ـب ـالف لي ﴾٤٤﴿ ي ةثي م ۛ ـالف

ة ص ــث  هيـبح وا فةــمح أفس  قة رة وف ﴾٤٧﴿ لنـل ـــت ــوه  فةاعف ذ ـخ  ااء الفــۛس ىـوه  اي م ۛـيـحيـجةـوة
﴾٤٩﴿ ة نح يـۛت الفـكة النفـاي زي الفـــعة يــكفــز  م ــري ۙذ   ۛ قف ﴾٤٨﴿ نف عة يم ۜـذةاب  الفـم  مي حة
﴾٥١﴿ ة نح ةـم ـالف اي يـقيـتح ام  المي ينة في قة ۙـمة ين  ﴾٥٠﴿ ة نح اـ هناي ا مة  ذة

تةر ونةـت مف ب ـنفـكم هي تةمف
ونة م ـــبةــلفــية ق ـبفـتةـسف اي د س  وةـنفـنف س ــس  رة ﴾٥٢﴿ ةـــ جةيـفي ۛـي ــــات    وة ع ـنح ون 

ونةـدف ع ـية ﴾٥٤﴿ ل ـــكف جفـذن وحة زة عيــــمف ب ــه  نةاـــكة   وة ور  ۜـيــح  ن  ﴾٥٣﴿ اب  تةقة ۛـم  ينة لي
ية اـيـونة فيـذ وق ـلة ةـمةــالف هة لح ۛت اي وف ﴾٥٥﴿ ۙــيــنيـــم  ة  انــهةــكن اـلح  فةـــكمــ ب اـهةـــيـفي نة

بح نف ــلى م ــضفــفة ۜـــرة كة ﴾٥٦﴿ تةــمةـالف يم ۙــوف حي ذةاۛب الفجة يه مف عة قن وة لنۛى وة ةة الف ون
ةــفة نح ا يةـــا  ةــمة نةـسح كةــۛسان ــل ـــاه  ب ـرف ﴾٥٧﴿ م ــيـظيـعةـوف ز   الفـــفةــ  الفوةــــه كة ــذن ل 

﴾٥٩﴿ تةـفة ة بف  ايـق ـارف تةــمف  م ـه ـــنح ونةـب ــق ــــرف ﴾٥٨﴿ ةـــعةــلة ةـــتةــــمف يةـــه ــلح ر ونةـــذة كح

اث يةة             ة  الفجة ورة               س   
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45-CASİYE SÜRESİ 

Mekke döneminin 
sonlarında nâzil olup 37 
âyettir. Câsiye “diz üstü 
çöken” mânasına olup, 
âhirette bütün milletlerin, 
Allah’ın hâkimiyeti önünde
dize geldiklerini ifade eden 
bu kelime 28. âyette geçip, 
sûreye adını vermektedir. 

Sûrenin birinci kısmı, 
Allah’ı bir tanımaya dâvet 
eder ve âhiret hayatını 
zihinlere yerleştirmeyi 
hedefler. İkinci kısım, 
vahyin gerçekliğini ispata 
yöneliktir. Son kısım ise, 
kâfirlerin bozguna uğrayıp, 
âkibetin müminlere ait 
olduğunu vurgular. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Casiye /1 – Hâ, Mîm 

Casiye /2 – Bu kitabın 
indirilmesi o (üstün 
kudret, tam hüküm ve 
hikmet sahibi) azîz ve 
hakîm Allah 
tarafındandır. 

Casiye /3 – Şüphesiz 
göklerde ve yerde 
müminler için Allah’ın 
kudret ve hikmetine 
dair çok deliller vardır. 

Casiye /4 – Siz 
insanların 
yaratılışınızda ve 
Allah’ın dünyanın her 
tarafında yaydığı 
canlılarda, kesin bilgiye
ulaşıp gerçekleri tasdik 
edecek kimseler için 
deliller vardır. 

Casiye /5 – Gece ve 
gündüzün peş peşe 
gelip müddetlerinin 
uzayıp kısalmasında, 

Allah’ın gökten 
bir rızık, yani yağmur 
indirip onunla 
ölümünden sonra 
yeryüzünü 
diriltmesinde, 

rüzgârları evirip 
çevirmesinde, 

akıllarını kullanıp 
düşünecek kimseler için
Allah’ın kudretine ve 
hikmetine dair birçok 
deliller vardır. 

Rüzgârlar gâh sıcak, 
gâh soğuk, gâh hızlı, gâh 
durgun, bazan kuru, bazan 
nemli olurlar. Bazan 
yağmur getirirken, bazan 
bulut götürürler. Bunlar 
elbette tesadüfî olmayıp, 
hikmet sahibi Allah’ın 
kanununa bağlıdır. Elbette 
mevsimlerin değişmesi, 
yeryüzünde yağmur 
dağılımı, su deveranı; 
güneşin, arzın, rüzgârların, 
suyun, bitkilerin, 
hayvanların yönetiminin 
birbirinden bağımsız 
düşünülmesinin imkânsız 
olduğunu ortaya 
koymaktadır. 
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Casiye /6 – (O
tekvînî âyetlerin

yanında) işte bunlar da
Allah’ın tenzîlî

âyetleridir ki, gerçeğin
ta kendisi olarak

(Cebrail vasıtasıyla)
okuyup beyan ediyoruz.

Allah’a ve Onun
âyetlerine inanmadıktan
sonra, onlar acaba daha
hangi söze inanacaklar?

Casiye /7-
Casiye /8 – Yalana,

sahtekârlığa, günaha
dadanan her kimsenin

vay haline! 

Böylesi, Allah’ın
kendisine okunan

âyetlerini işitir de sonra
kibrine yediremeyip

büyüklük taslayarak,
sanki onları hiç
işitmemiş gibi

inkârında direnir. Ona
gayet acı bir azabı

müjdele! 

Casiye /9 –
Âyetlerimizden

öğrendiği bir şeyler
olursa, onları alaya alır.
İşte onlara hor ve zelil

edecek bir azabın
geleceğini müjdele! 

Casiye /10 –
Peşlerinde de cehennem

onları beklemektedir.
Ne kazandıkları
servetler, ne de
Allah’tan başka

edindikleri dostlar ve
hâmiler, kendilerine

fayda vermez. Onlara
müthiş bir azap vardır. 

Casiye /11 – Bu
Kur’ân, hidâyet

rehberidir. Rab’lerinin
âyetlerini reddedenlere

ise, en fenasından gayet
acı bir azap vardır. 

Casiye /12 – Allah
o yüce Zattır ki, içinde

emri ve izni ile gemiler
akıp gitsin diye,

lütfundan nasiplerinizi
arayasınız ve

şükredesiniz diye
denizleri sizin

hizmetinize vermiştir. 

Casiye /13 – Hem
göklerde ve yerde ne
varsa, hepsini Kendi

tarafından bir lütuf
olarak sizin hizmetinize
veren de O’dur. Elbette

bunda düşünecek
kimseler için ibretler

vardır. [16,53] 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
ة نح ات  ف ي اي وة من السحة ﴾٢﴿ يل  زي تةاب  تةنف نة الفـك  يز  الحن  م  زي يم  الفعة كي الفحة ﴾١﴿ ۜ ما  حن

ي في اكملفق ـخة وة مة نف مف وة ةة  يةب ثح  م  اابح دة ﴾٣﴿ ض  ةرف الف نيةات  وة ؤفـل لف لة ۜـيـنيـم  م  نة
اخف ف ـت ـوة ة لة ةـيفـالح النح ااالـل  وة مة ار  وة لة ـنف هة الحن زة ﴾٤﴿ ية م   ي ــقةــات  ل ـان ۙـن ـــوق ـــوف ونة

ق   زف ۛض بة ه ــيةاب ـاةحفــفة ر  ةرف دة مةــالف ت ـعف تةــوف ا وة يـهة ري ف ـصف ة نةــم  م ـالسح ااء  نفـــمة
يةـلفــت  ا عةـــتفــ نةالحن ات  ـكة ان كةـيفــلةـل وهة ﴾٥﴿ يةاح ـال م  ية انيةات رح  وف ل ونةـق ـعفـ ل قة

يف لح ـكمـل  ل ــــوة ﴾٦﴿ دة ـحةـب الف يث  بةعف دي اةيح  حة ۛ  فةب  يةالحن قح ان م ـــهي ي ــــات ـ وة ونةـن ــــؤف
ع ـية مة يةات  سف ه  ت تفلنى الحن  ان لةيف ة عة رح ـي  ث مح تةـم  ص  اةنف ب راىـككـسف لةمف كة ﴾٧﴿ ةاك  ۙ الفح يم  الثي

ذةا اي ل مة وة نف عة يةات نةا م  ـاى  ان ا ۛشيف ذةهة ۜـه  اتحةخة واى ز  ﴾٨﴿ ۛ ا هة عف مة ه  يةسف رف ذةاب  فةبةشح  يم  ب عة اللي
نف مف م  اائ ه  رة ۛ وة ةم  نح هة  جة

لة ي وة ني مف ي غف ه  نف ا عة كةۛسب وا مة ﴾٩﴿ ائ كة مف ا وللن ذةاب  لةه  ۜ عة ين  هي م 
ذةا هن ﴾١٠﴿ لة ـاىـۛشيف ا وة ة مة ذ واـاتح ل  الحن  د ون  نفـم  خة ۛـالوف ااءة مف ية لةه  ۜ ذةاب ـعة وة يم  ظي عة
اللحن  ﴾١١﴿ ۛى ينة ه دى ةذي الح  وة

واـفةكف يةات  ر  مف ب ان بح ه  مفـلة رة ذةاب  ه  ال نفـم  عة ز  ۟ ر جف يم  لي
رة ل ـبةـم  الفكمـلة لفك  فيـتةـحف ية الفف  ر  ل  ر ـيه  ب اةمفـجف واـتةـبفـتةـهي  وة غ  ي  ۛس رةـالحةذي ة خح

رة ة ۛسخح اكملة وة ات  ف يمف مة وة من السحة ﴾١٢﴿ نف ةم  لح لةعة ل هي وة ۛكم فةضف ونة ك ر  مف تةشف
﴾١٣﴿ ا مة ض  يـف  وة ةرف يـجة الف ة في نح ه ۜ اي نف يعاى م   مي

ل كة نيةات  ذن ةر ونةـل  لة كح م  يةتةفة وف قة
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Casiye /14 – İman 
edenlere söyle ki: 
Allah’ın ceza 
günlerinin gelip 
çatacağını 
beklemeyenlerin 
ezalarına aldırış 
etmesinler, kusurlarını 
bağışlasınlar. 

Çünkü nasılsa Allah, 
herkese yaptıklarının 
karşılığını verecektir 
(iman edenlere de sabır 
ve aflarının ödülünü 
verecektir.) 
Müminler, kâfirlerin 
dilleriyle, kalemleriyle veya
her hangi bir vasıta ile 
yaptıkları suçlamalara 
karşı, o ahlâksız ve 
düşüncesiz insanların 
seviyelerine inmek 
sûretiyle, kendi yüksek 
vasıflarına zarar 
vermesinler. Onların işlerini
Allah’a havale etsinler. 

Casiye /15 – Kim 
güzel ve makbul bir iş 
yaparsa, kendisi için 
yapar. 

Kim de kötülük 
işlerse kendi 
aleyhinedir. 

Sonunda 
Rabbinizin huzuruna 
götürüleceksiniz. 

Casiye /16 – 
Gerçekten Biz 
İsrailoğullarına, kitap, 
hükümranlık, hikmet ve
nübüvvet verdik. 

Onları helâl ve has
nimetlerle 
rızıklandırdık ve onları 
insanlara üstün kıldık. 

Âyette geçen “hükm” 
şu üç anlama gelebilir: 
1.Kitaba dair bilgi, feraset. 
2.Kitaba göre amel etme. 
3.Muamelatta muhakeme 
yeteneği. 

Burası 
İsrailoğullarının daimî bir 
üstünlükleri mânasına 
gelmeyip, o dönemde 
Allah’ın dinine hizmet için 
seçildikleri ve hakkı tebliğ 
için kitabın taşıyıcıları 
kılındıklarını gösterir. 

Casiye /17 – 
Onlara din işinde parlak
deliller, mûcizeler 
verdik. 

Şimdi onların din 
konusunda ihtilaf 
etmeleri, sırf 
kendilerine gerçeğe dair
ilim geldikten sonra 
haset ve ihtirastan 
dolayıdır. 

Senin Rabbin 
kıyamet günü, ayrılığa 
düştükleri hususlarda 
aralarında hükmünü 
verecektir. 
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Casiye /18 –
Sonra din işinde, seni
ayrı bir şeriat yoluna
koyduk. Sen ona tâbi

ol, gerçeği
bilmeyenlerin

keyiflerine uyma.
[42,13-15] 

İsrailoğulları bütün
insanlara yönelik din

hizmetini yürütemeyince
Allah bu hizmeti Hz.
Muhammed (a.s.)’ın
ümmetine verdiğini

bildirmektedir. 

Casiye /19 – Çünkü
Allah’tan gelecek

herhangi bir cezayı
önleme hususunda,

onlar sana hiçbir fayda
veremezler. Zalimler

birbirinin dostudur.
Allah ise muttakilerin

dostudur. 

Casiye /20 – Bu
Kur’ân, delilleri ile,
fikirleri ve kalpleri
aydınlatan basiret
nurlarıdır ve iman

edecek kimseler için
hidâyet rehberi ve

rahmettir. 

Casiye /21 –
Yoksa o kötülükleri

işleyip duranlar, iman
edip güzel ve makbul

işler gerçekleştirenlere
yaptığımız muameleyi,

kendilerine de
göstereceğimizi, 

hayatlarında ve
ölümlerinde onları bir

tutacağımızı mı
sanıyorlar? Ne kötü, ne

yanlış bir muhakeme!
[59,20] 

Kâinatta atomlardan
güneşlere kadar herşeyde
hikmet, intizam, adalet ve

ölçü ile hükmeden bir
rubûbiyet vardır. Onun,

yaratma gayesine uygun
hareket ederek ömürlerini
geçiren müminleri takdir,

bunun aksine hayata tuzak
kuran, nizamı bozan kâfir

ve fâsıkları tekdir
etmemesi, adalet ve

hikmetinden vazgeçmesi
mânasına gelir. Gerek

müminler mükâfatlarını,
gerek kâfirler cezalarını

ekseriya bu dünyada
almadıklarına göre, demek

ki netice, büyük bir
mahkemeye

bırakılmaktadır. 

Casiye /22 –
Halbuki Allah gökleri

ve yeri hak ve hikmetle,
gerçek bir maksatla 

ve bir de herkesin
ne kazanmışsa,
kendilerine asla

haksızlık edilmeksizin,
ona göre karşılık

görmesi için
yaratmıştır. 

يةــية ينة لة وا ل لحةذي ر  ف  ج ــغف ة ونة الـرف ماىـقة ز يةـجفــيةـل  الحن امة ـيح وف ةق لف ينة انمةـ ل لح ن واـذي
نف  مة

لة م   عة
ۛ ۛصال حاى هي س  نف فةل نةفف مة ا  الۛسااءة وة هة لةيف ة فةعة ث مح ﴾١٤﴿ ا ان وا ب مة  كة

ب ونة س  كف يـة
لة تةـقةـــوة ي ايسفـــبةنةا ـيفـــدف ان اايـيــناي تةاۛبـك ــلة الفـرة ﴾١٥﴿ لنى  بح اي جةمفكمـرة ع ونةـ ت رف
قف زة رة ة نةــمف  م ــه  نةاـــوة فة بةاــيح ــالطح ةــت   وة مفــه نةاـــلفــضح الفح  النح كذوة ةةــب ــمة وة ة وح
ان ةمفــنةات    م ـــيح ـــمف  بةــه  نةاـيفـــتة وة ۛ    فةــنة الف اـــــر  مة ﴾١٦﴿ الةـلةى الفــعة ۛــميـعة ينة

اـنف بةعفــم  اجة ه ـد    مة ۙ   بةــلفــع ـــم   الفــــاءة ۜــه ــنةــيفــياى  بةــغفــــم  مف تة ةـلةـاخف لح اوا اي ف 
﴾١٧﴿ ة  نح بحةكةاي يـقفـ يةرة مةـية مفـنةه ـيفـبة ضي ينــالف وف اـق  يمة ة  في يه  يةـكفمة تةل ف ونةـان وا في خف

يـــۛش ةمف نةـة  م ــعةـري ةب  ر ـالف اـعفـفةاتح تة هة لة ةــ وة ااءةــتح وة ـعف الهف ب  ة جةـــث  لنىـنةاكة عةـلفـعةـمح
ة نح نة ـنفـن واعةـغفـي  نفـمف لةـه ـاي نحةالحن كة م  اي ـاىۜ وة ﴿١٨﴾ ۛشيف ة يةـالح ونةـــلةـــعفــــذي ينة لة م 

﴾١٩﴿ ةال  ل ــه ـض ـعفــينة بةــميــالظح ااء  بةـــمف الوف ۛ  وةـعفــــية ةـم ـالف يح ـل   وةالحن ض  ينةـقيـتح
ه ــــلـل  حفــــنحةاس   وة ى  وة رة ة    ل ـــــــدى م   ي ــــقةـــمة ونةـن ــــوق ــوف ا  بةــهن ر ــائ ـۛصاــذة

ةـــس ـــالمف حة يــۛب الح ح ـتةــنة  اجفـذي ةـرة مفـــه ـلةـعةـجفــــةات   النف نةــيح ـــوا  السح ﴾٢٠﴿

عة ا ل ـوا الـل ــم ــوة ة ۙ  ۛســحةـــصح ااءى  مةــــات  مفـــ ه يةاـــــحفـــــوة ي اــكف ةذي واـن ـنة انمةـلح
لة خة ة الحن قة ـوة ۛضـمنـالسح ةرف الف ات  وة وة ﴾٢١﴿ مة ات ـوة ايةـه ـمة ۜ ۛسااءة مة ۟كمـحفـمف ونة م 

﴾٢٢﴿ ل ــحةـب الف ىــجفـت ــقح  وة  زن
اـس  ب ـففـنة لح ـكم ه ـبةـۛسكفمة ي ـتف وة ونةـظفـمف لة لةم 
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Casiye /23 – Baksana 
kendi heva ve hevesini 
ilah edinen, 
    ilmi olduğu halde 
Allah’ın kendisini 
şaşırtıp, 
   kulağını ve kalbini 
mühürlediği, gözlerine 
de perde çektiği 
kimsenin haline! 
      Hakkı görmemekte 
ve azgınlıkta ısrar 
etmesi sebebiyle 
       Allah’ın şaşırttığı 
bu kimseyi kim yola 
getirebilir? 
Düşünmüyor musunuz?
[7,186] 
Bu meal, “alâ ilmin” 
kısmının mef’ul zamirinden
hal kabul edilmesi 
durumuna göre verilmiştir. 
İnsan, aklını ve ilmini, ilahî
vahyin ışığı ile aydınlatmaz
da, benlik iddiasına girerse, 
güneşin aydınlığından 
kendisini mahrum bırakıp, 
azıcık ışığına güvendiği 
için kendisini gecenin 
karanlığına mahkûm eden 
ateş böceği durumuna 
düşer. Çünkü heva ve 
şehvet, gözü kör, kulağı 
sağır, kalbi duygusuz eder. 
O kimse bilgin de olsa, 
ilmine rağmen hakkı 
duymaz olur. Nitekim 
filozofların ve dünya 
menfaatlarına düşkün din 
bilginlerinin birçoğu böyle 
olmuştur. 
    Diğer muhtemel mâna 
ise, “alâ ilmin” kaydını: 
failden hal saymaktır. Buna 
göre “Allah’ın, durumunu 
bildiği için şaşırttığı, yahut 
Allah’ın bir bilgiye göre 
şaşırttığı” demek olur. 
    Âhireti inkâr etmek 
insanın ahlâkını tamamen 
felç eder. Zira insanı 
insanlık dairesinde tutan 
şey, yaptıklarından âhirette 
hesap verme inancıdır. Bu 
inanç olmazsa insan vahşi 
hayvanlardan daha zalim 
olabilir. 

Casiye /24 – 
Âhireti inkâr eden 
kâfirler bir de şöyle 
dediler: “Hayat, sadece 
bu dünyada 
yaşadığımız hayattan 
ibarettir: Ölürüz, 
yaşarız. Bizi yalnız 
zamanın akışı helâk 
eder. 

Aslında, buna dair 
hiçbir kesin bilgileri 
yoktur, onlar sadece 
zanlarıyla böyle 
söylüyorlar. 

Casiye /25 – 
Kendilerine iman 
esaslarına ve bu arada 
âhirete dair âyetlerimiz 
açık açık okunduğunda,
onların ileri sürdükleri 
tek iddia: “Eğer siz bu 
inancınızda tutarlı 
iseniz, gelip geçmiş 
atalarımızı diriltin de 
önümüze getirin” 
demekten başka bir şey 
olmaz. [2,28; 30,27] 
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Casiye /26 – De
ki: “Size hayatı veren

Allah’tır. Sonra sizi
yine O öldürür, sonra
da hepinizi, hakkında

hiç şüphe olmayan
kıyamet günü bir araya

toplar; ama insanların
çoğu bu gerçeği

bilmezler. [64,9; 77,12-
13; 11,104; 70,6-7] 

Casiye /27 –
Göklerin ve yerin

hakimiyeti Allah’ındır.
Kıyamet saati gelip

çattığı gün, işte o gün
batıl dâva peşinde

olanlar, en büyük kayba
uğrayacaklardır. 

Casiye /28 – O
gün bütün ümmetleri,

bir araya toplanmış ve
diz çökmüş vaziyette

görürsün. 

Her ümmet, hesap
defterlerini okumaya

çağırılır. 

Daha önce ne
yaptıysanız bugün

sadece onun karşılığını
alırsınız. [17,14; 75,13-

15; 18,49] 

Casiye /29 – İşte
karşınızda sadece

gerçekleri dile getiren
defterimiz. Biz sizin
yaptığınız her işi bir
yere kaydediyorduk.

[17,14; 18,49] 

Kaydetme
şekillerinden biri de

yazmaktır. Fakat dünyada
insanlar bile kaydetmenin

çeşitli şekillerini
bulmuşlardır. Allah Teâla
insanların davranışlarını,

düşüncelerini kim bilir
hangi tarzda kaydettirmek

sûretiyle önlerine serecektir.

Casiye /30 – İman
edip makbul ve güzel
işler yapanların yüce
Rab’leri, kendilerini

rahmetine alır. İşte en
kesin başarı, en büyük

mutluluk budur. 

Casiye /31 –
Kâfirlere ise yüce Allah

tarafından, şöyle
denilir: “Âyetlerim size

okunduğunda siz
büyüklük taslamış ve

hep suç işleyen
kimseler olmuştunuz

değil mi?” 

Casiye /32 – Size:
“Allah’ın vaadi

gerçektir, kıyamet saati
mutlaka gelecektir”

denildiğinde siz: 
    “Kıyamet neymiş

bilmeyiz, biz olsa olsa
bir zan ve tahminde

bulunabiliriz, ama biz
kesin bir tarzda ona

inanmayız.” demiştiniz.

ةه ـهة الۛضلح يه  وة لنى الحن  ون لفم  عة تةمةع  خة لنى  وة هيـمفـۛس عة ع  اليفۛت ن  الفةرة  مة
ذة ه  اتحةخة هة لن اي

جة هيــۛصــلنى بةـعة لةـعةـوة ۜ فةـۛشـغ  ر  ةى يــهفـنف يةـمةــاوة ۜ د ــعفـنف بةـــه  م ـدي الحن  قة هيـب ـلفـوة
حةقةال واوة ية ايلحة اه  نفـنةاالــات ـيةـ مة نةـنة اـيةــدح  وت   وة يةاــحفـم  ﴾٢٣﴿ ةر ونةـتة الفةلة ذةكح

ةـال الةـهف دح مة ۛ وة ل كةـمف ب ـه ـر  يةـ اينف ه لفم ۛ ـع  نفـم  ذن ة لح نح ونةــظ ــمف اي ا مة ااـي  وة ل ك نة ة هف لح اي
ذةا اي مفـعة تفلنىـت  وة ه  نةات  لةيف يةات نةابةيح  ا ان ةـح   انةـكف مة اـتةـجح ة لح مف اي قةال وا ائفت وا النف ه  ﴾٢٤﴿

يـك مف الحن  ق ل  يي  ي حف
ة ك مف ث مح يتـ   ي مي

ة ع ك مف ث مح مة يةجف ﴾٢٥﴿ اا اائ نة بة  ب ان
نف ت مف اي ينة ك نف قي ۛصاد 

حن وة ل  ﴾٢٦﴿ لنى م  اي يف يةوف رة ة  لة مة ين ةـفي ۛبـالفق  نح لنك  ية النحةاس  ثةرةـكذال يه  وة لةـلة ۟ـعف ونة م 
ۜ ض  ةرف الف ية وة مةـوة ة  وف اعة ة وم  السح ئ ذ  تةق  مة  يةوف

ل ونة ط  بف الفم  ۛسر  يةخف لفك  ات  م  وة من السحة
تة ىــوة ة رن ة ك لح اث ـا مح اى لح ـكميةةى  ـة  جة عن ة  ت دف ة لنى ا مح نةكن اي وف زة مة ت جف اۜ اللفيةوف تةاب هة ﴾٢٧﴿

ذةا تةاب نةا هن ق  ك  ك مف يةنفط  لةيـف ةا عة نح ۜ  اي قح ةاكـ ب الفحة خ  نح تةنفس  نةسف ﴾٢٨﴿ ا ت مف مة ل ونة ك نف مة تةعف
ا ة ينة فةاةمح ةذي ن وا الح ل وا انمة م  عة ات  وة ال حة ة مف الصح ل ه  خ  مف فةي دف بح ه  رة ﴾٢٩﴿ ا ت مف مة ل ونة ك نف مة تةعف

ة المح ة اـوة يــــــالح وا كفنة ــذي ر  فة ﴾٣٠﴿ ي حف في ت ـرة ل كة ـمة ۜ ذن الفـوة الففةـه  هي ز  يـم ـوف ن ـبي
ية ت ــبةكذــتةـمف فةاسفكميـفـلةـعة تفلنىـت  يـاتيـان  مف  وةــرف

ماىـنفكم ت مف قةوف نفكمـــلةمف تةــالفة
ذةا اي عفلةـيــقي وة ة وة نح اعةــحة الحن دة ــ اي ة السح يفــقح  وة رة اـۛب فيـة  لة يهة ﴾٣١﴿ ينة مي ر  م جف

﴾٣٢﴿ ا لفت مفـق  ا مة ي مة ري  نةدف
نف ة ۙ اي اعة ة ة السح لح  نةظ نح  اي

ى ا ظةناح مة ينة وة ني ق  تةيف سف ن  ب م  نةحف
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الجزء

﴾٢٦﴿
Casiye /33 – 

Derken, yaptıkları ne 
kadar kötü, pis iş varsa 
karşılarına çıktı. 

Alay ettikleri 
cehennem azabı, 
kendilerini her taraftan 
sardı. 

Casiye /34-  
Casiye /35 – Ve 
kendilerine şöyle 
denildi: “Siz Bizi, daha 
önce nasıl unutup terk 
ettiyseniz, 

Biz de bugün sizi 
unutup kendi halinize 
bırakacağız! 
Kalacağınız yer ateştir. 
Hiçbir yardımcınız da 
yoktur. 

Bu böyle olacak, 
çünkü siz Allah’ın 
âyetlerini alay konusu 
yaptınız, dünya hayatı 
sizi aldattı.” 

Bugün artık ne 
oradan çıkarılırlar, ne 
de özürleri kabul edilip 
dünyaya gönderilirler. 

Casiye /36 – 
Demek ki bütün 
hamdler, övgüler 
göklerin Rabbi, yerin 
Rabbi ve âlemlerin 
Rabbi Allah’a 
mahsustur. 

Casiye /37 – 
Dolayısıyla göklerde ve
yerde ululuk yalnız 
O’na aittir. Azîz ve 
hakîm O’dur (üstün 
kudret, tam hüküm ve 
hikmet sahibidir)
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46-AHKAF SÜRESİ

         Mekke döneminin
sonlarında indirilmiş olup
35 âyettir. Sûrenin adı 21.
âyetinde geçen kelimeden
gelmektedir. Ahkaf: “Kum

tepeleri” demektir. Bu sûre
Havamîm grubunun son

sûresidir.  
          Sûre Mekkeli ilk

muhataplar başta olarak,
hak dine karşı çıkanların,

Âd halkı gibi imha
edileceklerini belirtip onları
uyarmakta, Hz. Muhammed

(a.s.)’ın risaletini kabul
etmeleri gerektiğini

belirtmektedir. Sûrenin
sonunda Kur’ân’ı dinleyip

doğru yola giren bazı
cinlerin kendi kavimlerini

uyarmaya gittikleri
bildirilerek, inatçı insan

kâfirlerine ders
verilmektedir. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

       Ahkaf /1 – Hâ Mîm.
Ahkaf /2 – Bu kitabın

indirilmesi, (o üstün
kudret, tam hüküm ve

hikmet sahibi), azîz ve
hakîm Allah

tarafındandır. 
Ahkaf /3 – Biz gökleri,

yeri ve bunların
arasındaki varlıkları

ancak gerçek bir
maksatla, adalet ve

hikmetle, bir de belli bir
süre için yarattık. Ama

kâfirler uyarıldıkları
kıyamet gününden yüz

çevirirler. 
Ahkaf /4 – Müşriklere

de ki: “Şimdi baksanıza
şu sizin Allah’tan başka

ilahlaştırıp
yalvardığınız
putlarınıza! 

Söyler misiniz, onlar
yerde hangi şeyi

yaratmışlar, yoksa
göklerde mi bir

ortaklıkları var? 

(Akıl yönünden bu
mümkün olmayınca,

nakil yönünden putlara
ibadetin gerçek

olduğunu gösterin)
Eğer bu iddianızda

tutarlı iseniz, daha önce
gelmiş bir kitap yahut

hiç değilse bir bilgi
kalıntısı varsa getirin

görelim.” 
Daha önceki kitaptan

maksat, Allah tarafından
gönderilen kitaplardır. Bilgi

kalıntısı ise, önceki
peygamberlerin

öğretilerinin kalıntılarıdır.
Bunlarda şirke gerçeklik

payı veren bir taraf yoktur.
Kutsal kitaplar bir yana,

bilimsel kitaplardan veya
araştırmalardan hiçbiri,

Allah’tan başka bir yaratıcı
bulunduğuna delâlet etmez.
Ahkaf /5 – Kendisinin

duasına, ta kıyamete
kadar cevap

veremeyecek olan ve
esasen kendilerine
yapılan dualardan

habersiz o Allah’tan
başka uydurulan

nesnelere yalvaran
kimseden daha şaşkın

biri hiç olablir mi? 

يلة قي وة ﴾٣٣﴿ ا بةدة مف وة ـةات  لةه  ا ۛسيح  ل وا مة م  اقة عة حة مف وة ا ب ه  نة هيـان واب ـكـ مة ؤ ن ز  تةهف يةسف
يت مف ااءة نةسي ك مف ل قة م  ذةا يةوف يـ هن أفون مة ةار   م كموة الةك مف النح مة وة مة يـك مف الفيةوف ا نةنفسن كةمة

ل  ةكمذن ت مف م كممف ب اةنـح ذف يةات  اتحةخة ك م الحن  ان تـف ة رح غة واىوة ز  ﴿٣٤﴾ ه  نف ينة م  ري نةاص 
فةل لحنه  ﴾٣٥﴿ وة  ين نف الفحة  يةاۛ ـالدح 

مة لة ونة فةالفيةوف ج  رة ا ي خف هة نف لة م  تةـي  مفـه  وة تةب ونةـسف عف
لة ه ـوة ﴾٣٦﴿ مفــالف ا ت  ـال رةبح  د   ـحة وة من بح وة  سحة ض   رة ةرف بح  الف ينةـالف رة الةمي عة
﴾٣٧﴿ ا ر ـــبفــك ـــــالف ةـاء  ف ـية ات  ــمنـــي السح ض   وة وة ةرف الف يم  وةـه وة كي الفحة يز  زي الفعة

اف               قة ةحف ة  الف ورة             س    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ا نةا مة لةقف ات  خة وة من السحة ﴾٢﴿ يل  زي تةاب  تةنف نة الفك  يز  الحن  م  زي يم  الفعة كي الفحة ﴾١﴿ ما حن
اا نةه مة  بةيف

ة لح قح  اي ل  ب الفحة الجة ۜى وة ينة م ۛسمحى ةذي الح ر وا وة فة اا كة ة مح ر وا عة ا نفذ  ۛض ةرف الف ا وة مة وة
يف ق لف ال اـالرة  ت مف مة

ونة ع  نف د ون  تةدف اذةاخة  الر ونييالحن  م  واـمة لةق  ﴾٣﴿ ونةـعفـم  ض  ر 
مفـلة  ه 

ك  رف ۜ ف ي ش  ات  وة من يت ونيي السحة تةاب  اي نف ب ك  ل ـقة م  اا بف ذة ة  هن الثةارة الوف نة ض  م  ةرف المف الف
مة ةـم  لح ــالۛض نفـوة الحن  د ون  نفـم  واــع  دفــية نفـمح ﴾٤﴿ نف  م 

نف لفم  اي ت مف ع  ينة ك نف قي ۛصاد 
﴾٥﴿ يةسف نفــمة يب ـتةـلة ا جي ه  لنى لـة م ـية اي ه  ة ـمةـينـق ـالف وف مف نفـعة مفـوة اائ ه  ل ونة د عة اف  غة
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Ahkaf /6 – İnsanlar 
diriltilip mahşere 
toplandıklarında bu 
putlar, müşriklere 
düşman kesilir ve 
onların kendilerine 
tapınmalarını şiddetle 
reddederler. [19,81-82; 
29,25] 
“Kânû”daki zamirin 
müşriklere de râci olması 
mümkün olup buna göre 
mâna şöyle olabilir: 
“Müşrikler, onlara 
taptıklarını inkâr ederler” 
Ahkaf /7 – Âyetlerimiz
açık açık okunup beyan
edildiğinde o kâfirler 
önlerine gelen gerçek 
hakkında: “Bu, besbelli 
bir sihirdir!” derler. 
Sihir diye nitelemeleri bu 
kitabın sıradan bir kelam 
olmayıp bir insan sözü 
olmadığının kendi 
ağızlarıyla itiraf 
edilmesidir. 
Ahkaf /8 – Yoksa, 
“Kur’ân’ı kendisi 
uydurdu!” mu diyorlar?
De ki: “Eğer ben 
uydurduysam zaten 
Allah, çok geçmeden 
cezamı verir. Siz bana 
yardım etmek isteseniz 
bile Allah’ın azabından 
beni kurtaramazsınız. 
Ben cezamı çekmeye 
hazırım. Siz rahat olun. 
Demek ki sizin bu kabil
laflarınız boş sözlerden,
içine daldığınız 
yaygaradan ibarettir 
         Allah da sizin bu 
atıp tutmalarınızı ve 
kopardığınız yaygarayı 
pek iyi bilmektedir. 
Benimle sizin aranızda 
şahit olarak O, kâfidir. 
O gafurdur, rahîmdir 
(affı, merhamet ve 
ihsanı pek boldur). 
[72,22-23; 69,44-47; 
25,5-6] 
Ahkaf /9 – De ki: 
Peygamber olarak gelen
ilk insan ben değilim 
ki! (Sanki peygamber 
olduğumu söyleyen ilk 
insan ben mişim gibi 
nedir bu kadar 
tepkiniz?) 
      Dünya hayatında 
benim ve sizin başınıza 
neler geleceğini 
bilemem. Ben sadece 
bana ne vahyediliyorsa 
ona uyarım. Çünkü ben 
açıkça uyaran bir 
elçiden başka bir şey 
değilim. 
Âhirette insanların mâruz 
kalacakları durumları 
bildirmek peygamberlerin 
görevine dahildir. Fakat 
dünyada neler olacağını 
bilmek böyle değildir. Onun 
için mealde “dünya 
hayatında” kaydını koymak 
gerekmiştir. Müşriklerin 
keyfi tahakkümle, alay etme 
ve işi yokuşa sürme gibi 
maksatlarla Hz. Peygambere
yönelttikleri olur olmaz 
isteklerinin saçmalığı 
vurgulanmış ve 
Peygamberin görevine, 
kendilerinin ondan nasıl 
faydalanacaklarına işaret 
edilmiş oluyor. 
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Ahkaf /10 – De ki:
Söyleyin bakalım: Eğer

bu Kur’ân Allah
tarafından geldiği halde

siz reddetmişseniz,
İsrailoğullarından da bir
şahit, (tevhid, âhiret vb.

İman esasları gibi
Kur’ân’da bildirilen

hakikatlerin) benzerine
şahitlik edip iman ettiği

halde, siz büyüklük
taslayarak iman

etmezseniz sizden daha
şaşkın, daha zalim

kimse olabilir mi? Allah
elbette böyle zalimleri

hidâyet edip emellerine
ulaştırmaz. 

Buradaki şahit, Medinedeki
en meşhur Yahudi bilgini
Abdullah İbn Selam (r.a)

gibi kimselerdir. 
Ahkaf /11 – İnkâr

edenler bir de,
müminler hakkında

şöyle derler: “Bu İslâm
dini eğer önemli ve

değerli bir şey olsaydı,
bu müslümanlar

akıllarını kullanıp onu
anlamakta bizi
geçemezlerdi.”
Kendileri bunu

başaramayınca “Bu,
zaten eski, modası
geçmiş bir yalan!”
deyip geçiştirmek

isterler. 

Mütekebbir, mağrur
müşriklerin gözü dar dünya
çıkarlarından başka bir şey

görmediğinden, enaniyetleri
akıl ve görüşlerini

daralttığından, kendilerini
ve görüşlerini hakikatin tek

ölçüsü sanırlar.
Müslümanlar hakkında ise

peşin hükümlüdürler.
Onların verdikleri en iyi

not: “Akılları fazla
ermeyen, safdil” olmaları
şeklindedir. Böyle olunca,

kendilerinin farkına
varmadıkları önemli,

gerçek, değerli hiçbir şeyi,
müminlerin onlardan önce

bulmalarını mümkün
saymazlar. Kendilerinin
malı olmayan hiçbir şey

doğru, güzel, önemli,
değerli, faydalı

olamayacağı için, en parlak
gerçekleri bile onlara kabul
ettirmek mümkün değildir.

Ahkaf /12 – Bundan
önce, bir rehber ve

rahmet olarak Mûsa’nın
kitabı vardı. Bu ise,

zalimleri uyarmak, iyi
hareket eden müminleri

müjdelemek üzere
indirilmiş, onu

doğrulayan Arapça bir
kitaptır. 

Ahkaf /13 – Onlar ki
“Rabbimiz Allah’tır”
deyip sonra da dürüst

hareket ederler, işte
onlara korku ve endişe

yoktur, onlar
kendilerini üzecek
hiçbir durumla da

karşılaşmazlar. 
Ahkaf /14 – Onlar

cennetlik olup,
yaptıkları güzel işlere
karşılık olarak ebedî

kalmak üzere o
cennetlere girerler. 

﴾٦﴿ ذةا اي النحةاس وة رة مف العفـان والةـكـ ح ش  ااءى وةـه  يـاف ـكـمف ـه ـبةادةت ـع ـواب ـان ـكـدة نةـري
ةقةالةنةات  ــيح ــنةا بةــات ـانية ينة ـ الح واكفذي ر  قح  لةـلفـ ل  فة اـحة ة مح ذةا  اي لة لنىـتفـت وة مفـيفـعة ه 

ول ـالمف ية يــتةـونة اففـق  يفـتةـ اين  اففلفـق ه ۜ ـرن ه ــت ــرة ﴾٧﴿ ه  ااءة ۙـجة ذةا مف ۜ   هن ين  بي ر  م  حف س 
لةم  ب الحن  العف وة ـاىۜ ه  ات ـ ۛشيف يـمة ونةـفي ۜ ـفي ض  ىـكفيه  ب هي فن تةـفة نةـم  يـلي ونةـكمـل ـمفـلة

ا لفـق  عاى نفت ـكم مة ب دف ﴾٨﴿ يداى ي ۛشهي ني ۜ  بةيف ك مف نـة بةيف وةوة ه  الـف ـغةــ الفوة حيــور  م ـيـرحة
اي  ل  بيـففــمة ب ـعة لة ةكمـي وة تح نف ال ۜ اي اي ـب ـمف مة ة لح اىـع  اي وحن ل  نةـم  ي الرح س  ري ااالدف مة وة

اليفلفـق  نف ـــت ـــــ الرة نفــــــانة م ـكـمف اي ﴾٩﴿ لة اـــاي مة ة وة ةــاالنةــيح لح يـــــنة  ال اي ن ـيـــبيـــر  م ـذي
د ـب  دة ۛشاه  ۛشه  ي ايسفــبةنف ـم  هي وة اايـيـناي هيـل ـثفـم  لنىـعة لةـرة د   نف   وةالحن ع 

ت مفكف رف فة
قةالةوة ﴾١٠﴿ اسفـانمةـفة ــتةـنة وة ت ــبةـكف ة ــرف نح ۜ اي ةمف يةالحن ي الفـهفـ لة ةال ـقةـد  مة الظح يـوف ۟ـمي نة

ا    راىــيفـخة انةـكفوفـــوالةـن ـــــانمة اــبةـــۛس مة ونة لة اـق  ۜـيفـاي ه  ة ينة ـــالح واكفذي ر  ةـ ل فة يـلح نةــذي
نفـــم وة ﴾١١﴿ ذف اي وا ب ـــتةـهفـمف يةــ لةوة ااــــهنونة  ـو ل ـق ـيةــۛسـهي فةــد  ففذة يـك  قةـــ اي م ــدي

حفــم  رة اماى وة مة ى اي ا اـهنةىۜ  وةــمةــوسن ق  ل ـۛصـتةاب  م ــك  ذة ۛساناىـدح  تةاب ـكن ل هيـبفـقة
ة نح ة اي ينةـالح ال واـ قةذي ﴾١٢﴿ ى ب ياح رة رة عة ذ  ينة ل ي نف ةذي واۗ الح ى ظةلةم  رن ب شف ينةــلفـل   وة ني س  حف م 

﴾١٣﴿ بح نةا ةـ ث الحن   رة تة ا مح ام ــسف خةـقة ف  عةــوا فةلة مف يةــه ـيفـلةــوف ه  لة ن ـحفـــمف وة ۛـزة ونة
﴾١٤﴿ ينة في ال دي ةة  خة نح اب  الفجة حة ائ كة الصف لن ب ـا ول ااءى زة اۛجة اـيهة ل ونةـان وايةـكفمة مة عف
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Ahkaf /15 – Biz 
insana, anne ve 
babasına güzel 
muamele etmesini 
emrettik. 

Zira annesi onu 
nice zahmetlerle 
karnında taşımış ve 
nice güçlüklerle 
doğurmuştur. 

Çocuğun anne 
karnında taşınması ve 
sütten kesilmesi otuz ay
sürer. 

Nihayet insan 
gücünü kuvvetini bulup
daha sonra kırk yaşına 
girince 

“Ya Rabbi!” der. 
“Gerek bana, gerek 
anneme babama 
lütfettiğin nimetlerine 
şükür yoluna beni 
sevket. 

Senin razı 
olacağın makbul ve 
güzel iş yapmaya beni 
yönelt ve bana salih, 
dine bağlı, makbul nesil
nasib eyle! 

Rabbim senin 
kapına döndüm, ben 
sana teslim 
olanlardanım.” [17,23; 
31,14] 

Ahkaf /16 – İşte 
Biz, onların yaptıkları 
en güzel işlerini, 
taatlerini kabul edip, 
günahlarını affedeceğiz.

Bunlar 
cennetlikler 
arasındadırlar. Bu, 
onlara söz verilen 
gerçek bir vaaddir. 

Ahkaf /17 – Fakat
bir de öyleleri var ki, 
kendisini imana dâvet 
eden anne ve babasına: 

“Öf be! Yetti artık!
Benden önce nice 
nesiller ölüp de geri 
dönmediği halde, siz 
beni mezarımdan dirilip
çıkarılmakla mı 
korkutuyorsunuz!” 
derken, 

onlar: Allah’a 
sığınıp yalvararak 
oğullarına: 

“Yazık ediyorsun 
kendine! derler, imana 
gel, Allah’ın vaadi 
elbette gerçektir.” 

O ise yine de: “Bu 
âhiret inancı eskilerin 
masallarından başka bir
şey değildir” diye 
diretir. 
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Ahkaf /18 – İşte
onlar, kendilerinden
önce insanlardan ve

cinlerden gelmiş
geçmiş topluluklar

içinde, 

haklarında azap
hükmü kesinleşmiş

olanlardır. 

Çünkü onlar
hüsrana uğramış

kimselerdir. 

Ahkaf /19 –
Herkesin, yaptığı işlere
göre dereceleri vardır. 

Sonuçta Allah
onlara işlerinin

karşılığını tam tamına
ödeyecek, 

onlar asla
haksızlığa mâruz

kalmayacaklardır. 

Ahkaf /20 – Gün
gelir, kâfirler cehennem

ateşinin karşısına
tutulurken şöyle denilir:

“Bütün
zevklerinizi dünya

hayatınızda kullanıp
tükettiniz, onlarla safa

sürdünüz. 

Artık bugün
dünyada haksız yere

büyüklük taslamanız ve
dinden çıkıp fâsıklık

etmeniz sebebiyle zelil
ve hor eden bir azap ile
cezalandırılacaksınız.” 

ال ـب  يفـوة ۛضكم ه ـه  ا مح ــتفـلةـمةـۛساناىۜحةـه  ايحفـدة وة هاى وة ه ـتفـعةـرف ة صح وة ۛسانةــنةاالف نفـيفـوة
ف  ۜ ه  ثةلنث ونةـال ـۛصـوة راى اىـحة ۛشهف ذةا بةلةغة تحن بةلةغة اي ه  وة ة دح ينة الش  بةعي الرف ل  مف حة هاىۜ وة ه ـك رف

عف ز  يـــالوف ن كمالنف الشف ناي ةـمةـعفـرة اي النفـــتةكة الح ةـۛت عةـمفـعةـتي لةيح بح الة ـةىۙ قةـنةــۛس رة
لة مة  العف

ل حف ليي ۛصال حاى الصف يه  وة ضن ي  تةرف ة  في يح ۛيـذ رح  نحيي تي اي النف ة وة يح ال دة لنى وة عة وة
ا ينةئ كة ـا وللن بحةل  عةـتةـ نةالحةذي مفـه ـنفـقة ﴾١٥﴿ لةيفكة ـت بف نحيي ت  اي اي نة وة ينة  م  ل مي سف الفم 

نة ز  عةـتةـوة اوة ات ـۛس نفـجة ـة يـيح  مف فاي اب  ه  حة دة الصف عف ۜ وة ةة  نح الفجة ا نةـۛسـالحف ل وا مة م  عة
ةوة ي قةالةــالح اـــ ل ذي ه  ا فح ــدة يفــــل  وة ﴾١٦﴿ يدف ق  ـــصح ـال ونةـــوعةـواي ـان ـكـ الحةذي د 

قةدفـخف ا  النف جة وة اـر ون  م ـق ـلةت  الفـخة رة ه مة ي وة لي نف قةبف اـكمــلة ان ـتة ال اـمة دة يـــع  ناي
يف عفــــكة انم ـلةــــوة ة وة نح ۗ اي ۛ فةــ حةالحن دة ــنف ااــاهنـق ول  مةـــيةــقح  ذة تةـية ةثةان  ـيـغيـسف الحن

ا ينة ئ كةـا وللن ةذي  الح
ة قح م   حة ه  لةيف ل عة وف يالفقة دفـقة م ـا مة  فاي ﴾١٧﴿ ا ة لح ير  اي ينة الۛساطي لي ة ةوح الف

ل ك لح  وة ﴾١٨﴿ نف لةتفـخة مفـقة م  ل ه  نة بف مف م  ةه  نح ۜ اي الف نفس  نح  وة ينة الفج  ري اس  ان واخة كة
مة يةوف وة ﴾١٩﴿ ات   جة ادةرة ة مح ۛ م  ل وا م  ل عة يةـ وة فح  مفـي وة  ه 

الة مة ي ـالعف ه مف لة مف وة ونةـه  ظفلةم 
ينةـالحة  ذي

لةىـفةـكف ۜ ر واعة ةار  هة النح بةات ـالذف ت مف طةيح  يك مف ــبف م كميةات ـحة في رةض ـعفـي 
اۛ فةالفـب  مة ت ـيةــهة نةـوف وف زة اـون  ب ـه ـذةاۛب الفـعة جف مفـت ـنفـكم مة اسف نفيةا وة ت مفـتةـالدح  تةعف مف

﴾٢٠﴿ تـة ض  ب  ب ر ونة ف يكذتةسف ةرف قح  ر ـيفــغةـالف ب الفحة اــ وة ۟ـس ـففـمف تةـت ــنفـكم مة ق ونة
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Ahkaf /21 – Bir 
de Âd halkının 
kardeşleri Hûd’u 
hatırla. 

O Ahkaf’da 
kavmini uyarmıştı. 

Gerçekte ondan 
önce de, sonra da 
birçok uyaran 
peygamberler gelip 
geçmişti. 

O: “Yalnız Allah’a
ibadet edin. 

Doğrusu ben, sizin
başınıza gelecek müthiş
bir günün azabından 
endişe ediyorum.” 
demişti. 

Ahkaf sözlükte 
“kum tepeleri” 
anlamına gelir. Özel 
isim olarak, Arap 
yarımadasının güney 
batı kısmı olup bugün 
meskûn değildir. 
Uman’dan Yemen’e 
kadar bu bölgede Âd 
kavmi yaşamıştı. Burası
eski çağlarda yeşillik 
iken sonradan kuraklığa
mâruz kalmış olabilir. 

Ahkaf /22 – 
Onlar: “Sen bizi 
tanrılarımızdan 
vazgeçirmeye mi 
geldin! 

Haydi, iddianda 
tutarlı isen, geleceğini 
bildirerek bizi tehdit 
ettiğin azabı başımıza 
getir bakalım!” dediler. 

Ahkaf /23 – O 
şöyle cevap verdi: 

“Azabın vakti 
hakkında kesin bilgi 
Rabbimin nezdindedir. 

Ben sadece 
benimle gönderilen 
mesajı size 
duyuruyorum. 

Ne var ki sizi 
cahilce davranan bir 
toplum buluyorum.” 
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Ahkaf /24-
Ahkaf /25 – Vaktâ ki,

bildirilen azabı,
vâdilerine doğru

enlemesine yayılarak
ilerleyen bir bulut
halinde görünce: 

“Bu, dediler, bize
yağmur getiren bir

bulut!” 
Hûd: “Hayır, dedi, bu,

sizin gelmesi için acele
edip durduğunuz şeydir,
yani can yakıcı bir azap

taşıyan bir rüzgârdır! 
Rabbinin izniyle her
şeyi devirip yerle bir
eden bir kasırgadır.” 

Derken hepsi
helâk olup sadece
meskenleri kaldı. 

İşte Biz, suça
gömülmüş gürûhu

böyle cezalandırırız.
[7,65; 11,50; 26,123

vd.] 
Burada yalnız canlıları
öldürüp binaları tahrip

etmeyen ve yirminci
yüzyılın son çeyreğinde

icad edilen bir bomba
çeşidine işaret bulabiliriz. 

Ahkaf /26 – Gerçekten,
Biz onlara, size

vermediğimiz imkânlar
vermiştik. 

Kulaklar, gözler ve
gönüller lütfetmiştik

kendilerine. 
Fakat ne kulakları, ne

gözleri, ne de gönülleri
kendilerine hiçbir fayda

vermedi. 
Çünkü onlar Allah’ın

âyetlerini bile bile,
inatla inkâr ediyorlardı. 
Neticede alaya aldıkları

o azap kendilerini her
taraftan sarıverdi. 

Ahkaf /27 –
(Mekkeliler!)

Etrafınızda bulunan
birçok şehirleri yerle bir

ettik ve yanlış yoldan
dönsünler diye

âyetlerimizi farklı
üsluplarla tekrar tekrar

açıkladık! 

Ahkaf /28 –
Kendilerine Allah’ın

nezdinde yakınlık
sağlasınlar diye
Allah’tan başka

edindikleri tanrılar, o
müşrikleri kurtarsalardı

ya! 

Bilakis onlar
ortalıktan kaybolup

kendilerini terk ettiler. 

İşte onların
sapıtmalarının ve

uydurup durdukları
iftiralarının neticesi

bundan ibarettir. 

مةـقة ةحفـب ه  ــوف قةـالف اف  وة ر  ذ ـــنح ـت  الـلةـــدف خةـــقة اذف  وة
ا عةــكم الخة ذف النفـرف ۜ اي رة ذةــاد 

ة ةـب ـعفـتة اللح لح اوا اي ۜد  ة ايالحن ح ن مفكملةيـفـاف  عةـالخة يـ اي نف نفـن  يةـيفـبة م  م  يفه  وة ا دة هي لفف  خة
اوا ئفتةنةا قةال  نةا الج  كة نف ل تةأفف  ت نةاۛ فةأفت نةا  عة ل هة اـب  ان  مة

ا نة د  اتةع  ﴾٢١﴿ م  ذةاۛب يةوف يم  عة ظي عة
ة قةالة نح اـاي لفم ـالف مة دة ع  نف ا بةلح غ الحن   ع  ااكم وة مف مة ﴾٢٢﴿ نف  اي

نة نفۛتكم ينة م  قي اد  ة الصح
ه ـلةـفة الوف ارة ة اىـار ضـعة مح ﴾٢٣﴿ لف س  لن هيـب  ت ـا رف يـك ـوة اي ح ي ن ماى مفكمـالرن ل ونةـ تةقةوف ـهة جف

ذةا قةال وا ار ض  هن نةاۜ بة عة ر  ط  وة لفـم مف ا ه  تةعف مة لفت مفـاسف ۜـب  جة هي ب لة تةقف ۙ م سف مف يةت ه  د  الوف
ر  مح  ةـك  ت دة ء  لح ر  ۛشيف ا ب اةمف بح هة  رة

وا لة بةح  اى فةاةصف ي رن ﴾٢٤﴿ ا يهة يح  في ذةاب  ري ۙ عة يم  اللي
لة دفـوة ةـمة  قة مفـكح ةاه  نح ﴾٢٥﴿ ة لح ۛسا اي ۜ كن مة مف ل كةكفن ه  ز يـنة ذن  جف

مةـالف وف مي قة ر  جف ينةـالفم 
جةـيــمف فيكم البفــمفـــمف  ۛسـه ـــلة اـنةــلفــعةــــه   وة ۛصاراىـــــعاى وة ا اينف مةـيـــفي ا ةــمة ةاـكح نح

ىـالغف البفـه ـع ـمفـمف ۛسـه ـنفـعة نن ا لة الففـۛصار ه ـمف وة ا لة ت ـــ ـمف وة مفـه ــدة الفف اا دةــ ــوة ةى  فةمة
ذف  د ـــــجفـــــوا  يةــان ــكفاي يةــــونة  ب  حة اقة ب الحن ا ت  ـان حة مفــــه ـــــ  وة نف ء ــ ۛشم  يف

لة ا حةـــكفــلةـــدف الهفـقةــوة لةـــنةا مة مفكمـــوف ﴾٢٦﴿ ا   مة

۟ــهفــتةــسفــية هي ــــب  واـــان ــكف نة ؤ ن ز 
لةــلةـفة وف ﴾٢٧﴿ ى ـــق ــالف نةـم  ۛص رن ففــوة ة نيةـــرح ةــعةـات   لةــنةا الف ج ــية  مف ــه ــلح ع ونةــرف

بةــــ   ق الحن نف  د ون  ــــذ وا   م ــخةــاتحة ل ـانـرف ۜــهةــــاى  ان ةى ةـــرة ه ـــــۛصــنة يـم    الح نةــذي
﴾٢٨﴿ ل ـــه ــنفــلح واعةــلف ۛضــبة ذن ۛ  وة ففــمف مةــه ـــكمـــكة  اي ر ونةـتةـففـــان وا  يةــكفاـمف  وة
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Ahkaf /29 – Hani 
Biz bir vakit cinlerden 
bir takımını Kur’ân 
dinlemeleri için sana 
göndermiştik. 

Kur’ân’ı işitip 
dinleyecek yere gelince
birbirlerine: 

“Susun, dinleyin!”
dediler. 

Okuma 
tamamlanınca kendi 
toplumlarına birer 
uyarıcı olarak döndüler.
[12,109; 25,20; 29, 27; 
6,130] 

Sahâbe ve 
tabiundan birçok zat, 
cinlerin Batn-ı Nahle’ye 
gelip dinledikleri 
hususunda ittifak ederler. 
İbn İshak gibi Siyer 
sahipleri bu hadisenin, 
Peygamberimiz (a.s.)’ın 
Taif’ten çok üzgün bir 
şekilde döndüğü ve bu 
yerde konakladığı sırada 
vaki olduğunu bildirirler. 

Ahkaf /30 – “Ey 
kavmimiz! dediler, biz 
Mûsâ’dan sonra 
gönderilen, kendisinden
önceki vahiyleri tasdik 
eden, gerçeğe ve 
dosdoğru yola götüren 
bir kitap dinledik.” 
[6,115; 9,33] 

Cinlerin Hz. Mûsâ 
(a.s.)’ı ve diğer semâvî 
kitapları bilip inandıkları 
anlaşılıyor. 

Ahkaf /31 – “Ey 
kavmimiz! Allah 
yoluna dâvet eden bu 
elçinin çağrısını kabul 
ve ona iman edin ki 

Allah da sizin 
günahlarınızı affetsin 
ve gayet acı bir azaptan
sizi kurtarsın. 

Muteber rivayetlerden
anlaşıldığına göre, 30. 
âyette zikredilen olaydan 
sonra cinler, peşpeşe 
heyetler halinde Hz. 
Peygamber (a.s.)’ın 
huzuruna gelmişlerdir. Bu 
hadisenin en az altı kere 
vaki olduğu hadislerden 
anlaşılmaktadır. 

Ahkaf /32 – 
Allah’ın elçisine icabet 
etmeyen kimse bilsin 
ki, 

Allah’ın 
cezasından asla kaçıp 
kurtulamaz ve Allah’tan
başka hiçbir hâmi ve 
dost bulamaz. 

Onlar besbelli bir 
sapıklık içindedirler. 
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Ahkaf /33 – O
kâfirler şu gerçeği hâla

anlamadılar mı ki;
gökleri ve yeri yaratan

ve yarattıktan sonra
hiçbir yorgunluk

çekmeyen Allah, ölüleri
diriltmeye de, haydi

haydi kadirdir! 

Evet, O her şeye
kadirdir. [50,15.38]

{KM, Tekvin 2,3; Çıkış
31,17} 

Ahkaf /34 – Gün
gelecek, kâfirler

cehennem ateşine karşı
tutulacaklar. 

İşte o zaman,
kendilerine: “Nasıl, bu

ateş doğru değil
miymiş?” diye

sorulunca: 

“Evet, Rabbimize
yemin ederiz ki haktır,
gerçektir” diyecekler. 

Yüce Allah da
şöyle buyuracak: 

“İnkâr edip
durduğunuz için haydi
öyleyse tadın bakalım

azabı!” 

Ahkaf /35 – O
halde ey Resulüm! O
üstün azim sahipleri

olan peygamberler nasıl
sabrettilerse, sen de

öyle sabret. 

Onlar hakkında
azap gelmesi için acele

etme! 

Onlar, tehdit
edildikleri azabı
gördükleri gün,

dünyada gündüzün,
sadece bir saatinden

daha fazla
kalmadıklarını

düşüneceklerdir. 

Bu bir duyurudur.
Sözün kısası: “Allah’ın

yolundan çıkmış
güruhtan başkası helâk

edilmez.” [55,46-47;
18,107; 79,46; 10,45;

73,11; 86,17] 

راى ـنة نةفة تةم ـنح  يةـج ـالف م  ۛ  ع ونةـسف اننة رف احةالفق  وه ـۛضـفةلةمحة ر  ذف اي لة وة اااي نة فف يفكةـۛصرة
ااـيةاقة واـقةال  نة مة وف ﴾٢٩﴿ اوا ت واۛ فة قةال  اـالنفص  ة ية لةمح لنى ق ض  ا اي ةوف لح مف وة ه  م  ينة قةوف ري ذ  نف م 

نف ى ــم  د ـعفــبة م  قاىــۛصـــم  وسن ابةـل  دح  يفـنة يةـيفـمة ه ــدة ةا نح نةاـۛس اي عف لةــا نف اىـابـتةـكنم  ز 
اا يةا نة مة يب وا قةوف ية الجي الحن  دةاع  ﴾٣٠﴿ لةىـية ي اي داي قح  هف لنىالفحة اي يق   وة يم  طةري تةقي م سف

ي ـو ب ـذ ن  رفـك مف وة م ـيـاللي ذةاب ــعة نفـم  مف كمج  ن واب  انم  لةـف ـغفـهي يةـوة نفمف كمرف م 
مة ي ـوة بفـنف لة ية ج  ج ـ فةلةيفۛس ب الحن  دةاع  عف ض  يـف  ز ـم  ةرف لة الف ه ـلة يفۛسـوة ﴾٣١﴿

لة اـمف يةــالوة وف ة رة ة النح الحن ﴾٣٢﴿ ل ــد ون  نفــم  ا الوف اـهي اــية لن ۜ ا ول ي ئ كةــاء  ل  ـۛض في ن ــيـبيــم  لة
ۛض ةرف الف لةمف وة ية وة  يةعف

ة نح ه  لفق  ر  ب خة اد  اى ب قة لن  عة
ي ية النف تنۜى ي حف وف الفمة ي لةقة الحةذي ات  خة وة من السحة

رةض  مة ي عف يةوف ينة وة ةذي واكـ الح ر  لةى فة ۜ عة ةار  النح ﴾٣٣﴿ اى ة بةلن نح لنى ه ـاي ء  ك لح  عة ير  ۛشيف قةدي
بح وة لنىــقةال وابة ا واـذ وق ـ قةالة فةنةاۜـرة ذةاۛب ب مة  الفعة

ت مفكم نف ا  ۛسـلةيف ال ذة ۜ ـحةـالفـب هن قح
ا ۛصــكف رفـب ـاصفـفة م  ــعةــرة ا ولل وا الفـبةــمة لة ل ـ الرح س نةـم زف وة ﴾٣٤﴿ ر ونةـف ــكفـتة

ة اةــكـ مف يةــنح مةــه  ا ي ــية وف نة مة وف ۙ لةــوعةــرة ونة ةــــبةــلفــمف يةــد  لح اوا اي ث  تةـتة ۜـه ـلة لفـج ـعفـسف مف
﴾٣٥﴿ غ ۛ فةـــار ۜ بةـهةــنف نةـم  ةى ــۛساعة ة ـــهفـلف ي ـــهةـلة لح م ــقةـالفلةك  اي اـ الفوف ق ونةـس  فة

د               ة مح ة  م حة ورة                س 
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47-MUHAMMED 
SÜRESİ
Medine’de nâzil olmuştur. 
38 âyettir. Sûrenin adı 2. 
âyetinden gelmektedir. Bu 
sûre, İslâma düşmanlık 
eden kâfirlere karşı cihad, 
savaş, esirler, ganimet ve 
münâfıkların 
davranışlarından bahseder. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Muhammed /1 – İnkâr 
edip insanları Allah’ın 
yolundan 
engelleyenlerin bütün 
yaptıklarını Allah boşa 
çıkaracaktır. [25,23] 

Allah yolundan 
çevirmenin çeşitli şekilleri 
vardır.  a-İman etmekten 
zorla menetmek, b-
Müminlere baskı 
uygulayarak dini 
anlatmalarını ve dinlerini 
yaşamalarını engellemek, c-
Din ve dindarlar aleyhinde 
propaganda yaparak onlara 
karşı güvensizlik telkin 
etmek, d-Kâfirlerin, 
çocuklarını küfür üzere 
yetiştirmek sûretiyle 
Allah’ın dininden uzak 
tutmaları. 

Muhammed /2 – 
İman edip güzel ve 
makbul işler yapanlar 
ve Rab’leri tarafından 
gerçeğin ta kendisi 
olarak Muhammede 
indirilen vahye iman 
edenlerin ise 
günahlarını örtüp, 
hallerini düzeltir. 

Gerçi “İman etme” 
vasfından sonra ayrıca 
“Muhammed’e indirilene 
iman edenler” demeye 
ihtiyaç yoktur. Zira iman, 
onun tebliğ ettiği şeylere 
inanmayı zaten 
kapsamaktadır. Bundan 
maksat şunu vurgulamaktır:
Hz. Muhammed (a.s.)’ın 
risaletinden sonra, herhangi
bir kimsenin, onun getirdiği
dinin hükümlerine iman 
etmeden inançları geçerli 
değildir. Onun 
peygamberliğine ve 
getirdiklerine inanmak 
şarttır. 

Muhammed /3 – 
Bu böyledir. Çünkü 
kâfirler batıla uydular. 
İman edenler ise 
Rab’leri tarafından 
gönderilen hakka 
uydular. İşte Allah 
insanlara kendi 
durumlarını böylece 
beyan eder. 

Allah iki tarafın da
durumlarını açıkça 
ortaya koyuyor. Bir 
taraf batıl üzerinde ısrar
ettiğinden işleri 
geçersiz kılınmıştır. 
Öbür taraf ise hak yolda
sebat ettiğinden, Allah 
onları kötülüklerden 
arındırmış, hayat 
tarzlarını düzeltmiştir.
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Muhammed /4 –
İmdi kâfirlerle savaşta
karşılaştığınız zaman

hemen boyunlarını
vurun. Nihayet onları
iyice mağlub edince,
bağı sıkı tutun, onları

esir alın. Savaş bitince
onları ister lütfen

karşılıksız salıverir,
ister fidye alarak

bırakırsınız. 
Durum şu ki: Allah
dileseydi, onlardan
intikamlarınızı alır,

onları cezalandırırdı.
Fakat O, sizi

birbirinizle denemek
için savaşı emrediyor. 

Allah yolunda
öldürülenler var ya,

Allah onların
yaptıklarını asla zayi

etmeyecek, boşa
çıkarmayacaktır. [8,67-68;

3,142; 9,14-15] 

بزح

﴾٢﴿
Muhammed /5 –

Allah onları doğru yola
iletir ve onların

hallerini düzeltir. [10,9]

Muhammed /6 –
Onları, kendilerine

tanıtmış olduğu
cennetine alır.

Muhammed /7 – Ey
iman edenler! Eğer siz
Allah’ın dinine destek

olursanız, 
O da size yardım eder

ve savaşta ayaklarınızı
kaydırmaz.

Muhammed /8 – O
inkârcılara gelince,

onların hakkı yıkımdır.
Allah onların

yaptıklarını boşa
çıkarır. 

Muhammed /9 – Bu
böyledir, zira onlar

Allah’ın indirdiği
buyruklarını

beğenmediler. 
Allah da onların bütün

iyi ve güzel işlerini
boşa çıkardı. 

Muhammed /10 – Peki
onlar dünyada hiç

dolaşmadılar mı ki,
daha önce yaşamış

nesillerin âkıbetlerinin
nasıl olduğuna

baksınlar: Allah onları
yerle bir etti. 

Benzeri iş yapan
kâfirleri de, benzeri

âkıbetler beklemektedir.
Muhammed /11 – Bu
böyledir, çünkü iman
edenlerin yardımcısı

Allah’tır, kâfirlerin ise
mevlâları, dostları

yoktur. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
ينة الحةذي ن وا وة ل وا انمة م  عة وة ﴾١﴿ ينة ةذي ر واكـ اللح ۛصدح وا ـفة نف وة يل  عة ة الحن  ۛسبي مف الۛضلح الةه  مة العف

ن وا ا انمة لنى لةن زح  ب مة د  عة ة مح  م حة
الف وة ه  قح ـوة نف حة ۙ م  مف بح ه  رة رة ة مف كةفح ه  نف عة ات  ال حة ة وة الصح

ل كة ةـب  ذن ينة اةنح ةذي واـكة الح ر   فة
ة واـاتح  بةع 

لة  الفبةاط 

ة النح وة ﴾٢﴿ مف ات ه  ـة لةحة ۛسيح  الصف مفبةا وة لةه 
ة واـاتح ة بةع  قح نف  الفحة ۜ م  مف بح ه   رة

ل كةكف ب  ذن ر  ثةا ل لنحةاس  الحن   يةضف مفالمف لةه  ينة ةذي ن وا الح انمة
ذةا يت م  فةا  ينة لةقي ةذي ر وا الح فة ۛب كة ۜ فةۛضرف قةاب  اى الرح  تحن اا حة ذة مف  اي وه  ت م  نف وا الثفخة دح  فةش  ﴾٣﴿

ى ناح د  مة ا بةعف ة مح اي ااءى وة دة تحنى ف  ب  تةۛضعة حة رف  الفحة
 ۛ ا هة ارة زة  الوف

 ۜ ل كة لةوف ذن يةۛشااء  وة ۙ ثةاقة ا الفوة ة مح فةا 
ۙ مف ه  نف نف م  لنك  لا وة ل وة ۛضك مف ل يةبف ۜ بةعف ض  ينة ب بةعف ةذي الح ي ق ت ل وا وة يل  في ۛسبي نفتةۛصرة الحن  لة

ل ه م  خ  ي دف وة ﴾٥﴿ مف يه  دي ل ح  ۛسيةهف ي صف ۛبةا وة مف لةه  ﴾٤﴿  فةلةنف الحن 

ة لح ا ي ض  مة مفالعف لةه 
اا ا ية ينة اليح هة ةذي اوا الح ن  نف انمة ر وا اي ة تةنفص  رفالحن مفكم يةنفص  ﴾٦﴿ ة نح ا ةة ـالفجة فةهة ة رح مف عة لةه 
ينةوة وافةكف الحةذي ر  ساىـفة مف تةعف ة لةه  الۛضلح ا وة مة مفــلةالعف ه  ﴾٧﴿ ي ثةبح تف ك مف وة امة دة القف

وا الفةلةمف ير  يةسي ﴾٩﴿ ل كة مف ذن ةه  واـكـ ب اةنح ه  اا ر   مة
لة  الحن  النفزة

بةطة اـالعف فةاةحف لةه مفمة ﴾٨﴿

واـنفـيةـفة  ظ ر 
ةـبةـاق ـعة انةـكـيفۛف ـكف يـة  الح ةـه ـل ـبفـنف قةـنة م ـذي ۜ دةمح رةــمف ض  يــف  ةرف الف

ةــب كة ــــذن ل  اةنح ﴾١٠﴿ يــــا ف ـكةــــلفـمف     وة ل ـه ــــيفـــلةـ   عةالحن  اــــا ل ـثةــــنة     المفــري هة
﴾١١﴿ ة ةوف لةى ــــ مةالحن ينة ـالح ة الفـن ـــ انمةذي النح يـــاف ــكةـــوا  وة مةـري لنـــنة  لة ۟ـه ــى لةـوف مف
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Muhammed /12 –
Muhakkak ki Allah iman 
edip, makbul ve güzel işler 
yapanları, içinden ırmaklar 
akan cennetlere 
yerleştirecektir. 

Kâfirler ise dünyada 
zevklerini yaşamak ister, 
davarlar gibi yerler. İşte 
onların barınağı ateştir. 
Hayvanlar rızkın kim 
tarafından yaratıldığını, bu 
nimetler karşılğında 
kendisinden ne beklendiğini
düşünmezler. Çünkü bunlar 
yükümlü değildirler. 
Muhammed /13 – Nice
şehirler vardı ki, halkı, 
seni süren  Mekke 
şehri’nin halkından 
daha kuvvetli idiler. 

İşte Biz, onları imha 
ettik ve kendilerine 
yardım edecek kimse 
çıkmadı. 
Müşrikler, Hz. Peygamberi 
hicrete mecbur etmekle 
rahata kavuştuklarını 
sanmışlardı. Oysa bu 
hareketleri ile kendilerinin 
felâketlerini 
hazırlamışlardı. 
Muhammed /14 – 
Rabbi tarafından apaçık
bir delile tâbi olan 
kimse hiç, yaptığı işler 
kendisine süslenen ve 
hevâ ve heveslerinin 
peşinden giden kimse 
gibi olur mu? [13,19; 
59,20] 
Muhammed /15 – 
Allah’a karşı gelmekten 
sakınanlara vaad edilen 
cennetin durumu ise şudur: 
Orada bozulmayan su 
ırmakları, tadı değişmeyen 
süt ırmakları, içerken lezzet
veren şarap ırmakları ve 
süzme bal ırmakları vardır. 

Onlara orada her türlü 
meyve ile bir de Rableri 
tarafından bir mağfiret 
vardır. 
Bu nimetlere erişenler hiç, 
ateşte devamlı kalıp, kaynar
sulardan içirilip bununla 
bağırsakları lime lime olan 
kimseler gibi olur mu? 
[55,52; 2,25; 56,20] {KM, 
Tekvin 2,11-14; Tesniye 
8,7-10} 
Muhammed /16 – 
Onlardan seni 
dinlemeye gelen de 
vardır. 
Ama ne zaman ki senin 
yanından çıkarlar, o 
vakit sana kulak verip 
meseleleri öğrenenlere: 

“Sahi, az önce o, neler 
söylüyordu?” diye 
sorarlar. 
Bir kısım münafıklar 
müminler arasında 
bulunduklarından Hz. 
Peygamber’e muhatap 
olup, onlarla beraber onun 
sözlerini dinliyorlardı. 
Fakat kalpleri onun 
mübarek dilinde ifadesini 
bulan gerçeklerden uzak 
olduğundan cankulağıyla 
dinlemiyorlar, dışarı çıkınca
“Sahi! demin ne demişti?” 
diye sorma ihtiyacını 
duyuyorlardı. Onların hâlet-
i rûhiyelerini açığa çıkaran 
ne mükemmel bir ifade! 
İşte Allah onların kalplerini 
mühürlemiş ve onlar da 
hevalarına uymuşlardır. 
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Muhammed /17 –
Hidâyeti kabul

edenlerin ise Allah
hidâyette yakînlerini
artırır ve kendilerine

haramlardan ve
cehennemden

korunmayı nasib eder. 

Muhammed /18 –
Yoksa onlar, kıyametin

kendilerine ansızın
gelmesini mi
gözlüyorlar? 

Zaten alâmetleri
geldi bile! 

Ama kıyamet gelip
çattıktan sonra, ibret

almaları neye yarar ki!
[53,56-57; 54,1; 16,1; 21,1;

89,23; 34,52] 

Kur’ân’ın mûcizeli
beyanı, Hz. Peygamberin
tertemiz hayatı ve eğittiği

ashabı ile sürdürdükleri
yaşama tarzı ortada iken,

hâla iman etmeyen
kimsenin beklediği tek şey

kıyamettir. Kıyametin
başlıca alâmeti, âhir zaman
Peygamberinin gelmesidir.
Nitekim o, şehadet ve orta

parmağını göstererek:
“Benimle kıyametin

durumu, bunların yakınlığı
gibidir” buyurmuştur.

Maksat, kendisinden sonra
kıyamete kadar başka bir

peygamber gelmeyeceğini
bildirmektir. 

Muhammed /19 – O
halde şu gerçeği hiç

unutma ki: 

Allah’tan başka
ilah yoktur. 

Sen hem kendi
günahından, hem

mümin erkeklerin ve
mümin kadınların

günahlarından ötürü
Allah’tan af dile. 

Allah, (dünyada)
dönüp dolaştığınız yeri

de, (âhirette) varıp
duracağınız yeri de pek

iyi bilir. [6,59-60; 11,6] 

İslâm’ın insana
kazandırdığı ahlâki

faziletlerden biri de şudur:
Mümin, ibadet ve cihad

görevini yerine getirecek,
hizmete devam edecek,

fakat asla yaptıklarını
gözünde büyütmeyecek,

“üzerime düşeni yaptım”
diye durumunu yeterli

görmeyecektir. Aksine:
“Rabbimin benden

istediklerini hakkıyla yerine
getiremedim. Bilerek veya

bilmeyerek hangi
ihmallerim oldu?” diye bir

şuur kontrolü, bir tevazu ve
istiğfar halet-i ruhiyesi
taşıyacaktır. Âyet Hz.

Peygamber (a.s.)’a bile
böyle buyurarak, aslında

müminlere ders
vermektedir. Bundan

ötürüdür ki Hz. Peygamber:
“Ben her gün Allah’tan yüz

kere mağfiret dilerim”
buyurmuştur. 

ينة ةذي ن وا الح ل واوة انمة م  ات  عة ال حة ة نحةات  الصح ي جة ري نف تةجف ا م  ت هة تةحف ة نح ة اي  الحن
ل  خ  ي دف
ة الح ينةـوة وايةكف ذي ر  يةـمةـتةـفة  ونةـل ــكمأفـتحةع ونة وة

اتةـكف ةنف ل ـكمأفــمة ام ــالف عة ۜ ار  ةنفهة الف
نف اةيح نفـكـوة ية م  يةة  ه  ةى قةرف ة نف الۛشدح  ق وح يةــ قةم  كةـت ـرف ﴾١٢﴿ ةوة ى لةــثفـــمةار ـالنح مفـه ـــوى

نف لن انةـكـ الفةمة نةة ـبة ىـعة يح  ﴾١٣﴿ ة ايــالح ۛ تي تفكة جة رة نةا الخف لةكف مفالهف رة فةلة ه  مفـلة نةاص  ه 
ثةل  ةة  مة نح ي الفجة ةتي الح ﴾١٤﴿ نف بح هي م  نف رة يح نة كةمة وء  لةه  ز  ا ل هي س  مة اوا   عة ةبةع  اتح مف وة ه  ااءة وة الهف

اـفي نف ـاالنفـيهة ار م  اهة ۛ  ـــيفـــاء  غةـمة ن  النفر  انس  ار م ـــوة ن ـبةـــلةنف ـهة ةـم ـالف دةـو ع  ۜـق ـتح ونة
نفوة ار م  ر ـخة النفهة ة  ل لـلة مف ة ۛ وةـذح ينة بي ار  ة ۛسل ـعة نفــار م ـالنفهةشح ةرف يح ۛـعفـطة لةمف يةتةغة ه  م 

نف ام  يهة ات  ك لح  في رة ة  الثحةمة رة ف  غف مة ۜ نفـم  وة مف بح ه   رة

نفكف وة مة ال د  ه  خة ۜى مف م ۛصفحى لةه  وة
مف ه  نف م  نف وة ــع  مة تةم  يةسف ﴾١٥﴿ ةار  ف ي وا النح ق  س  ااءى وة يماى مة مي ةعة حة طح ه ـالمف فةقة ااءة مفـعة

اى ـتحن ذةا حة ج واـخة اي نف ـرة نف م  ينةـل  ل وا قةا  كة د ـع  ةذي ت  لح لفمة واـا ون اذةا الفع  قةالة مة ۛ لةيفكة اي
ة يــالح ةـه ـــل وب ـق  لنىـــ عةالحن  عةـطةبة  نةـذي اتح اواـبةــمف وة ه ــالهف ع  ااءة مفـــوة ن  اـان لن ئ كةــفاى   ا ول

لفـهةـفة ﴾١٧﴿ ة الح يـوة ا دةـتةــاهف نة ـذي ادة  وف مف ـيـتن ان وة  ى  دىــه  مف ــه زة يـقفـتة ه  مفــه ـون ﴾١٦﴿

دفــأفت ــتة النف ةةـعة تةةىۛ فةقة مف بةغف اۛ فةاةنحنى يةه  اط هة رة الشف ااءة مف جة لةه  اـظ ـنفـية ة السح ة ر ونة ايلح
لةمف الحن  فةاعف ة هة ايلح لن اي ا ةه  لة تة النح اسف نفب ـل  رفـف ـغفـوة كةـذة ﴾١٨﴿ ذةا مف اي تفه  ااءة مفكذذ  جة يه  رن

﴾١٩﴿ ل لف م ـم ـوة الف ينةـنيـؤف م ـوة ؤف ۜ وةــم  ةبـة لةم ـعفـية الحن نةات  لح تةقة مةكمم  يــمف وة ون ۟كمثف مف
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Muhammed /20 –
İman edenler: “Keşke 
savaş hakkında bir sûre 
indirilseydi?” diyorlar. 

Fakat net ve kesin 
bir sûre indirilip de 
içinde savaşma emri 
zikredilince, 

kalplerinde 
hastalık bulunanların, 

ölüm sekeratına 
giren kimsenin bakışı 
gibi boş gözlerle 
baktıklarını görürsün. 

Korktukları 
başlarına gelsin! [4,77] 

Muhammed /21 –
Onlara düşen: İtaat 
etmek ve tatlı söz 
söylemektir. İş ciddiye 
bindiğinde, 

Allah’a verdikleri 
sözde dursalardı, 
kendileri için elbette 
daha hayırlı olurdu. 

Muhammed /22 –
Demek ki ey 
münafıklar! Siz 
işbaşına geçecek 
olursanız, ülkede fesat 
çıkaracak, nizamı 
bozacak, akrabalık 
bağlarını 
parçalayacaksınız! 
(Allah’a verdiği söze 
bile sadık kalmayan 
kimsenin, böylesi 
hakları gözetmesi de 
beklenemez). 

Muhammed /23 –
İşte bunlar, Allah’ın 
lânet edip kulaklarını 
sağırlaştırdığı, gözlerini
kör ettiği kimselerdir. 

Muhammed /24 –
Öyle olmasa, Kur’ân’ı 
düşünmezler mi? Yoksa
kalplerinin üzerinde üst
üste kilitler mi var? 

Muhammed /25 –
Kendilerine doğru yol 
iyice belli olduktan 
sonra, gerisin geri 
dinden çıkanlara 
muhakkak ki şeytan 
önce fit vermiş; 

onları uzun 
emellere, umutlara 
düşürmüştür. 
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Muhammed /26 –
Bu böyledir; Çünkü

onlar Allah’ın
indirdiğinden

hoşlanmayanlara: 

“Biz, bazı
hususlarda size itaat

edeceğiz” demişlerdi. 

Halbuki Allah
onların gizledikleri

şeyleri hep bilmektedir. 

Muhammed /27 –
Haydi dünyada
birtakım hile ve

dolaplar çeviriyorlar,
peki melekler, onların

yüzlerine, sırtlarına
vura vura canlarını

aldıkları zaman halleri
ne olacak? [8,50; 6,93;

4,97; 40,46] 

Bu âyet kabir
azabına işaret

etmektedir. Zira, burada
bildirilen azap, kıyamet

günü hesaptan sonra
kâfirlerin görecekleri

cezadan başka bir
cezadır. 

Muhammed /28 –
Bu böyledir: Çünkü

onlar Allah’ın gazabına
sebeb olan şeylerin

peşine düştüler, O’nu
razı edecek şeyleri ise

beğenmediler. 

Bu yüzden Allah
da onların bütün işlerini

boşa çıkardı. 

Muhammed /29 –
Yoksa kalplerinde

hastalık (nifak) bulunan
münâfıklar Allah’ın,

kalplerinde müminlere
karşı duydukları kinleri
açığa çıkarmayacağını

mı zannediyorlar? 

ة ينة انمةــالح لة ن ـــن وا لةـــذي ة ۛ  فةــتف س ـــزح  لةـــوف اا ا نفــورة ذة لةـــا  ة ـتف س ـــز  ورة ية ق ول ـــوة
ذ  االفــيــرة فيــكن وة اليفــق ــهة ۙ رة ة ۛتــتةال  يـالح رةض ـمف مةـه ـل وب ـي ق ـ فينةـذي ة كفم حف مة
لة الفـيفكة نةـاي يح ـغفـمةـظةرة ۜ  فةــمةـنة الفـه  م ـيفـلةـعة  ش  ت  لنى ــوف ۛــه ـــلةاةوف مف ظ ر ونةـنفـية
قةــطةاعة ل  مةــة   وة ةمفــا ذةا عةـــر وف    فةـعفـوف مة الف ةوا ـق  دةــوف ۛصـلةـر    فةـــزة الحن ﴾٢٠﴿

ةــنف تة مف ايــت ــيفـــۛسـلف عةـهةــفة لح واـس ـففـمف النف ت ـت ـيفـوة د  ﴾٢١﴿ ۛــه ـلة راىــيفـانة خةـكةـلة مف
ا ةـئ ـا وللن ينة لةـكة الح الحن م  ـــه ـنةـعةـذي ﴾٢٢﴿ ض  ف ي ةرف اوا الف ع  طح  ت قة ا الرف وة مفكممة حة
ة دةــتةــلة يةــفة ال انــق ـالفر ونة ــبح نة رف ﴾٢٣﴿ ةـۛص اةــفة اى ـعف ال مف  وةــه ــمح بف من ه  ۛصاـــال مفـرة

ة  نح ةاي ينةـــالح تةذي بةــوا  عة دح ــــ ارف اى الدف مفـــه ار ـلن ﴾٢٤﴿ لنى ال ـ ق ل وب  القف المف عة اـفة هة
ةـــبةــــا تةـمة ةـه ــــم   الفــه ــــنة لةـــيح ۙى  الشح لة  ــطةا ن   ۛســـيفــدة ة ۜــه ــلةوح مف د ــعفـنف بةــم 

ة ل كة ب اة نح ةـــل ال وا ـمف  قةـه ـــذن ينةــلح اـكف ذي وا مة ه  لةــــنة ر  ة الحن  زح ﴾٢٥﴿ المف  لنىـوة
مفـلة ه 

ة مفــعفـي  بةـفي ۛــــض   الف ارةــم   ايسفــلةــعفـــ يةالحن  وة ر  مفــــه رة مفكمــيع ـطيـن ـــۛس
ذة ا تةـــيفـكةــفة ة وةـــۛف  اي اـمةــ الف م ـه ـتفـــفح ب ـضفـة   يةـكةـئ ـلن مفـــــه ـو هةـونة  و ج ـر  ﴾٢٦﴿

ة اةـكة  ب ــذن ل  ةـــه ـــنح ااـع ــبةــم   اتح ةطة ــخةــــسف ال  وا  مة الحن ﴾٢٧﴿ مفــــا رة ه ــوة ال دف بة
 المف 

ة ۛب الح س  يـحة نةـذي ﴾٢٨﴿ ه ـكفوة  ا نةـــوا  ر ضفـر  اـطة  العفـبةـاة حفــه   فةـــوة ۟ مة مف لةه 
﴾٢٩﴿ ي  انةــــــ  الضفالحن ر  جة ـــخفـــنف ي ـــرة ض   النف لةــمف  مةــه ـل و ب ــق  في مفــــه ـــــغة
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Muhammed /30 – Eğer
dileseydik onları sana 
tek tek gösterirdik, sen 
de onları simalarından 
tanırdın. 

Hatta sen onları 
ifadelerinden, ses 
tonlarından kesinlikle 
tanırsın. 

Allah bütün işlerinizi 
bilir. 

Muhammed /31 – Sizi 
mutlaka imtihan 
edeceğiz, ta ki içinizden
mücahede edenleri, 
sabır ve sebat 
gösterenleri tanıyacak 
ve gösterdiğiniz 
yararlılıkları imtihan 
meydanlarında örnek 
göstereceğiz. 

Allah’ın tanıması: 
İşlere karşılık verilmesine, 
ceza veya mükâfat 
verilmesine esas teşkil 
edecek şekilde, fiilî olarak 
tanıyıp bilmesi demektir. 
Yoksa ezelî ilmiyle Allah 
istikbali bilmektedir. 

Muhammed /32 – 
Kendileri inkâr edip 
insanları Allah 
yolundan çevirenler ve 
doğru yol kendilerine 
iyice belli olduktan 
sonra bile, 

Peygamberin karşısına 
çıkanlar, Allah’a yani 
Allah’ın Peygamberine,
dinine asla zarar 
veremezler. 

Allah onların işlerini 
heder edecektir. 

İşlerinin heder 
edilmesi iki türlüdür: 1.İyi 
iş bilerek işledikleri 
şeylerin karşılığını âhirette 
göremeyeceklerdir. 2.İslâmı
engellemek için sarfettikleri
gayretler sonuçsuz 
kalacaktır. 

Muhammed /33 – Ey 
iman edenler! Allah’a 
ve Resulüne itaat edin 
de emeklerinizi boşa 
çıkarmayın. 

Küfür, şirk, nifak, ucub, 
riya gibi hallerle 
emeklerinizi iptal 
ettirmeyin. 

Muhammed /34 – 
Kendileri inkâr edip 
insanları da Allah 
yolundan çeviren, 
sonunda da kâfir olarak 
ölenler var ya, 

Allah onları asla 
affetmeyecektir. [4,48] 
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Muhammed /35 –
O halde gevşemeyin de,

sizler daha üstün
durumda iken, zillet

gösterip sulha
yalvarmayın. 

Allah sizinle
beraberdir. O, asla sizin

gayretinizi kuvvetten
düşürmez, emeklerinizi

zayi etmez. 

Âyet
müslümanların barış

istemelerini
menetmiyor. Maksat:
Müslümanların zayıf,

düşmanlarının kuvvetli
olduğu anlamına gelen

bir barışa
yalvarmalarının doğru

olmadığı fikrini
vermektir. 

Müslümanlar her
şeyden önce

kuvvetlerini ortaya
koymalıdırlar. Bundan

sonra barış görüşmeleri
yapmalarında sakınca

yoktur. 

Muhammed /36 –
Dünya hayatı sadece bir

oyun ve eğlenceden
ibarettir. 

Eğer siz iman eder
ve haramlardan

sakınırsanız, hem size
mükâfatlarınızı verir,
hem de mallarınızın
tamamını istemez. 

Muhammed /37 –
Eğer onların hepsini
isteyip de sizi iyice

sıkıştırsaydı cimrilik
eder, dayatırdınız. O

zaman da, Allah, bütün
kinlerinizi ortaya

çıkarırdı. 

Muhammed /38 –
İşte sizler Allah

yolunda harcamaya
dâvet ediliyorsunuz. 

İçinizden bazıları
cimrilik ediyor. Her

kim cimri davranırsa,
ancak kendine cimrilik

eder. 

Müstağnî, (hiçbir
şeye ihtiyacı olmayan)
Allah’tır; muhtaç olan

ise sizlersiniz. 

Şayet imandan ve
takvâdan yüz

çevirirseniz, O yerinize
başka bir millet getirir

de, onlar sizin gibi
hayırsız, itaatsiz

olmazlar.

يف َلَ رة ففـمف فةـه كف نةاـرة مف ب ـتةـلةعة ۜ ـيمنـسيـه  مف لة يه  فةـتةـوة ر  ةـعف ي مف ـه ـنح في لة نةــوة اء ـۛشاـوف
ك مف ة نـح ل وة لةنةبف تحنى وة لةمة حة ينة نةعف دي اه  جة الفم  ﴾٣٠﴿ ن  وف لةحف ۜ الفقة لةم  الحن  وة ل  ا يةعف مة لةك مف العف
ة نح ينة اي ةذي ۛصدح واـفةكـ  الح وا وة ر  ﴾٣١﴿ ك مف نـف ا وة   م  ة ۙ  الصح ينة لا ب ري ل وة نةبف بةارة  وة  الخف

مفكم
ۛشااقح  ولةوا ـوة س  اـعفـبة نفــ م الرحة ةــبةــتة د  مة ۙى م ـه ــنة لةــيح الفه دن يل ــــعة الحن  نف ۛسبي

ا ةـا اليح ـية ا الح ينةـهة ذي ﴾٣٢﴿ ةرح وا ــض ـــية لةنف ۛســيفـ ۛشالحن اـالعف ط  ـب ـحفـي ـــاىۜ  وة مفـه ـلة مة
﴾٣٣﴿ يع وا ـانمة اوا الطي ةن  يالحن الطي وا ـ وة ولة ع  س  لة ت   الرحة اوا العفـبفـوة ل  اـط  مفكمـلة مة

ۛصكف وا وة ر  يل ـنف ۛسـوا عة دح ـفة ة مةــ ث الحن  بي ه ـات ـمح ار كم مفـوا وة ة فح ة نح  اي
ة يـــالح نةــذي

تةـه ـتة لةـفة اـن وا وة لةـدف ع  لفـوا اي ة النفـى السح ۗ  وة م ـت ـم  ﴾٣٤﴿ مفــه ــــ لةالحن  رةــف ـغفـ يةفةلةنف
ا  اي و ة ــينـحةـــالفنحةمة ﴾٣٥﴿   ۗ نة لةوف ةعف الحن الف عةوة لةنف مفكم مة ا مفـكميةت رة  وة مة مفـك ـلة العف

لةــع ـلة نف ت ــهفــب   وة اي ۜ  وة م ـو  تةـؤف ةـن وا وة وا ي ـتح مفكمورة ــمف ا ج كمــؤف ت ـق  نفـال يةاــدح 
لف ـة نف يةسف ا فةكماي وهة ف ـي ـم  ل واكمحف مف  تةبفخة ﴾٣٦﴿ لفك مف ـة يةسف لة ا لةـالمف  وة مفكمـوة
اا امف ـت ـالنفهة واـ هن ق  ف  نة  ل ت نف وف ء   ت دف عة ا ؤ للة ﴾٣٧﴿ ي  انةــر  جف الضفــــخفــــوة مفكمــــغة

نـف نف يةكمفةم  مة ۛ وة ل  نف يةبفخة ةـفةلف ـخةـبفـمف مة نح ا ــا  ل ـــبفـيةمة خة ۛ ل ـــيـبيـ ۛسيــفي الحن 
ۛ  وةــــقةــف ـــ  الفم ــــت ـالنفيح    وة ـــن ـغةـالف ا اء  ةــــتةــــنف  تة اي رة لح اـــوة وف نف ۜ ــس ـففـنة عة الحن هي وة

﴾٣٨﴿ ۙ  ث كم رةـــيفـوف ماى  غةــد  لف  قةـبفـتةـسفــية ة لةــمف اوا  المفكميـة مح مفكمـلةثةا ــون 
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48-FETİH SÜRESİ

Medine döneminde 
nâzil olmuştur. 29 âyettir. 
Adını, bu sûre-i şerifede 
bahsedilen ağırlıklı 
konulardan birinden 
almıştır. Bu konu, hicrî 6. 
yılı Zilkade ayında yapılan 
Hudeybiye anlaşmasıdır. 
Allah Teâla bu anlaşmayı, 
birinci âyette “Fethen 
mubina” (aşikâr zafer) 
olarak nitelendirmiştir. Bu 
sûre hicrî 6. yılda nâzil 
olmuştur. Sûrenin ikinci 
kısmı münâfıkların 
davranışlarını, üçüncü 
kısmı müslümanlara vaad 
edilen zaferleri, son kısmı 
ise örnek İslâm cemaatinin 
başlıca vasıflarını ele alır. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Fetih /1 – Biz 
Sana aşikâr bir fetih ve 
zafer ihsan ettik. 

Bu fetih, Hudeybiye 
anlaşmasıdır. 
Müslümanların bir kısmı 
bunun zafer olacağı 
konusunu iyi 
anlayamadıkları için Hz. 
Peygambere: “Ya 
Resulallah bu zafer midir?” 
diye sorunca, O yemin 
ederek zafer olduğunu 
bildirmişti. Fakat uzun 
zaman geçmeden, bu 
konuda kimsenin tereddüdü
kalmadı. Abdullah İbn 
Mes’ud gibi bazı ashabdan, 
şu söz nakledilmiştir: “Halk
Mekkenin fethine zafer 
diyor, halbuki biz asıl zafer 
olarak Hudeybiye 
anlaşmasını kabul 
ediyoruz.” (Buhari). Tâbiin 
imamlarından Zührî der ki: 
“İslâm tarihinde Hudeybiye
zaferinden önceki hiçbir 
fetih, onun kadar büyük 
değildir. (...) Bundan 
sonraki iki yıl içinde 
İslâm’a girenlerin sayısı, o 
zamana kadar (19 yıl 
boyunca) müslüman 
olanlarınkine ulaştı, hatta 
onu da geçti.” (Buhari Şerhi
Fethu’l-Barî; İbn Hişam) 

Fetih /2 – Bu da 
Allah’ın, senin geçmiş 
ve gelecek kusurlarını 
bağışlaması, sana 
yaptığı ihsan ve in’amı 
tamamlaması, seni 
dosdoğru yola hidâyet 
etmesi. 

Fetih /3 – Ve sana 
şanlı ve şerefli bir zafer
vermesi içindir. 

Fetih /4 – 
İmandaki yakînlerini 
iyice artırsınlar diye 
müminlerin kalplerine 
sekîne indiren O’dur. 
Göklerin ve yerin 
orduları Allah’ındır. 
Allah her şeyi hakkıyla 
bilir, tam hüküm ve 
hikmet sahibidir. 
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Hz. Peygamber (a.s.)
Mekke’ye çıkarken ashab

korkabilirlerdi. Nitekim
münafıklar bu seferi “ölüme
gitme” diye düşünmüşlerdi.

Yahut antlaşmadan hemen
sonra Ebû Cendel gibi bir

müslümanın müşriklere
teslim edildiği sırada

kendilerini
tutamayabilirlerdi.

Anlaşmayı hazmedemeyip
itaatsizlik gösterebilirlerdi.

Fakat Allah’ın o
müminlerin gönüllerine

indirdiği sükûnet sayesinde
bağırlarına taş basıp

itaatsizlikten geri durdular,
imtihanı kazandılar,

tehlikeli yolculukları zafere
dönüştü. 

Fetih /5 – Bu da,
Allah’ın mümin

erkekleri ve mümin
kadınları içinde ebedî

kalacakları, içinden
ırmaklar akan

cennetlere
yerleştirmesi, onların

günahlarını bağışlaması
içindir. Bu, Allah
katında büyük bir

nailiyettir, büyük bir
başarıdır. [3,185] 

Kur’ân’da genel
ifadeler, kadınları da

kapsamına alır. Fakat
burada özellikle onların

mükâfatları
vurgulanmıştır. Zira onlar

beylerini, çocuklarını,
kardeşlerini o tehlikeli

seferden engellemek
şöyle dursun aksine

teşvik etmişler, mallarını
ve çocuklarını,

emanetlerini koruma
görevini üstlenmişlerdi. 

Fetih /6 – Öte
yandan, Allah hakkında

kötü zanda bulunan
münafık erkekler ve

münafık kadınlar,
müşrik erkek ve müşrik

kadınları
cezalandırması içindir.

Kötülük, onların
başlarına dönsün!

Allah, onlara gazap
etmiş, lânetlemiş ve

onlara cehennemi
hazırlamıştır. Ne kötü

yerdir orası! 

Fetih /7 –
Göklerin ve yerin

orduları Allah’ındır.
Allah hep azîz ve

hakîmdir (mutlak galip,
tam hüküm ve hikmet

sahibidir). 

Fetih /8 –
Muhakkak ki: Biz, seni
bir şahit, bir müjdeci ve

uyarıcı olarak
gönderdik ki 

Fetih /9 – Allah’a
ve Resulüne iman

edesiniz, ona destek
olup saygı gösteresiniz

ve Allah’ı da sabah
akşam tesbih ve tenzih

edesiniz. 

تفح                  ة  الففة ورة                 س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

االحن كة ـرة لةـف ــغفـيةــل  مة م ـــقةـــتة  مة ة نفــــدح ﴾١﴿ ةافة نح ۙـيـبيـحاى م ــتفـ فة نةالةكةــحفـتةـاي ناى
ة د  يةكةـخح يةهف لةيفكة وة تةه  عة مة ة ن عف ي ت مح وة اطاى م  رة رة تةـص  يـسف ۙـقي ماى اـب ـذةنف مة  كة وة
تةاة

ة وةــه  نف يذييالح لةــال ة زة ينةـالسح يـكي ةة في ﴾٣﴿ ية يـراىعةـصفـنة الحن  كة رةـص ـنفـوة زاىــزي ﴾٢﴿

ۜ وةـل  مف ان ه  يمة عة اي اناى مة يمة اوا اي دةاد  حن يةزف ات   ل  وة من ن ود  السحة ج  م  ق ل وب  ؤف ينةـالفم  ني
لة خ  ينة ل ي دف ني م  ؤف نةات  الفم  م  ؤف الفم  وة ﴾٤﴿ ۜ ض  ةرف الف كةانة  وة يماى الحن وة لي ۙ عة يماى كي حة

ا ت هة ار  تةحف ةنفهة ينة الف ال دي ا خة يهة رة في كةفح  يـ  مف وة ه  نف ۜ عة مف ات ه  ـة ۛسيح  نحةات  ي جة ري نف تةجف م 
ۛبـعةـي  وة نةا ف ــالف ذح  ينةـقيــم  ﴾٥﴿ ل ـكفوة دة ــــكة ع ـانة ذن زاى عةـــ فةالحن نف ۙـــيـظيـوف ماى

ينة كي ر  شف الفم  ر  وة شف الفم  حينة   ات ـكـوة ااني ة ۜب الحن الظح ء  وف ة ة السح ات  ظةنح قة نةاف  الفم  وة
اائ  ة ــدة ة  رة غةــالسح ۛ وة ۛبـــوفء  لةــه ــيفــلةـعة الحن  ض  العةـنةــعةــمف وة مف وة ةــه  مفـلة دح ه  مفـعة ه  لةيف

حن وة منـ ج ل  ۜ وةـن ود  السحة ض  ةرف الف ات  وة انةـكفوة ﴾٦﴿ ۜـجة ةمة نح تف مة هة ۛسااءة يراىـوة صي
ن وا م  ﴿٨﴾ل ت ؤف اا ة نح  اي

ۛسلفنةاكة  الرف
داى راى ۛشاه  بةشح  م  ۙ وة يراى نةذي وة ﴾٧﴿  الحن 

يزاى زي  عة
يماى كي حة

﴾٩﴿ س ب الحن  رة ت ـول ـ وة ت ـعةـهي وة ر  وه  وة قح ـزح  وه ۜ ـوة ت ۛسبح  ر  ـ  وه ـح ـوة يلىكذب الصي ةى وة رة
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Fetih /10 – Sana 
biat edenler, gerçekte 
Allah’a biat 
etmektedirler. 

Allah’ın eli, 
hepsinin ellerinin 
üstündedir. 

Kim sözünden 
dönerse, kendi aleyhine
olarak döneklik eder. 

Ama kim Allah’a 
verdiği sözünde 
durursa, Allah ona pek 
büyük mükâfat verir. 
[4,80; 9,111] 

Hz. Peygamber 
(a.s.)’ın Mekke 
müşriklerine elçi olarak 
gönderdiği Hz. Osman 
(r.a)’ın öldürüldüğü haberi 
gelince, Hz. Peygamber 
sefere katılan 1400 kadar 
sahâbîden, ölünceye kadar 
savaştan kaçmayacaklarına 
dair biat almıştı. Bu, 
“Bey’atu’r-rıdvan” adı ile 
tarihe geçmiştir. 

Fetih /11 – 
Hudeybiye seferine 
katılmayıp kaçak 
durumda geri kalan 
bedevîler sana gelip: 
“Bizi mallarımız ve 
ailelerimiz oyaladı da 
ondan katılamadık. 

Ne olur bizim için 
Allah’tan af dile” 
derler. 

Onlar aslında, 
dilleriyle kalplerinde 
olmayan şeyler 
söylerler. 

De ki: Şimdi 
hakkınızda Allah bir 
zarar veya fayda 
vermek isterse, kim 
O’na karşı koyup 
engelleyebilir? 

Hayır! İş sizin 
iddia ettiğiniz gibi 
değil. 

Allah her şeyden 
haberdar olduğu gibi 
sizin gazaya 
katılamayışınızın 
gerçek sebebinden de 
haberdardır. 

Umre çağrısına, iman 
etmelerine rağmen 
katılmayan, Medine 
civarındaki Eslem, 
Cüheyne, Gifar, Eşca gibi 
kabileler olduğu rivayet 
edilmektedir. 
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Fetih /12 –
Aslında siz

Peygamberin ve
müminlerin ailelerine

artık geri
dönemeyeceklerini

düşündünüz. 

Bu hayal,
gönüllerinizde allanıp

pullandı ve yerleşti. 

Kötü zanlara
düştünüz ve helâki hak

etmiş kimseler oldunuz.

Fetih /13 – Kim
Allah’a ve Resulüne

inanmazsa bilsin ki Biz
kâfirlere alevli ateşler

hazırladık. 

Fetih /14 –
Göklerin ve yerin

hâkimiyeti Allah’ındır. 

Dilediğini
mağfiret eder, dilediğini

cezalandırır. 

Allah gafurdur,
rahîmdir (affı ve ihsanı

boldur). 

Fetih /15 –
Gazaya katılmayanlar,
siz ganimetleri almak
için gittiğinizde: “İzin
verin, biz de size tâbi

olalım” derler. 

Böylece Allah’ın
hükmünü değiştirmek

isterler. 

De ki: “Siz
bizimle gelemezsiniz,
zira Allah Teâla daha

önce böyle
buyurmuştur” 

Bu defa da:
“Hayır, diyecekler, siz
bizi çekemiyorsunuz” 

Bilakis kendileri
anlayışları kıt olan, çok
az anlayan kimselerdir. 

Bu bedevîler
Hudeybiye gazasına
katılmamışlar, kaçak

duruma düşmüşlerdi: Hz.
Peygamber (a.s.),

Hudeybiye’den hicri 6.
yılın Zilhicce ayında döndü
ve bu ayın geri kalan kısmı
ile (7. yıla ait) muharremin

ilk günlerini Medinede
geçirdi. Sonra Hayber

seferine çıktı. Bu sefere,
sadece Hudeybiye gazasına

katılanları aldı. Zira Allah
Teâla kendisine böyle
bildirmişti. Hayber’i

fethedip çok ganimetler
aldılar. Münafıklar,

Hayber’in sonunda menfaat
gördükleri için bu savaşa

katılmak istediler ama,
Allah’ın buyruğu gereğince

alınmadılar. Âyet bu
hadiseye işaret etmektedir. 

وــي  بةاـي  ة كة ايــنة ع  اـــنح ۜونة ـع ـي  بةاــي  مة ة قة اليفــ فةالحن د  ــ يةالحن يـوف ۛـه ـدي مف ة ة الح نح يــاي نةــذي
اكفنـة نحةمة ك ث  ۛث فةا  لنى يةنـف نف عة مة ۛ وة هي س  فنى نةفف ا الوف دة ب مة اهة ه  عة لةيف ة عة الحن نف فةمة

 ۛسيةق ول 
 لةكة

ونة لحةف  خة نة الفم  اب  م  رة ةعف اا الف لةتفنة ۛشغة ﴾١٠﴿ يه  تي  فةۛسي ؤف
راى ۟ الجف يماى ظي عة
الهف لةـف ـغفــتةــونةا فةاسفـل ــوة ول ونة ب ـنةاۛ يةـرف يـۛس فيـيفــالةـمف مةـه ـت ـنةـس ـاةلفـق  ال نةا وة المف

نف ية ل ك ـفةمة ادة ب ـــيفــ ۛشالحن  نةـلةك مف م   مف نف الرة ىــمف ۛضكمــــــاى اي راح ۜ ق لف مف ق ل وب ه 
﴾١١﴿ ادة ب  الرة اــ ب الحن انة ـكفلف ـعاىۜ بةــففـــمف نةكمــــالوف راىــيــبيــونة خةــل ـمةــــعفــتة مة

س ـل ـقةـــنفـنف يةـالنف لة الفــۛب الرحة اــن ــؤف م ـم ـول  وة لن يـى الهفـونة اي مفـــه ـلي ت مفـنةـ ظةبةلف نف
ل  ظة مف كمــل و ب ـي ق ـكة فيـذن ةــمف ظةـت ـنفـنةـوة ةـال نح ۛ وةـسح وفء 

مفـت ـنفــكم يح ـــالبة ز  نةــداى وة
مة م ــمف ي ـنف لةــوة س  ب الحن نف ـــؤف اـــــهي فةـول ـــوة رة ة نح نةـــتةـــــا العفــا  اـدف ﴾١٢﴿ ماى ب ـقة وراىـــوف

حن وة ۜـ م ل  ض  ةرف الف ا ت   وة وة من لفك  السحة ﴾١٣﴿ ا ف ـــلفــــــــــل  يـــكة يراىـــعيـــنة  ۛســري
ي ـۛشاـية ۜ وةــية نفــذح  ب  مةـعةـاء  وة حيـف ـ غةالحن  انةـكـۛشااء  ماىــيـوراىرة نفـغفـية ر  ل مة ف 

خةـۛسية ةـق ول  الفم  ذةاـلح لنى مةـت ـقفـلةــطةــ انف ف ونة اي ان ــمف اي اـوهة ذ ــأفخ ـتةـمة ل ـــغة ﴾١٤﴿

ۜ الحن  ةــــنةا  ــونة ذة ر  ۛ كمـعفــــب ــــتح يــــــ  ي  مف مةـــكفل وا   دح ـــــــبةــــــنة  النف ي  و د ـــري لة
ۛ  فةـــبفــنف قةـ  م الحن الة ـمف  قةكمــــذن ل ــكف ونةـول ـق ـــيةــۛسـل  ةـ تةق لف لةنف و نةاـــب ـتح ع 

﴾١٥﴿ ة قةـه ــــقةــففــــان وا  لة يةـــكفلف  ــنةاۜ  بةــــو نة د ــس ـحفـ تةلف ــــبة لح لىــيـليــونة  اي
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Fetih /16 – O 
gazaya katılmayıp geri 
kalan bedevilere de ki: 

“Siz yakında çok 
kuvvetli ve savaşçı bir 
milletle savaşmaya 
dâvet edileceksiniz. 

Onlar teslim olup 
boyun eğinceye kadar 
onlarla savaşacaksınız. 

Eğer bu sefer itaat 
ederseniz Allah sizi pek
güzel bir şekilde 
ödüllendirir. 

Ama daha önce 
yaptığınız gibi arkanızı 
döner, cihaddan 
kaçarsanız, O, size 
gayet acı bir azap 
verir.” 

Bu âyetteki çok 
güçlü millet Farslar ile 
Bizanslılar olup onlarla 
yapılacak savaşlara 
gaybî işaret 
edilmektedir. Onlarla 
boyun eğinceye kadar 
savaşılır. Âyetteki 
“yüslimûn” kelime 
mânasıyla “inkiyad 
etme, teslim olma” diye
tefsir edilir. Eğer çok 
güçlü milletten Sakif, 
Hevazin gibi müşrikler 
kasdedilirse onlar 
hakkında “İslâm’a 
girinceye kadar” diye 
anlaşılır. 

Fetih /17 – 
Gazaya katılmama 
konusunda âmaya 
sorumluluk yok, topala 
sorumluluk yok, 
hastaya sorumluluk 
yoktur. 

Kim Allah’a ve 
Resulüne itaat ederse, 
Allah onu, içinden 
ırmaklar akan 
cennetlere yerleştirir. 

Kim de itaatten 
yüz çevirirse onu gayet 
acı şekilde cezalandırır. 

Fetih /18- Fetih /
19 – Gerçekten Allah, 
(Hudeybiye’de) o 
ağacın altında sana biat 
ettikleri zaman, 
müminlerden razı oldu. 

Onların 
kalplerindeki ihlası 
bildiği için üzerlerine 
sekîne, huzur ve güven 
indirdi. Onları hemen 
yakında gerçekleşen bir
zaferle ve alacakları 
birçok ganimetle 
mükafatlandırdı. 

Allah azîz ve 
hakîmdir (mutlak 
galiptir, tam hüküm ve 
hikmet sahibidir). 
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Allah Teâla bu ağacın
altında biat eden 1400 kadar

sahabîden razı olduğunu
açıkça bildirmektedir.

Bunların imanı o derece
kuvvetli ve savaş

hazırlığından o kadar uzak
idiler ki, hallerine bakan

kimse, umre için giydikleri
ihramı kefen olarak

giydiklerine hükmederdi.
Onlardan razı olduğunu

bildiren Allah, elbette
onların istikballerini de

bilerek böyle buyurmuştu.
Şia ve Havariç fırkalarının

onları dinden dönme ile
suçlamaları, sadece

kendilerine zarar verir. Söz
konusu ağacı ziyaret edenler

zuhur edince Hz. Ömer
(r.a.)’ın onu kestirdiği

nakledilir. 

بزح

﴾٣﴿
Fetih /20- Fetih /

21 – Allah size daha
başka birçok ganimet

vaad etti. Onları ileride
alacaksınız. Şimdilik

size bunu verdi ve
insanların ellerini

sizden çekti ki
müminler için Allah’ın

teyidine bir delil ve
ibret olsun ve sizi

dosdoğru yola
eriştirsin. Allah size

henüz güç
yetiremediğiniz ama

Kendisinin ilim ve
kudretiyle ihata ettiği

başka ganimetler de
vaad etti. Allah her şeye

hakkıyla kadirdir.

            Vaad edilen zaferler
Hayber ve onu takibeden

fetihlerdir. Hudeybiye
sırasında müminlerin

savaşacak durumdaki bütün
erleri Medine’den on beş

gün uzakta bulunuyorlardı.
Etraftaki birçok düşman

kabile bunu fırsat bilip
Medine’yi işgal etmeyi

düşünebilirlerdi. İçerideki
müşrik, Yahudi ve münafık
gruplar da onlarla işbirliği

yapabilirlerdi. Allah onlara
fırsat vermediğini

hatırlatıyor. 
           21. âyetteki fetih,
muhtemelen Mekke’nin

fethidir. “Sizin şu anda ona
gücünüz yetmiyor, fakat
Allah onu kuşatmış olup

Hudeybiye sürecinin
sonucunda ona da nail

olacaksınız” denilmiş oluyor.

Fetih /22 – Eğer o
Mekkeli kâfirler sizlerle
savaşsalardı, arkalarını
dönüp kaçar, sonra da

ne kendilerini koruyan,
ne de destek olan hiç
kimse bulamazlardı. 
Fetih /23 – Allah’ın
öteden beri câri olan

kanunu budur. Ve sen
Allah’ın nizamında

hiçbir değişiklik
bulamazsın. 

ةعف نة الف لنىـم  نة اي وف عة اب  ۛست دف م  ا ولليي رة يد ـبة قةوف أفس  ۛشدي ةـل لف لفـق  لح خة ينةـم  في
ي  ل ـالوف ۛ فةـسف ونة ت ـم  وا ي ؤف يع  اينفالحن م  كما نف ت طي ۛسناىۛ وة راى حة ات ـت  الجف مفـل ونةـقة ه 

لةى يفۛسـلة عة ﴾١٦﴿ اـتةـتة ةوف لح  وة
اتةكف ة وةــمة ت ــلح نفمفـيف بفـي بفل  ـقة  م  ذح  يماىـعة اباى اللي ذة ك مف عة

لةى ج  عة رة ةعف  الف
لة ج  وة رة لةى حة يض  عة ري ۜ الفمة ج  رة نف حة مة ـع  وة ي ط  ى من ةعف ج  الف رة لة حة وة

لفه  جة ي م ــتة نحةات ــخ  ري ةـت ـحفــنف تةــجف ا الف مةـنف هة ۛ وة ار  نفـهة ة والحن س  رة دفـــــــه  ي ـلة  وة
دف ــلة ض قة ينةـنيـؤف م ـم ــن  الفــ عةالحن  يةـرة ﴾١٧﴿ ةـــتةـية لح اباىـه  عةــذح  بفـعةـي  وة ۟ـلي ال ذة يماى

ينةةةـتة كي لة السحة مف فةاةنفزة ي ق ل وب ه  ا في ل مة مة ة  فةعة رة جة ۛت الشحة حف ذف ي  ونةــي  بةاـاي كةـع 
مة ان ـوة ةى يةـثيكف مةـغة اۜ ـذ ونةـأفخ ـيرة كةانةهة وة ﴾١٨﴿ مف ه  لةيف ة عة ث ال ۙـحاى قةـتفــابةه مف فةـوة يباى ري
ا ن ــ مةالحن م  كمدة ـوة عة يرة ةىـثيـكفمة ــغة ﴾١٩﴿ ماىــــيــكيــــزاى حةــزي يــــــ   عةالحن 

ةــعةــفة هي وةــمف هنكمــلة لةـجح  ذ 

ة اليفـكف نـفـفح ية النحةاس  عة ۛكمد  مف اــو نة ذ ـأف خ ـتة هة
يـؤف م ـــم ــل لف اطاى  م ـمف ص كمد  يـةـــهفـنة وة يةـني يـتةـسفـرة ۙـقي ماى يةكمـتةــــوة ل  ةىـــونة ان

ا خف ى لةـــــوة وا عة د ـــقفـتة مفــرن اۜ ـــ ب الحن ا طة ـ الحةدفـــــقةا ـهةــــيفــلةـر  انةـكف وةهة ﴾٢٠﴿
لة ةكملةــــتة اـوف قةـوة ينة ــم  الح واكفذي ر  فة ﴾٢١﴿ ء  قةــۛش لح ـــك  لنىــ عةالحن  يراىــيف دي

ةـس  ةةــنح ﴾٢٢﴿ ةـــلة اـــوة لح ةدف بةو  ة لة يةـــــث  ارة ـ الف نةـيـــل  ونة  وة د ــــج ــمح لة ى  وة راىـــيـصيـاح
﴾٢٣﴿ ةالحن  ۛــبفـقة نفــ م تفــلةـدف خةــي قةـتيـ الح لةل  ةـس ـل  دةــج ـتة نفـ وة دي يلىـ تةالحن ة  ـنح بف
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Fetih /24 – Mekke 
vâdisinde size kâfirlere 
karşı zafer nasib 
ettikten sonra, onların 
ellerini sizden, sizin 
ellerinizi de onlardan 
çeken O’dur. Allah 
bütün yaptıklarınızı 
görür. 

Fetih /25 – İnkârda 
ısrar edip sizi Mescid-i 
Haramı ziyaret 
etmekten ve 
bekletilmekte olan 
hediye kurbanlıkları 
yerine ulaştırmaktan 
geri çevirenler onlardır. 
Eğer orada kendilerini 
tanımadığınız için 
tepeleyeceğiniz ve 
bilmeyerek 
tepelemenizden ötürü 
zor durumda 
kalacağınız mümin 
erkekler ve mümin 
kadınlar olmasaydı, 
Allah ellerinizi 
birbirinizden çekmez, 
savaşmanıza engel 
olmazdı. 

Dilediği kimseleri 
rahmetine nail etmek 
için Allah böyle takdir 
buyurdu. Şayet onlar 
birbirlerinden seçilip 
ayrılmış olsalardı, 
elbette kâfirleri gayet 
acı bir cezaya 
çarptırırdık. 

İslâm’a inanmış olup 
Mekke’den Medine’ye 
hicret imkânı bulamayan ve
Medinedeki müslümanlarca
bilinmeyen çok mümin 
vardı. Kalınan zor durum şu
olabilirdi: Meşakkat, 
diyetin gerekmesi yahut 
öldürülmelerinden ötürü 
keffaret, üzüntü, kâfirlerin 
kınamaları (mümin mümini
öldürüyor diye 
ayıplamaları) müminleri 
bulup seçme hususunda tam
araştırma yapılmaması 
sebebiyle günaha girme. 

Allah Teâlanın 
gözettiği faydanın diğer 
boyutu şu idi: Mekke’nin 
kanlı bir şekilde 
fethedilmesini istemiyordu. 
Mekke’yi çevreleyen 
şartların hazırlanması ile, 
kendilerinin kanaat 
getirmesiyle İslâm’a 
girmelerini istiyordu. 
Nitekim Hudeybiye’den 
sonraki iki yıl bu maksada 
kâfi geldi. 

Fetih /26 – Kâfirlerin 
kalplerine taassubu, 
Cahiliye taassup ve 
tarafgirliğini 
yerleştirdikleri o sırada,
Allah da Resulünün ve 
müminlerin gönüllerine
huzur ve güven 
duygusu verdi. 
     Takvâ kelimesini 
onlara yoldaş etti. Zaten
onlar bu söze pek lâyık 
ve ehil idiler. Allah her 
şeyi hakkıyla bilir. 
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Müminlerin onbeş
günlük mesafeden

gelmelerine rağmen bir gün
içinde umre yapıp

dönmelerine izin vermeyen
müşrikler sırf şu taassupla
hareket ediyorlardı: “Eğer

Muhammed bu kalabalıkla
Mekkede görünürse bütün

Arap yarımadasında
gururumuz kırılacaktır.” 

Allah’ın müminlerin
kalplerine verdiği güven
duygusu sayesinde onlar

hislerine kapılmadılar,
soğukkanlı, vakarlı, dürüst

davranıp bu sabırlarının
mükâfatlarını gördüler. 

Fetih /27 – Allah,
Resulünün rüyasını

elbette doğru
çıkaracaktır. İnşaallah
siz kiminiz başını tıraş

ettirmiş, kiminiz
saçlarını kısaltmış

olarak, Mescid-i
Harama korkmaksızın

tam bir güvenlik içinde
gireceksiniz. Ama Allah

sizin bilemediğiniz
şeyleri bildiğinden

ondan önce, yakın bir
zafer nasib etti. 

Sefere çıkmadan önce
Hz. Peygamber, rüyasında

ashabı ile güven içinde
umre yaparak Mekkeye

girdiklerini görmüş ve bunu
anlatmıştı. Hudeybiye’den

dönerken beklentilerini
bulamayınca üzüldüler.
Münâfıklar ise şüpheye

düşüp bazı imalarda
bulunup halkın

manevîyatını sarsmaya
başladılar. Oysa

Peygamberimizin rüyasında
“bu yıl” olacağına dair

işaret yoktu. Allah Teâla bu
âyetle, bu zaferin kesin
olarak vuku bulacağını
gaybî bir haber olarak
bildirmektedir. Bu söz
ertesi yıl hicri 7. yılda

Zilkade ayında
gerçekleşmiş, “Kaza edilen

Umre” (Umret’ul-kadâ’)
diye tarihe geçmiştir. 

Fetih /28 – Bütün
dinlere üstün kılmak

için Resulünü hidâyet
ve hak dinle gönderen

O’dur. Buna şahit
olarak Allah yeter. 

Hudeybiye seferi
hakkındaki âyetlerin

peşinden Hz. Muhammed
(a.s.)’ın risaletini

vurgulayan bu âyetin
indirilmesinin hikmeti

şudur: Anlaşma akdi
yazılırken Mekke

müşriklerinin ısrarı üzerine
“Allah’ın Resûlü” sıfatını

Efendimiz silmişti: İşte
buna ima ederek Allah

Teâla sanki şöyle
buyurmaktadır: “Onun

Allah’ın Resûlü olduğunda
en ufak bir tereddüt yoktur.

Bir kısım insanların
inanmamaları bu gerçeği
değiştirmez. Allah’ın ona
şahitlik edip desteklemesi

yeter de artar.” 

يف نـف مفـد  يةه ـال اليفد  يـةكمعة مف ب ـمف عةكممف وة ه  ةـطفن  مةـبةـنف ةةـكح ه  يـوة   وة الحةذي
ةكف فح

رة ۜـيفــلةـمف عةكم الظففة مف اـ ب الحن انة ــكـوة   ه  ل ونة بةـعفـتة مة يراىــمة صي النف د  ـعفـنف بةـم 
م  ينة ه  ةذي ۛصدح  الح وا وة ر  يةـ الف ن ـعة مفكم و كةفة دف الفهة ام  وة رة د  الفحة ج  سف مة ﴾٢٤﴿

ةـح ـغة مةــل ـبفـالنف ية لةـلح ال  ـه ۜ وة ر جة لة م ــم  وف نةا ن ونة وةــؤف م  ؤف ت  ن ۛسااء  م  وفاىـكمــعفـمة
يبـةـت ــمف فةــؤ ن ه ـطةــمف النف تةـه  ة ة  ب ــعةـمف مةــه ـنفــمف م كمصي ر ــيفـغةـرح وــلةـعفـمف تةـلة م 

حفـ فيالحن  ۛــنف يةـهي  مةـت ـمةـي رة تةـ لة ۛشااء  ةــوف ةــعةــل وا لةـــزة يح نةاـــبف ذح لةـخ  دفـي ـم ۛ ل ــلفـع 
ذف لةاي عة ينة  جة ةذي  الح

يكف وا في ر  فة ﴾٢٥﴿ ينة  ةذي واكفالح ر  ه مف عة فة نف اباىـم  يماى  ذة اللي
ةـم ـحة اه ـةة الفـيح ةـل ـجة ينةـۛس  الحن زة لة ـاةنفــة   فةـيح ـه  ــتةـكي لنىعة ةـم ـحةـم  الفـه ـل وب ــق  ةةـيح
الـيــنيــؤف م ــم ـالف ةــةة الــمةــل ـــكفمف ــــه ـــزة مةــلف نة  وة ىـــقفــتح ون س  لةىــــعةهي وةـــو ل ـــرة

ء عةــلح  ۛشــك ــــ ب الحن  انةـكـاۜ  وة ـهةــــلةـــــهف ال وة يــيف ۟ـمـلي اى اــكف وة ة ب ـوا الحةــان  اــقح هة
ولةالحن قة  دةـــدف ۛصــقةــــلة س  ۛ  لةــ رة قح يةا ب الفحة ة الفـه  الرح ءف ل نح سفـتةدف خ  دةـمة ج  ﴾٢٦﴿

ۙ م ـنيـانم  لح ـينة ؤ ن ۛسـقيـحة م كمينة ر  ۙـمف  وة ينة ري صح  قة نف ۛشاـــحةـــالف امة  اي الحن اءة ــرة
واــــلةـعفـمف تةـــالةـمة كةــل  ون   ذن نف د ـ م لةـعةــجةــ فةم  تة ا ف ـــــلة ۜ  فةـخة مةــل ــعةــونة
وة ةه  ۛسذييالح ولةـي الرف س  يـه ـالفـه   ب ـلة رة دي ى  وة قح ــحةـن  الفـدن ﴾٢٧﴿ يباىــحاى قةـتفــفة ري

﴾٢٨﴿ ه   ـــه ــظفــــي ــــــل  يــ الىـلةـــعةرة ۜـــلح ــكمن  ـدحي ۜـيـهيـ ۛشلحن    اـب  ى ـفنــكف  وة هي داى
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Fetih /29 – Muhammed
Allah’ın Resulüdür. 
Onun beraberindeki 
müminler de kâfirlere 
karşı şiddetli olup kendi
aralarında şefkatlidirler.
Sen onları rükû 
ederken, secde ederken,
Allah’tan lütuf ve rıza 
ararken görürsün. 
Onların alameti, 
yüzlerindeki secde izi, 
secde aydınlığıdır. 
Bunlar, Tevrattaki 
sıfatları olup İncîldeki 
meselleri ise şöyledir: 
Öyle bir ekin ki filizini 
çıkarmış, sonra da onu 
kuvvetlendirmiş, 
derken kalınlaşmış da 
artık gövdesi üzerinde 
doğrulmuş. Öyle ki 
ekicilerin hoşuna gider, 
kâfirleri de öfkelendirir.
İşte böylece Allah, 
onlar gibi iman edip 
makbul ve güzel işler 
yapanlara bir mağfiret 
ve büyük bir mükâfat 
hazırlamıştır. [5,54] 
{KM, Vahiy 14,1; 
Matta 13, 31-32; 
Markos 4,26-27; Luka 
13,18} 
           Ashabın kâfirlere 
karşı sert olmaları, onların 
kâfirlere haşin ve katı 
davranmaları mânasına 
gelmeyip imanlarının 
sağlamlığı, prensiplerinin 
kesinliği, dürüst ve düzenli 
hayatları sebebiyle 
kâfirlerin onları kolay kolay
baş eğdirememeleri, korku 
vererek sindirememeleri, 
onları menfaat ve 
şehvetlerle satın 
alamayacakları, kolay bir 
lokma halinde dişleri 
arasında öğütemeyecekleri 
mânasına gelir. 
         Secde izi, maddî 
alanda görülebilen yuvarlak
iz değildir. Müminin 
Allah’a yönelmesi 
neticesinde elde ettiği ruh 
yüceliği, güzel ahlâk, vakar 
ve takvâ halidir. Öyle ki 
onları gören insanlar bunu 
sezerler. Nitekim İmam 
Malik, Suriyeyi fetheden 
ashab hakkında oranın 
Hristiyan halkının şöyle 
söylediklerini nakleder: 
“Bunlar, Hz. Îsâ’nın 
havarîleri hakkında 
bildiğimiz o yüce 
meziyetleri ve üstün 
değerleri taşıyan insanlar.”

49-HUCURAT 
SÜRESİ
Medine’de nâzil olmuş olup
18 âyettir. Sûrenin adı, 4. 
âyette geçen “hucurat” 
kelimesinden alınmıştır. 
Hucurat: “odalar, bölmeler”
anlamındadır. Bu sûre 
toplum hayatında 
müslüman ferdin 
davranışlarını düzenlemeye 
dair hükümleri en yoğun 
tarzda ihtiva etmektedir. 
Allah’ın dinine, Resulüne, 
onun yanında konuşma 
âdabına, şayialara kulak 
asmamaya, duyulan haberi 
tahkik etmeye, küskünlerin 
arasını bulmaya, alay ve 
hakaret etmemeye, sû-i 
zandan sakınmaya, 
gıybetten kaçınmaya, 
tecessüs etmemeye, gizli 
halleri araştırmamaya, 
ırkçılıktan kaçınmaya, 
ihlasa önem vermeye dair 
âyetler ihtiva eder.
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Hucurat /1 –Ey iman
edenler: Söz ve

hareketlerinizde ileri
gidip de Allah’ın ve

Resulünün önüne
geçmeyin. Allaha karşı

gelmekten sakının.
Allah her şeyi hakkıyla

işitir ve bilir. 
Mümin, karşı karşıya

kaldığı meselelerde
Allah’ın ve Elçisinin bir

hükmünün bulunup
bulunmadığını araştırmak

ve ona uymakla
yükümlüdür. Diğer taraftan

Hz. Peygamberin
çağdaşlarının, onunla
konuşurken seslerini
ayarlamaları, ancak

duyuracak kadar bir tonla
konuşmaları istenmektedir.
Daha sonra gelen müminler
ise bu saygıyı onun hadis-i

şeriflerine karşı
göstermelidirler. Bu saygı

hem sükûnetle dinleme,
hem de gereklerini
uygulama tarzında

olmalıdır. 

Hucurat /2 – Ey iman
edenler! Seslerinizi

Peygamberin sesinden
fazla yükseltmeyin.
Birbirinizle yüksek

sesle konuştuğunuz gibi
onunla da öylece

konuşmayın. Yoksa siz
farkında olmadan bütün

emekleriniz hiçe
iniverir. [24,63] 

Hz. Peygamber (a.s.m)
Allah katında öyle yüce bir
mevkidedir ki ona yapılan

bir saygısızlık, küfür sayılıp
bütün iyi işleri iptal ettirir.

Zira ona gösterilen
saygısızlık, kendisini

görevlendiren Allah’a râci
olur. Halbuki başka birine

yapılan saygısızlık
hakkında böyle bir hüküm

verilmemiştir. 

Hucurat /3 –
Peygamberin

huzurunda seslerini
ayarlayanlar var ya, işte
Allah, içindeki takvâyı

ortaya çıkarmak için
onların kalplerini

sınamış ve onlar bu
imtihanı başarmışlardır.

Onlara bir mağfiret ve
büyük bir mükâfat

vardır. 
Hucurat /4 – Ama seni

evinin dışından
ünleyenlerin ise ekserisi

düşüncesiz, makul
davranmayan
kimselerdir. 

Hz. Peygamberin
çevresinde olan ashab, az

çok onun hayat programını
bilip, kendisini görme işini

ona göre ayarlarlardı.
Görüşmeyi gerektiren sebep

varsa dışarda bekler,
seslenip kapı çalmazlardı.

Fakat dışardan gelen
bedevîler, gece gündüz

demeden, ne vakit
gelmişlerse, onun eşlerinin

odaları önünde dikilip
dışarıdan çağırır, o da
çıkınca konuşurlardı.

Tabiatıyla bu durum onun
programını altüst ederdi. 

ة الح ينةـوة ااء ـمة ذي ة دح ا الش  ه  لةى عة ار  عة ة ااء  ر  الفك فح مة مفـبة حة نةه  يف د  ة مح ول م حة س  ۜ  رة الحن 
ةـس  ر ضفالحن  نةـلى م ـضفـغ ونة فةـتةـبفـداى يةـجح يـ وة اناى  سي اه ـوة مفـمة يـتة عاىـكـمف ر ـه ـرن
ة نف الــم  ل ــج ـر  السح ــث ۜ ذن ةــال يـمف ف ــه ــل ــثةــكة مةـود  يــــتح رن ۛ ـــوف ۛ ة  ي و ج  مفــه ـو ه ـفي
 يل   ـجيـالف  نف

ع  الخفكف رف جة ۛشـزة ه  فةاسفـ فة ه ن ــةـطفـرة رة ظةـلةـغفـتةـانزة مة مف ف يــه ــل ــثةـوة
وق هي ي  ب  الـس  ج  اعةـعف ة رح عةـك ــم  الفـه ــظة ب ـيـغيـيةــل   زح  ۜ وة ارة ة دةــفح تة فةا ىـسف لنىـعة ون

﴾٢٩﴿ ينة الحن  ةذي ن وا الح ل وا  انمة م  عة ات  وة ال حة ة مف  الصح ه  نف ةى م  رة ف  غف راى  مة الجف  وة
يماى ظي عة

ات              رة ة  الفح ج  ورة           س    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ت  ي ــنة يةـيفــوا بةـم  دح ـقةـــلة س الحن  دة رة ة هي وةــول ـ وة واـــاتح ق  اا اليح  ا ـية ةهة يــالح ن واــنة انمةـذي
ينة انمة ةذي االح اااليح هة تةـية فةـن وا لة ك مفـرف اتـة وة اوا الصف ع  ﴾١﴿ ۜ ة ةالحن نح ة  اي يم الحن لي يع  عة  ۛسمي

ةب يح   النح
لة ر وا وة هة ل  لةه  تةجف وف ر  ب الفقة هف ك مف كةجة ض  ض  بةعف  ل بةعف

 النف
بةطة تةحف قة ت  فةوف ۛصوف

ة نح ينة اي ةذي ونة الح مف يةغ ضح  اتةه  وة دة الصف نف ول  ع  س  رة ﴾٢﴿ ال ك مف مة النفت مف العف  وة
ونة لة ع ر  تةشف
ة يـالح نةـتةــامف نةـذي مف ل لـ ق ل وبةالحن  حة ةـه  ۜى لةـتح ون ر ـه ـقف الجف ة  وة رة ف  غف مف مة  الحن 

ا ئ كةـا وللن
﴾٤﴿ ة نح ينة اي ةذي  الح

نف ي نةاد ونةكة ااء  م  رة ات  وة رة مف الفح ج  ثةر ه   الكف
ل ونة لة ق  يةعف ﴾٣﴿ يم  ظي عة
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Hucurat /5 – Eğer
onlar sen kendilerinin 
yanına çıkıncaya kadar 
bekleselerdi, elbette 
kendileri için daha iyi 
olurdu. Bununla 
beraber Allah Gafurdur,
Rahimdir. 

Hucurat /6 – Ey iman 
edenler, herhangi bir 
fâsık size bir haber 
getirecek olursa, onu 
iyice tahkik edin, 
doğruluğunu araştırın. 
Yoksa, gerçeği 
bilmeyerek, birtakım 
kimselere karşı fenalık 
edip sonra yaptığınıza 
pişman olursunuz. 

Peygamberimiz Velid İbn 
Ukbe adlı sahabîyi Beni 
Mustalık kabilesine zekât 
toplamak için gönderdi. 
Velid’in onlarla daha önce 
bir hesabı olduğundan, 
onların kendi aleyhinde 
oldukları intibaına kapılıp 
zekât vermediklerini 
söyledi. Hz. Peygamber 
ordu toplayıp üzerlerine 
hücum edeceği sırada 
tesbitin asılsız olduğu 
kendisine bildirildi. Bu âyet
bunun üzerine nazil oldu. 
Bu âyete dayanarak hadis 
ravileri cerh ve ta’dile tâbi 
tutulmuşlardır. Fakihler her 
haberin değil, ama nebe’ 
tarzında önemli haberlerin 
tahkik edilmesini şart 
görürler. 

Fâsık kelimesi burada, 
“çizgi dışına çıkmış, 
itaatsiz, emirleri yerine 
getirmeyen” anlamındadır. 

Hucurat /7- Hucurat /
8 – İyi düşünün ki 
Allah’ın Resulü sizin 
aranızda bulunmaktadır.
Şayet o birçok işte size 
uysaydı, haliniz yaman 
olurdu. 

Ama Allah size imanı 
sevdirdi ve onu 
kalplerinizde 
güzelleştirdi; inkârdan, 
fâsıklıktan ve isyandan 
ise sizi iğrendirdi. İşte 
Allah’tan bir lütuf ve 
nimet olarak doğru 
yolda yürüyenler 
onlardır. Allah her şeyî 
hakkıyla bilir, tam 
hüküm ve hikmet 
sahibidir. 

Bu ifadeden anlaşıldığına 
göre müminlerin tümü bu 
hataya düşmemiş, sadece 
azınlıkta olan bazı kimseler 
bunu ileri sürmüşlerdir. 
“Şayet o size uysaydı (..)” 
hitabı, bütün sahâbeye 
değil, Beni Mustalık 
üzerine asker göndermeyi 
öneren sahabileredir. “Ama 
Allah size imanı sevdirdi” 
hitabı geneldir. Bu âyet, 
görüşlerinde ısrar eden 
sahabîlerin imandan 
çıktıklarını değil, hata 
yaptıklarını gösterir. Allah 
Teâla hata yapanları şöyle 
uyarmaktadır: “İmanın 
gereği, diğer sahâbe gibi 
Peygambere güvenip onun 
görüşüne tâbi olmaktır.” 
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Hucurat /9 – Eğer
müminlerden iki

topluluk birbirleriyle
vuruşursa, onların

aralarını bulun. 

Buna rağmen biri
öbürüne saldırırsa, bu

saldıran tarafla,
Allah’ın emrine

dönünceye kadar siz de
vuruşun. Döndüğü

takdirde aralarını
hakkaniyetle düzeltin

ve hep âdil olun, çünkü
Allah âdil davrananları

sever. 

Hucurat /10 –
Müminler sadece

kardeştirler. O halde
ihtilaf eden

kardeşlerinizin arasını
düzeltin. Allah’a karşı

gelmekten sakının ki
O’nun merhametine

nail olasınız. 

Bu âyet, dünyanın
neresinde olursa olsun

müminleri kardeş olarak
ilan etmektedir. Ashabdan

Cerir b. Abdullah, Hz.
Peygamberin, kendisinden

şu üç şeyi yapmak üzere
biat istediğini bildirir:

“Namaz, zekât ve bütün
müslümanların hayrını

isteme (nasihat).”
“Müslümana kötü söz

söylemek fâsıklık, onunla
savaşmak küfürdür”

(hadis-i şerif). “Müslüman
müslümanın kardeşidir;

ona zulmetmez, onu
desteğinden mahrum

bırakmaz. Bir kimse için
müslüman kardeşini hakir

görmek kadar büyük bir
kötülük yoktur.” (hadis-i

şerif) 

Hucurat /11 – Ey
iman edenler! Sizden

hiçbir topluluk bir
başka toplulukla alay
etmesin. Ne mâlum?
Belki alay edilenler

edenlerden daha
hayırlıdır. 

Kadınlar da başka
kadınlarla alay

etmesinler. Belki de
alay edilenler

edenlerden daha
hayırlıdır. 

Birbirinizi, (daha
doğrusu kendilerinizi)

karalamayın. 

Birbirinize kötü
lakaplar takmayın. 

İman ettikten
sonra insanın adının

kötüye çıkması, fâsık
damgası yemesi ne fena

bir şeydir! 

Kim tövbe
etmezse işte onlar tam

zalim kimselerdir.
[104,1; 68,11; 4,29] {KM,

Efeslilere 5,3} 

وا ـبةـۛص لةـــخفـ تةتحنىـحةر  ۜ وةــه ـراى لةـيفـانة خةـكةـمف لةـه ــيفــر جة اي الحن مف لة ة وف الـوة مفـه ـنح
اا يح  ية اـال ة هة ينةـالح اوا ـانمة ذي نفن  ااءة اي ق  ب ـمف فةكمجة أ ـبةـنةـاس  ﴾٥﴿ حيــف ـــغة م ــيـور  رة

يـت  النف ماىـصي واـب  ب وا قةوف ب ح  الةة  فةت صف هة لنى جة ا عة لفـفة مة ميـت ـعة ينةـمف نةاد  اواـفةتة ةن  بةيح
ة اوا النح لةم  اعف ولة وة س  يـك مف رة ۜ  في يع   لةوفالحن  يكمي طي  مف في

ير كف نة ثي ر  م  ةمف الف ﴾٦﴿

ة ةـحة الحن لةيـفــبح يكمۛب اي ي ةـم  الف يح زة انة وة يــنةــمة مفكمـل وب ـق  ه  في لنـن ـعةـلة ةـك ـتح مف وة نح
الف الف وقةـس ـف ـوة ائ ـصفـع ـوة ۜ ا وللن د  م ـه كة ـيةانة اش  ة ۙ الرح ونة هةـكـوة ة رة رح ك م  الفك فف لةيـف اي

نف اي تةان  وة اائ فة طة ﴾٨﴿ ن الحن نة ــلى م ــضفـفة يم  حةــ عةالحن  ةىۜ وةـمةــعفــ وة يم ـلي كي ﴾٧﴿

تةتةل وا وا اقف ل ح  ۛ فةاةصف ا مة نةه  تف فةا نف بةيف ا بةغة مة يه  دن لةى ايحف ى عة رن الف خف نة ينة م  ني م  ؤف الفم 
تحنى اىـتة حة لن يءة اي ۛر ـالمف فاي اـ فةالحن  تف فةـا نف فة واـاةصفــاءة ل ح  ي ةتي ات ل وا الح يـتة فةقة بفغي

﴾٩﴿ ا ب ـــــه ــنةــــيفــــبة ةـط ــس ــــقف ال ل  وة دفـعةـــالفـمة نح ة واۜ اي ينةالحن طي س  قف بح  الفم   ي ح 
ة  ـايخف ةمف كمــوة يفـالخة نةـيفــوا  بةـح ـل ــاةصفــفةوة اتح وا ـــوة ةق  الحن ة نح اـاي ن ونةـؤف م ـم ـالفمة

اا ا ية ينة اليح هة ةذي ن وا الح رف لة انمة خة نف يةسف م  م  م  قةوف اى قةوف سن عة ﴾١٠﴿ ة لح ۟ مفكملةعة ونة م  حة ت رف
ن ـه ـنفـم  لة ىـۛسااء  م ـمف وة ا سن راىـكالنف يـة نف ن ۛسااء  عة يف ة خة نح راىـيفـواخةـون ـك ـالنف ية
لةـف ۛسك ــالنف وا ب ـنةابةـتة مف وة ةـز  ۜ ب  الف اب  سف ئفۛســلفقة م ــال  ه  نف تةـم  لة ۛ وة ة اواـم ـلفـنح ز 

﴾١١﴿ وق  بةـف ـالف ي دةـعفـس  ي مةـالف ۛ وة ان  اـت بف فةـية مفـنف لةـمة لن ونة ه م ئ كة ـا ول ةال م  الظح
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Hucurat /12 – Ey 
iman edenler! zandan 
çok sakının. Çünkü 
zanların bir kısmı 
günahtır. 

Birbirinizin gizli 
hallerini araştırmayın. 
Kiminiz kiminizi gıybet
etmesin. 

Hiç sizden biriniz 
ölmüş kardeşinin 
cesedini dişlemekten 
hoşlanır mı? 

İşte bundan hemen
tiksindiniz! 

Öyleyse Allah’ın 
azabından korkun da bu
çirkin işten kendinizi 
koruyun. Allah 
tevvabdır, rahîmdir 
(tövbeleri kabul eder, 
merhamet ve ihsanı 
boldur). 

Zannın çeşitleri 
vardır. Hüsnüzan kısmı 
makbul olup müminin 
Allah, Resulü, müminler ve
aksine sebep olmadıkça 
bütün insanlar hakkında 
beslemesi gerekir. Bazan 
başka çare kalmayınca 
zanna dayanarak hüküm 
verme ihtiyacı olur. 

Günah olan kısım ise,
insanlar hakkında haksız 
yere suizan besleyip onlar 
hakkında iyi tarafa değil de 
kötü tarafa yorumlar 
yapmaktır. 

Tecessüs, insanların 
gizli hallerini araştırmak, 
keza onların gıybetini 
yapmak da bu âyetle 
şiddetle yasaklanmıştır. 
Gizli halleri araştırmak 
fertlere olduğu gibi devlet 
yetkililerine de haramdır. 
“İdareci halkın mahrem ve 
gizli hallerini araştırırsa 
onların ahlâkını ve 
düzenlerini bozar.” (hadis-i 
şerif). 

Hucurat /13 – Ey 
insanlar! Biz sizi bir 
erkekle bir kadından 
yarattık. 

Birbirinizi tanıyıp 
sahip çıkmanız için 
milletlere, sülâlelere 
ayırdık. 

Şunu unutmayın ki
Allah’ın nazarında en 
değerli, en üstün 
olanınız, takvâda 
(Allah’ı sayıp 
haramlardan 
sakınmada) en ileri 
olandır. 

Muhakkak ki 
Allah herşeyi 
mükemmelen bilir, her 
şeyden hakkıyla 
haberdardır. 
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Hucurat /14 –
Bedeviler “iman ettik”

dediler. De ki: “Siz
iman etmediniz, lâkin

“İslâm olduk, size
inkıyad ettik” deyiniz. 

Zira iman henüz
kalblerinize girmiş

değildir. 

Eğer Allah’a ve
Resulüne itaat

ederseniz, sizin
emeklerinizden hiçbir

şeyin mükâfatını
eksiltmez. Yaptığınızı
zayi etmez. Gerçekten

Allah gafûr ve rahîmdir
(mağfireti, merhameti

ve ihsanı boldur). 

Burada genel
olarak bedeviler

kasdedilmeyip sadece,
İslâm’ın kazandığı

zaferlerden çıkar
sağlamak isteyen birkaç

bedevî kabile
kasdedilmiştir. 

Hucurat /15 –
Müminler ancak o

kimselerdir ki Allah’ı
ve resulünü tasdik eder

ve sonra da hiçbir
şüpheye düşmezler, 

Allah yolunda
mallarıyla, canlarıyla

mücahede ederler. İşte
imanına bağlı, gerçek
müminler bunlardır. 

Hucurat /16 – De
ki: “Dindarlık

derecenizi siz mi
Allah’a bildireceksiniz?

Allah sanki bunu
bilmiyor da sizin

iddianıza mı bakacak? 

Halbuki Allah
bunu bildiği gibi,

göklerde ve yerde ne
varsa bilir. Evet, Allah

herşeyi hakkıyla bilir.” 

Hucurat /17 –
İslâm’a girmelerini

sana minnet ediyorlar.
Onlara de ki:

“Müslümanlığınızı bana
minnet etmeyin. Asıl

size iman yolunu
gösteren Allah size

minnet eder, eğer iman
iddianızda samimi

iseniz!” 

Hucurat /18 –
Muhakkak ki Allah

göklerin ve yerin
gaybını bilir. Bütün
bunları bilen Allah,

sizin yaptığınız her şeyi
de elbette görür

 تةن ب واـن وا اجفــانمة
يـكف نةراى ـثي  م 

ة ةـالظح نح ۛ  اي ة ۛضـعفـبة نح ثف نح ـالظح م ــاي اا يح  ية اـال ة هة ينةـالح ذي
بح  ضاىۜ الي ح  ك مف بةعف ض  تةبف بةعف يةغف لة د  وة لةـكميةأف مف النفكمالحة لة وا وة س  سحة تةجة

ةـم ـت ـهف اتح ۜوا ـق ـوه ۜ   وة ة ة الحن نح ة اي حيــتـة الحن اب  رة م ــيـوحة ر ـكفتاى فـةـيفـيه  مةـمة الخيـحفـلة
اااليح  ةاخةـية نح االنحةاس  اي   ذةنفـم مف كمنةاـقفـلةـهة

ا  ر ـكف جةـثنـنف وة مفكمنةاـلفـعةـى وة ﴾١٢﴿

ف ـتةـل  ارة ة الـعة نح دةـمف ع كمـرة مةكذواۜ اي ۜ كميــقنـ التفالحن  نف ةمف نح اي وبـش  قةـع  ااـاى وة لةــئ  ـبة
ةعف ت ـقةالة اب  انمةـالف ةاۜ ق ـرة م ــمف ت ـلة  لفـنح لنــؤف نفكنن وا وة ﴾١٣﴿ ة يم  الحن لي ير ــ خةعة بي

لة ايةـوة ة ي ل ـدف خ ـمح ي ان ــالف نف ت كمل و ب ـي ق ـ فيمة اي ۜ وة واـطيـمف يع  اـق  نةاــلةـواالسفـول  مف
نفكمتـفـل ـية ال  مف م  مة ـاىۜ كمالعف ةمف ۛشيف نح ة اي يم الحن حي ور رة ف  ة غة ولةالحن س  رة ه   لةـــ وة

ة نح االفـــاي ةــــــؤف م ـم ــمة يـن ونة  الح و ل  ب الحن  ن و اـــانمةنة  ــــذي س  رة ة لةـــــــهي ث ـ وة مفـــمح ﴾١٤﴿

ال ــاة مفــب  ي ۛســـه ـس ــف ــنف مف  وة الــه ــــوة ل ــــيـبيـمف   في جةـاب ـتة رفــــية وا د ـــاهةـوا  وة
ونةــلح ـعةــت  لف الـق  ة م  مفكمـن ـدي يـــ ب الحن ﴾١٥﴿ ۜ االحن  اـال م ـــكة ه ــئ ــ ا وللن ة ونةــق  د  صح

ا ف  ة يـمة ات ـمنـالسح مة وة ۜ ـ وة ض  ةرف ء ـۛش لح ـكم ب الحن وةا ف ي الف يف الحن  لةم ـعفـية وة
نح ونة لةيفكة يةم   عة

واۜ ق لف لة لةم  نح واـتة النف السف  م 
ة لةيح ۛ بةل  عة ك مف مة لة ايسف ﴾١٦﴿ يم ــليــعة

ة نح ﴿١٧﴾اي لةيـفـ يةم الحن  يـك مفـالنف هة مفكمنح  عة نف  دن ان  اي يمة ي  ل لف
قيـنفـكم ينةـت مف ۛصاد 

﴾١٨﴿ ة لةـية الحن ات  ۛبـيفـ غةم ـعف وة من ۜ  السحة ض  ةرف الف الحن وة اــبة وة ير  ب مة ل ونةـتة صي مة عف
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50-KAF SÜRESİ

Mekkî olup, 45 âyettir. 
İsmini, birinci âyette geçen 
ve huruf-i mukattaa 
kabilinden olan Kâf 
harfinden almıştır. Bu sûre, 
kainatta bulunan ve Allah 
Teâlanın üstün kudret ve 
hikmetine delâlet eden bazı 
varlıklardan bahseder, 
bunları yapanın, mahşerde 
insanları diriltmeye de 
kadir olduğunu bildirir. 
Dini yalan sayan bazı eski 
kavimlerin âkıbetlerini 
hatırlatır. Cuma, bayram ve 
bazan sabah namazlarında 
bu sûrenin Hz. Peygamber 
(a.s.) tarafından okunduğu 
nakledilmektedir.

بزح

﴾٤﴿
Bismillâhirrahmânirrahîm
Kaf /1 – Kâf. Şanlı 
şerefli Kur’ân hakkı 
için. 
Kaf /2- Kaf /3 – 
Doğrusu, onlar, 
kendilerinden birinin, 
uyarıp irşad etmek için 
gelmesine şaşırdılar da 
kâfirler: “Bu, ne tuhaf 
şey!” dediler, “Biz ölüp
de toprak olduktan 
sonra mı dirileceğiz? 
Bu, aklın alamayacağı 
kadar uzak bir ihtimal!”
[10,2] 
Kaf /4 – Biz toprağın, 
onların bedenlerini 
hücre hücre nasıl 
çürüttüğünü tafsilatıyla 
biliriz. Zaten yanımızda
herşeyin kayıtlı olduğu 
şaşmaz bir sicil vardır. 
Kaf /5 – Bilakis onlar, 
kendi önlerine kadar 
gelen gerçeği yalan 
saydılar. 
    Artık onlar 
kararsızlık ve perişanlık
içindedirler. 
Kaf /6 – Hiç 
üzerlerindeki göğe 
bakmazlar mı? 
    Bakıp da Bizim onu 
nasıl sağlamca bina 
ettiğimizi, onda en ufak
bir çatlaklık, 
dengesizlik olmadığını 
düşünmezler mi? [67,3-4] 

Gökyüzü âlemi akıllara 
durgunluk verecek derecede
geniş ve muazzamdır. 
Dünyamızdan yüzbinlerce 
defa daha büyük gezegenler
uzayda top gibi, saniyede 
birkaç kilometre hızla 
yüzerler. Güneş sistemi 
samanyolu galaksisinin bir 
köşesine sıkışmış küçük bir 
yer işgal eder. Oysa daha 
başka bir milyon kadar 
galaksi mevcuttur. Bunları 
yaratıp varlıkta tutan 
muazzam kudretin ilkin 
yoktan yarattığı hayatı, 
ölüm uykusundan sonra 
diriltmeye gücü yetmez 
olur mu? 
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Kaf /7 – Yeri de
döşedik, oraya dengeyi

sağlayacak ağır
baskılar, sabit ulu

dağlar yerleştirdik.
Orada, gönüller, gözler
açan her çeşit bitkiden
çiftler bitirdik. [51,49;

36,36] 

Kaf /8 – Bütün
bunları, Allah’a

yönelecek her kula
Yaradanın kudretini
hatırlatması, dersler

veren birer basiret
nişanesi ve ibret

numunesi olması için
yaptık. 

Kaf /9- Kaf /10 –
Gökten bereketli bir su

indirdik. Onunla
bahçeler ve biçilen

ekinler, salkım salkım
meyveleriyle ulu hurma

ağaçları yetiştirdik. 

Kaf /11 – Bütün
bunlar kullarımıza rızık

vermek içindir. 

Hem o su ile ölü
toprağa hayat verdik. 

İşte ölmüş
insanların

mezarlarından çıkışı da
böyle olacaktır. [40,57;

46,33; 41,39] 

Kaf /12- Kaf /14 –
Onlardan önce Nûh
halkı, Ashab-ı Ress,
Semûd, Âd, Firavun

halkları. 

Lût’un
hemşehrileri, Ashab-ı
Eyke ve Tübba’ halkı

da hakkı yalanladılar. 

Evet onların hepsi
peygamberleri yalancı
saydılar da tehdidime

müstehak oldular, azaba
çarpıldılar. 

Arap
kaynaklarında Ress

adında iki yer
bilinmektedir. Biri

Necid, diğeri Hicazın
kuzeyinde olup birincisi

daha meşhurdur. 

Kaf /15 – Biz ilkin
yoktan yaratmadan bir
âcizlik, becerisizlik mi
gösterdik ki bu tekrar

yaratmada acze
düşelim? 

Hayır! Öyle değil,
onlar da böyle

olmadığını bilirler. Ama
yine de onlar bu

yeniden yaratılıştan
(dirilmeden) şüphe

içindedirler. [30,27] 

ة  قء                  ورة                   س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

اوا بةلف ب  ج  ااءة النف عة ر  ه مفجة ذ  نف مف م  ه  نف  م 
الة  فةقة

ونة ر  الفـكةاف  ﴾١﴿ انن قا   رف الفق  يۛد  وة جي الفمة
نةا قةدف ل مف عة ﴾٣﴿ ذةا اي تفنةا ءة ةا م  ك نح ۛ وة اباى ل كةت رة ع   ذن جف يد  رة بةعي ﴾٢﴿ ذةا ء  هن يب  ۛشيف جي عة

ب واكـ بةلف ة قح  ذح ب الفحة ﴾٤﴿ ا تةنفق ص  دة نةا مة نف ع  ۛ وة مف ه  نف ض  م  ةرف يظ كن الف في تةاب  حة
لةى الفةلةمف اوا اي مف يةنفظ ر  قةه  ااء  فةوف مة ة السح ﴾٥﴿ مف مف فةه  ه  ااءة اجة ة ي لةمح مةـالمف فاي يـر  ج ـري

ۛض ةرف الف ا وة نةاهة دف دة مة ﴾٦﴿ ا نةاـيفـنةـۛف بةـيفـكف ة وة هة يح ةاــزة ا اـهة نح مة اــلة وة ر وج ـف  نفـم هة
ةىــبفـتة رة ص  ﴾٧﴿ ال ية  نةاـيفـقةـلف وة اس  وة ا رة يهة نف وة في ا تفنةاــبةـال يهة نف في  م 

ج   لح ـكم وف ۙ زة يج  بةهي
لفنةا ة نةزح نة وة  م 

ا مة ة ااءى ء االسح بةا مة ارة  م  فةاةنفبةتفنةا اـك ﴾٨﴿ ذ   وة
ىـكذ د ـعة ل ك لح  رن يب  بف ني م 

﴾١٠﴿ ة النح لةـوة ات  خف قة اطةلفع  بةاس  ۙ لةهة يد  نةضي ﴾٩﴿ نحةات  هيـب  ة جة بح حة ۙـالف  وة يد  صي حة
ةبةتفكف ذح ﴾١١﴿ قاى ل  زف الحفــع ـلفـر  ۙ  وة تاىۜ  دةـلفـهي بةـنةاب ــيفـيةـبةاد  يف  ةى مة

ر وج  ذنكف ل كة الفخ 
اد  عة  وة

ن  وف عة رف ف   وة
ان  وة ايخف وة ﴾١٢﴿ اب  حة الصف م  ن وح  وة مف قةوف لةه  ۙ قةبف ود  ثةم  الرحةسح  وة

الصف ةيفـوة اب  الف قةكفـحة م ــة  وة ةــ ت  وف ۜ ــبح  لح ـكـع 
ةـفةلة ـذحةۛب الرح س ـكف قح حة ﴾١٣﴿ ۙـل  وط 

﴾١٥﴿ ينةا يي لفق  الفةعة  ب الفخة
ۜ بةلف ل  ة ةوح مف الف ي ه  نف لةبفس  في ۟ لفق ـخة م  يد  دي جة ﴾١٤﴿ يد  عي وة
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Kaf /16 – İnsanı Biz 
yarattık. Onun için, 
nefsinin kendisine neler
fısıldadığını, neler 
telkin ettiğini de Biz 
pek iyi biliriz. 
      Çünkü Biz ona 
şahdamarından daha 
yakınız. 
Kaf /17- Kaf /18 – 
Zaten onun sağında ve 
solunda yerleşmiş iki 
kayıtçı vardır. 
       Ağzından çıkan bir 
tek söz olmaz ki 
yanında, bu iş için 
hazırlanmış gözcü 
olmasın, onun 
söylediğini ve yaptığını
kaydetmiş olmasın. 
[82,10-12] 
İnsanlar yirminci asırda 
sesleri ve görüntüleri 
kaydeden nice aletler 
geliştirdiler. Bu aletler 
Allah’ın kâinatta zerrelere 
yaptırdığı kayıt işlemini 
tesbit etmeye 
çalışmaktadırlar. Allah’ın 
melekleri bu aletlere 
muhtaç değildirler. İnsanın 
kendi vücudu ve 
çevresindeki şeyler, onun 
bütün yaptıklarını ve 
konuştuklarını en ince 
ayrıntıları ile kaydeden bir 
kamera veya teyp gibidir. 
Kıyamet günü, kendi kulağı
ile dünyada söylediklerini 
işitecek ve yaptıklarını 
gözleriyle görecektir. 
Demek Allah kullarına sırf 
kendi ilmine göre muamele 
etmeyecek, bilakis adâletin:
iddia, delil, inkâr, şahit, 
savunma gibi bütün 
şartlarını yerine 
getirecektir. 
Kaf /19 – Vakti 
geldiğinde ölüm 
sekeratı başlayınca, can
çekiştiği sırada insana 
“İşte denir, senin en çok
nefret edip kaçtığın 
şey!” 
Kaf /20 – Sûra üfürülür
kalk borusu çalar. İşte 
bu da tehdit edilen 
azabın günüdür. 
Kaf /21 – O gün herkes
beraberinde bir 
muhafız, bir de şahit 
olarak Yüce Divana 
gelir. 
Kaf /22 – Allah ona 
buyurur: “Sen bundan 
gaflet içindeydin. İşte 
gözünün önünden 
perdeyi kaldırdık, şimdi
artık gözün pek 
keskindir!” [19,38; 32,12] 

Kaf /23 – Yanındaki 
arkadaşı “İşte! der, 
onun defteri! Her ne 
yapmışsa, burada 
yazılı!” 
Yanındaki arkadaşı, bazı 
müfessirlere göre şahit 
melektir. 
Kaf /24- Kaf /26 – 
Allah muhafızla şahide 
veya cehennem 
görevlisi iki meleğe: 
“Atın! buyuracak, atın 
cehenneme, her nankör,
inatçı kâfiri: Hayra 
mani olan, haddi aşıp 
azan, şüpheye dalanı!
             Allah’ın 
yanısıra başka bir tanrı 
benimseyeni! Atın onu 
o çetin azaba!” 
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Hayır; bazan mal,
bazan iyilik mânasına

kullanılır. Burada her ikisi
de mümkündür. O şahsın,

malından Allah’ın ve
kullarının haklarını

vermediğini ifade eder.
Yahut hayır ve iyilikten,

hem kendisini hem de
başkalarını engellediği

mânasına gelir. 
Kaf /27 – Yanındaki
arkadaş: “Ya Rabbî,

der, onu ben
saptırmadım, kendisi

zaten haktan iyice uzak
bir sapıklık içinde idi.”

[14,22] 
Yanındaki arkadaşı şeytan

onun cehenneme atılacağını
anlayınca böyle diyecektir.

Burada siyaktan Allah’ın
mahkemesinde bu iki

yoldaşın birbirini
suçladıkları anlaşılmaktadır.
Anlaşılan kâfir insan şeytan

arkadaşının kendisini
saptırdığını ileri sürünce o,

bu cevabı vermektedir. 
Kaf /28, Kaf /29 –

“Çekişmeyin
huzurumda! buyurur

Allah. Çünkü Ben daha
önce gelecek tehlikeyi

size bildirmiştim.
Benim verdiğim

kararlar değiştirilmez.
Ben, kullarıma asla

zulmetmem!” 
Kaf /30 – O gün
cehenneme Biz:

“Doldun mu, dedikçe
O: “Daha yok mu?”

diye iştahını dile getirir.
{KM, Süleymanın

Meseleleri 30,15-16}
Kaf /31 – Cennet de

takvâ sahiplerine
yaklaştırılır. 

Kaf /32- Kaf /33 –
Onlara: “İşte, denilir,

buydu size vaad edilen
mükâfat. Hakka

yönelen, koruması
gereken her şeyi

koruyan, insanların
görmediği yerlerde bile

Rahmana hep saygılı
olan ve daima Rabbine

dönen bir gönül ile
gelen herkese bu
mükâfat vardır. 

“Rahmanı görmediği halde
O’na saygı duyan” mânası

da mümkündür. “O’nun
Rahman olduğunu
bilmesine rağmen,

rahmetine güvenerek günah
işlemedi, O’na saygısızlık

etmedi” inceliğini
düşündürmesi de

mümkündür. 

Kaf /34 – “Haydi
selametle girin oraya,
bugün artık ebediyet

günüdür.” 

Kaf /35 – Orada onlara
istedikleri her şey

verilir. Nezdimizde
bundan da fazlası

vardır. [10,26] 

لةم  الف نفۛسانة نةعف ا وة و س  مة سف ۛ ب هي ت وة ه  س  ن  نةفف نةحف ب  وة ه  القفرة لةيف نف اي م  دف لةقة نةا وة لةقف خة
ذف يةان  يةتةلةقحةى اي تةلةقح  ن  الفم  ن  عة عة ين  وة ال  الفيةمي مة يد  الشح  قةعي ﴾١٦﴿ يد  بفل ـحة ري الفوة

تف ااءة جة ة  وة رة ت  ۛسكف وف الفمة ﴾١٨﴿ ا  مة
ظ  نف يةلفف  ل  م  ةقةوف لح يفه   اي يب  لةدة قي يد  رة تي عة ﴾١٧﴿

﴾٢٠﴿ ـخة ن ف  ۜ ف ي وة ور   الصح 
ل كة م  ذن يد  يةوف عي الفوة ﴾١٩﴿  ۜ قح  ب الفحة

ل كة ا ذن ه  ك نفۛت مة نف يد  م  تةحي
دف  لةقة

يكم لة نفۛت في فف نفة  ـغة م  ﴾٢١﴿ تف ااءة جة  وة

س  لح ـكم ا  نةفف هة عة يد   ۛساائ ق  مة ۛشهي وة
قةالة ين ـ قةوة ه ـري ﴾٢٢﴿ ذةا نةاـفة هن كة ـكةۛشفف ااءة طة نفكة غ  مة بةۛصر كةـفة عة يد  الفيةوف دي حة

ةاع  نح مة ﴾٢٤﴿ يـلف ال يةافي ةمة  ق  نح هة ةـكمجة عةـكف لح ار  ة ۙـيـنيـفح د  ﴾٢٣﴿ ذةا الةهن ۜــ مة يد  تي ة عة يح دة
ي لةـجة اللحةذي عة عة لنالحن  مة يةاه ــق ــلف اةـرة فةــــانخة هاىـــ اي ﴾٢٥﴿ ر ـل لف يف ۙـعفــم  خة يب  ري تةد  م 
ين ــقة قةالة ةنةا  ه ـــري بح اا رة لن مة ت ه  وة يف نفـالطفغة انةـكـ ك  ﴾٢٥﴿ ةـالف ف ي ذةاب  الشح يد  ديـعة

﴾٢٨﴿  قةالة
وا لة م  تةص   تةخف

ة يح قةدف لةدة ت  وة مف ة ك مف قةدح لةيـف يد  اي عي ب الفوة ﴾٢٧﴿ ي ل  في يد  ۛضلة بةعي
مةـية ول  وف ةمةـل  نةق  نح هة جة ﴾٢٩﴿ اي  ل  الفـبةـمة ة ل  لةـقةـدح ااالنةال ب ــوف مة ة وة يح م  ل لفـدة ة يـعةـظةلح ۟ـبي د 

ا زف ةـالفجة  ت ـفةـل  وة ينةـم ـل لف ة  ـنح ةقي تح ﴾٣٠﴿ ل  فـتةـامف هة تة  ت  لة يـمة  نفـم   لفـق ول  هةـوة د ـزي
نف ية مة ش  خة ﴾٣٢﴿ اـهن ا مة ونة ل ـوعةـت  ذة اب  ال ك لح ـد  ۛ وحة يظ  في حة ﴾٣١﴿ رة يف يد ــبة غة عي

ا ب ـل ــــا دف خ  ۜــۛســـو هة لة م  ﴾٣٣﴿ نة من حف يب الرحة ني لفب   م  ااءة  ب قة جة يفب   وة  ب الفغة
﴾٣٥﴿ اـلة مف مة نة فيـية ه  لةـۛشااؤ ن ا وة يفـيهة يد ـنةا مةـدة زي ﴾٣٤﴿ م  الفـــــكة يةـل  ذن ل ود ــــخ ــــوف
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Kaf /36 – 
Kendilerinden önce Biz
öyle nesiller helâk ettik 
ki onlar, bunlardan 
daha güçlü kuvvetli 
idiler. Hakimiyetlerini 
yaymış, şehir şehir 
dolaşmış, “emr-i 
Haktan, ölümden kaçıp 
kurtulacak bir yer yok 
mu?” diye her tarafı 
delik deşik etmişlerdi, 
ama hep eli boş 
dönmüşlerdi. 

Kaf /37 – Elbette 
bunda, içinde bir kalb 
taşıyan veya zihnini 
derleyip toplayarak can 
kulağıyla dinleyen 
kimseler için alacak bir 
ders vardır. 

Kaf /38 – Biz gökleri, 
yeri, ikisinin arasındaki 
bütün varlıkları altı 
günde yarattık da Bize 
en ufak bir yorgunluk 
dokunmadı. [46,33; 
40,57] 

Kaf /39 – O halde sen 
onların söylediklerine 
karşı sabret. Gerek 
güneşin doğuşundan, 
gerek batışından Ö’nce 
Rabbine hamd ederek 
ibadet et. 

Kaf /40 – Geceleyin de,
secdelerin peşinden de 
Ona ibadet et. [17,79] 

Secdelerin peşinden 
yapılan tesbihattan 
maksat, namazdan 
sonra yapılan zikir ve 
tesbihat olabilir. 
Farzdan sonra kılanan 
nafile namazlar da 
olabilir. Hz. Peygamber
(a.s.) her namazdan 
sonra fakirlerin 33’er 
kere sübhanallah, el-
Hamdülillah ve Allah’u
ekber zikrine devam 
etmekle zenginlerin 
Allah yolunda 
harcamalarla elde 
ettikleri yüksek 
dereceleri 
kazanacaklarını 
bildirmiştir. 

Kaf /41 – Münâdînin 
yakın bir yerden 
sesleneceği güne kulak 
ver. 

Kaf /42 – Bütün 
insanların o sayhayı 
kesin ve gerçek olarak 
işitecekleri güne kulak 
ver. İşte o gün 
mezarlarından kalkış 
günüdür. 

Kaf /43 – Muhakkak ki
hayatı veren de, hayatı 
alıp öldüren de Biziz. 

Evet, herkes Bizim
huzurumuza dönecektir.

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

50-Kaf Süresi       /           51-Zariyat Süresi Yaprak 10A Cüz 26 Süre 51 Sayfa 519

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

519 ﴾٥٠﴿ وَرةو قء سو ﴾٥٠﴿ ﴾٥١﴿ اِرَياِت وَرةو الذة سو ﴾٥١﴿

Kaf /44 – Yerin yarılıp
kendilerinin büyük bir

hızla mahşer
meydanına koşacakları

gün, mutlaka gelecektir.
Bu diriltip mahşerde

toplama Bize göre çok
kolaydır. [54,50; 31,28]

Kaf /45 – Biz onların
aykırı iddialarını pek iyi

biliyoruz, ama sen
onları kuvvet

kullanarak imana
getirecek bir zorba

değilsin. Sen sadece
uyaran bir elçisin. 

Senin yapacağın iş,
sadece tehdidimden

endişe edecek
kemseleri Kur’ân ile

irşad etmektir. [13,40;
88,21-22; 2,272] 

51-ZARİYAT SÜRESİ

Mekke’de nâzil
olmuştur. 60 âyettir.

Adını ilk âyetinde
geçen kelimeden

almıştır. Bu sûre-i şerife
kâinatta cereyan eden
bazı muazzam işlere

veya onlara müvekkel
kılınan melaikeye

dikkat çekip, kasem
ederek başlar.
Kur’ân’ın ilk

muhatapları olan
Mekkelilerden

birçoğunun dini
yalanladıklarını, onların

dünya ve âhiretteki
akıbetlerini, diğer

taraftan müminlerin
istikbalini, daha sonra

Allah’ın kudret, hikmet
ve birliğine dair bazı

delilleri, bazı resûllerin
kısa kıssalarını ele alır,

cin ve insin yaratılışının
esas maksadının kulluk

olduğunu bildirerek
sona erer. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Zariyat/1 – O
tozutup savuran

(rüzgârlara) 

Zariyat/2 –
Yağmur yüklenen

bulutlara, 

Zariyat/3 –
Kolayca akıp giden

(yıldızlar, bulutlar vb)
şeylere, 

Zariyat/4 –
Emirleri, rızıkları,

yağmurları vb. şeyleri
taksim eden meleklere

yemin ederim ki: 

Zariyat/5 – Size
vaad olunan diriliş

elbette gerçektir. 

Zariyat/6 – İşlerin
karşılığı da mutlaka

alınacaktır. 

ن  ه ــقة نفــمف م ـه ـلةـبفـقة ةـنةـشاى فةـطفـمف بةـه ـنفـــدح  م ـۛش ال مفـرف ب واـقح لة مفكف وة نةاـالهف كف
ل كة لةذ  ي ذن ة في نح نفكذاي ى ل مة  رن

انة لةه ـكف ﴾٣٦﴿ نف مةـب ـالف ف ي لف م  ۜ هة د  يص ـلة حي
لة ة نةاـقفـــلةــدف خةــقةــوة ات ـمنـالسح وة ﴾٣٧﴿ الـلفـقة ىـلف ب  الوف مف قة ة وةـالسح ه  يد  عة وة ۛشهي

مة ي س ـه ـــنةــــيفـــبة اـوة ا  في ةـــمة ة الة  ـــتح ۗـيح ا مةام  مة ةـــ وة وب ـغ ــنف ل ــنةا م ـسح ۛض ةرف الف وة
لنى ب رف عة ـحف فةاصف ۛسبح  ول ونة وة ايةق  د ـب  مة مف بح كة  حة لة رة  قةبف

ة ل وع ـط  س ـالشح مف ﴾٣٨﴿

ــعف تةم  اسف مة وة يةوف ﴾٤٠﴿ نة م  ل  وة ةيف ه  الح بةارة فةۛسبح حف الدف ود  وة ج  السح  ﴾٣٩﴿ لة قةبف ۛ وة ر وب  الفغ 
مة ة ع ونةـمةـسفـ يةيةوف ۜ ـيفـالصح قح ةة ب الفحة حة ﴾٤١﴿ الفـــي  ۙـمة نفـنةاد  م ـم ـنةاد  يب  كةان  قةري

مةـية وف ﴾٤٣﴿ ةا نح ن  اي ـيي نةحف يت   ن حف ن مي نةا وة لةيف اي ۙ وة ير  صي الفمة ﴾٤٢﴿ ل كة م  ذن ر وج  يةوف الفخ 
ن  لةم ـالعف نةحف ﴾٤٤﴿ ق  ة ض  تةۛشقح ةرف نف الف مفـعة اع ه  رة ۜـس  ل كة اى ر  ذن شف نةا حة لةيف ير  عة يةسي

﴾٤٥﴿ ا  ب مة
ول ونة اا يةق  مة مف النفۛت وة ه  لةيف ةار  عة بح رف ب جة انن  فةذةكح  رف نف ب الفق  اف  مة عي يةخة يد ـوة

يةات              ةار  ة  الذح ورة              س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٣﴿ ا ۙ فةالفجة راى يةات  ي سف ر  ﴾٢﴿ قف ت  و  لة ام  ۙـفةالفحة راى ﴾١﴿ ال اــوة ة ية ذح ۙــر  واى ات  ذةرف
﴾٦﴿ ة نح اي ينة وة ۜ الدحي ـع  اق  لةوة ﴾٥﴿ ة نح اـاي  مة

ونة د  ۙ ت وعة ق  لةۛصاد  ﴾٤﴿ ات   مة سح  قة ۙفةالفم  راى المف
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Zariyat/7- Zariyat/8 – 
Yollarla, yörüngelerle 
dolu gök hakkı için! Siz
tam bir çelişki 
içindesiniz. 
Zariyat/9 – Oysa bu 
dâvetten, ancak aklı 
çarpılmış olan kimse 
çevrilip vazgeçebilir. 

Dünyadaki insanların farklı 
inançlarından bahsederken 
gök yüzünün çeşitli 
yollarına ve yörüngelerine 
yemin edilmesi, bir 
benzetme yapma gayesine 
de yönelik olabilir. Yani 
gökte yıldız kümeleri ve 
bulutlar nasıl farklı farklı 
ise, siz yerdeki insanlar da 
çeşit çeşit inançlara 
sahipsiniz. Demek ki 
insanlara gerçeği bildiren 
vahyin gelmesi mutlaka 
gereklidir. 

En ufak zerreden en büyük 
güneşlere kadar her şeyin 
nizama bağlı olduğu bir 
kâinatta, insan gibi bir 
varlığın nizamsız kalması 
nasıl mümkün olabilir? Her 
şey birçok gayeye göre 
yaratılmışken insan gibi 
mükemmel varlığın 
gayesiz, başıboş kalması 
nasıl mümkün olabilir? 

Burada şöyle bir incelik 
vardır: Âhireti inkâr edenler
“çürüyüp, toz toprak 
olacağız, zerrelerimiz 
havada uçuşacak bundan 
sonra bedenimiz nasıl olur 
da birleşebilir?” diyorlardı. 
Oysa dünyadaki sular 
güneşin ısısıyla 
buharlaşarak zerreler 
halinde bir araya gelip 
sıkışmış bulutlar 
oluşturmakta sonra 
yeryüzüne damlalar halinde
geri dönmektedirler. Her 
gün bunları gerçekleştiren 
ilahî kudretin insanların 
vücutlarının dağılmış 
zerrelerini hava, su ve 
toprağın içinden toplayıp 
bir araya getiremeyeceği 
iddia edilebilir mi? Toz 
zerreleri, su buharları ve 
yağmur bulutlarından 
bahseden ilk üç âyet, buna 
işaret eder gibidir. 

Zariyat/10- Zariyat/12
– O kahrolası yalancılar
sarhoşluk ve cehalet 
içinde ne yaptıklarını 
bilmeden atıp tutarlar. 
Bir de alay ederek: “Ne
zaman o hesap günü?” 
diye sorarlar. 
Zariyat/13 – O gün, 
onların ateşin üzerinde 
fokurdayacakları 
gündür! 
Zariyat/14 – Onlara: 
“Tadın bakalım 
fitnenizi, tadın dünyada
kaynattığınız fitne 
ateşinin neticesini! İşte 
gelmesi için can 
attığınız azap!” denilir.
Zariyat/15 – Ama 
müttakiler bahçelerde, 
pınar başlarındadırlar. 
Zariyat/16 – 
Rablerinin kendilerine 
verdiği mükâfatları 
almaktadırlar. Çünkü 
onlar, daha önce 
dünyada iyi davranan 
kimselerdi. 
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Zariyat/17 –
Geceleri pek az

uyurlardı. 
Zariyat/18 – Seher

vakitleri istiğfar
ederlerdi. 

Zariyat/19 –
Mallarında isteyenlerin
ve yoksulların hakkını

ayırırlardı. 
Zariyat/20-Zariyat/22

– Yeryüzünde kesin
inanmak isteyenler için

birçok deliller vardır.
Bizzat kendi

varlıklarınızda da böyle
deliller vardır. Hâla

görmeyecek misiniz? 
         Gökte de hem
rızkınız (rızkınızın

vesileleri), hem de size
vaad olunan cennet

vardır. 
Zariyat/23 – Göğün ve

yerin Rabbine yemin
olsun ki bu vaad, tıpkı

sizin konuşmanızın
sabit olduğu gibi bir

gerçektir. 

Zariyat/24 – Sahi,
İbrâhimin şerefli

misafirlerinin
gelişlerinden haberin

oldu mu? 

Zariyat/25 –
Onlar yanına varınca:

“Selam!” dediler. O da:
“Size de Selam!” diye

cevap verdi, ama
içinden: Bunlar

tanımadığım kimseler,
hayırdır inşaallah!”
dedi. [15,51; 4,86;

11,69] 

Zariyat/26-
Zariyat/27 – Onlara
yemek getirmek için

gizlice ailesinin yanına
geçti ve semiz bir dana

kebabı getirdi. Önlerine
koyup “buyurmaz

mısınız?” diye ikram
etti. [11,69] {KM,

Tekvin 18. bölüm} 

Zariyat/28 – O
sırada onlardan yana

içine bir korku düştü.
“Korkma!” dediler ve

ona büyüdüğünde âlim
olacak bir çocuklarının

dünyaya geleceğini
müjdelediler. [11,70-73;

15,52] 

Zariyat/29 – Evin
öbür köşesinden bunu

duyan eşi, elini yüzüne
vurarak: “Vay başıma
gelene! Ben kısır bir

kocakarı iken mi
doğuracağım!” diye

çığlık attı. 

Zariyat/30 –
Onlar, hanımına: “Evet,
Rabbin böyle buyurdu,
dediler. O, tam hüküm

ve hikmet sahibidir, her
şeyi hakkıyla bilir.” 

ه  ي ؤففةك  نف عة ﴾٨﴿ ة نـح ي مفكماي ل  لةفي ۙـم  قةوف تةل ف  خف ﴾٧﴿ ا مة ة السح ۙ ذةات  ء اوة ب ك  الفح 
ة لح ينةـال يـه  ذي ۙـغة مف في ونة ة  ۛساه  رة مف ﴾١٠﴿ ة اص ــخةــالف لةــت ـق  ۙـرح ونة ﴾٩﴿ نف ۜـا ف  مة كة

﴿١٣﴾ذ وق وا مة مف عة يةوف تةن ونة لةىـه  ي فف ةار  النح ﴾١٢﴿ ل ونة ـة م  يةسف ةانة يةوف ۜ اليح ين  الدحي ﴾١١﴿
ة نح ةـالفم  اي ينة ـتح يقي في ﴾١٤﴿ تفنةتـة ذةاكمف  ۜ هن ي مف  الحةذي

ل ونةـعفـتةـسفـهي تةــمف ب ـت ـــنفـكم ج 
يـانخ  ا نةـذي تني اـمة ۜ  مفـه ـان مف بح ه  ةرة نح ل ـكفمف ـه ـاي كةـان وا قةبفلة ذن ﴾١٥﴿ ۙ ي ون  ع  نحةات  وة جة

ةسف ب الف مفـوة ار ه  حة ﴾١٧﴿ يلىـقة ان واـكف نة  لي ل  م  ةيف ا الح ع ونةـية مة جة هف ﴾١٦﴿ ۜ ينة ني س  م حف
ف ي ﴿١٩﴾وة فاي ال ــالمف يـوة مفـوة ائ ل ـل ل قح ـحة ه  ا ة  سح

الف وم ـحفــمةـوة ر  ﴾١٨﴿ ونة ر  ف  تةغف يةسف
ف  يــوة ﴾٢١﴿ يوة ۜ الفة فاي ك مف ر ونة لةـالنفف س  ت بفص  ﴾٢٠﴿ ض  ةرف يةات  الف ۙـل  ان ينة وق ني لفم 

بح فةوة  رة
ا مة ة ض  ء االسح ةرف الف  وة

ة نح قح ـلة ه ـاي حة ﴾٢٢﴿ ا مة ة ك مف ء االسح قـ  زف ا ر  مة ونةـت  وة د  وعة
لف  هة

يث  التنيكة دي يمة ۛضيفف  حة هي بفرن ۢ اي ينة مي رة كف الفم  ﴾٢٣﴿ ثفلة اا م  ك مف مة ۟ النـحة ونة ق  تةنفط 
﴾٢٥﴿ ذف ال واۛسـه  فةـيفـلةـل وا عةـدةخة اي ماىۜ ـقة م ۛ قةـ ۛسقةالةلة م  م ــلة ر ونةـكفنـفــوف ﴾٢٤﴿

ة بةـقةـفة لةـــرح ا اي قةالةمف ــه ـيفـــه  ﴾٢٦﴿ ا غةـــفة اى اي رة ااءة ـفة هي ـل ـالهف لن يـۛس ل  ـجفـع ـب  جة ۙـمي ن 
نفـفة ۛس م  جة مفـاةوف يفة ه  تةـةىۜ  قةـ خي بةـخةـال وا لة ۜ  وة ةـفف وه ـشح ر  ﴾٢٧﴿ ونة ـل ـكمأف ـاللة تة

بةلةت  ت   فةاةقف ال رة يه  ـامف ة    في ة ا  فةۛصكحةتف   ۛصرح هة هة جف قةالةتفوة وة ﴾٢٨﴿ م ـغ ـب  يم ـعة لة لي
﴾٣٠﴿  قةال وا

ل ك ۙـكف بح ك ۜ  قةالة ذن يم  رة كي الفحة وة ةه  ه  نح يم  اي لي الفعة  ﴾٢٩﴿ وز  ج  يم ـعة عة قي
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الجزء

﴾٢٧﴿
Zariyat/31 – İbrâhim: 
“Peki sizin gelişinizin 
asıl sebebini öğrenebilir
miyim ey değerli 
elçiler?” dedi. 
Zariyat/32- Zariyat/34
– “Biz” dediler, “suçlu 
bir güruhun, haddini 
aşanların tepelerine, 
çamurdan pişirilip de 
Rabbinin nezdinde 
damgalanmış taşları 
indirmek için 
görevlendirildik.” 
Zariyat/35 – Derken, 
oradaki müminleri 
şehirden çıkarma 
emrini verdik. 
Zariyat/36 – Ama 
orada, bir hane dışında, 
müslüman aile 
bulamadık. 
Zariyat/37 – Ve öyle 
acı bir azaptan 
korkanlar için, orada bir
alâmet bıraktık. 

Burada Ölü Deniz (Lût 
Gölü) kasd edilmektedir. 
Bu gölün güney kısmı, 
büyük bir felâketin izlerini 
bu gün bile taşımaktadır. 
Uzmanların tahminlerine 
göre Lût kavminin büyük 
şehri, şiddetli depremden 
dolayı yer altına gömülmüş,
üzerini de Lût gölünün 
suları basmış olmalıdır. 
Batma zamanı da, M.Ö. 
ikibin yıl kadar öncesine 
yerleştirilmektedir ki bu da 
Hz. İbrâhim ve Hz. Lût 
(a.s.)’ın yaşadığı zamana 
rastlamaktadır. 
         Lût gölünün “Ellisan”
adlı yarımada 
görünümündeki bölümü 
güneyde bulunmakta ve 
daha sonra meydana geldiği
anlaşılmaktadır. Eski Lût 
gölünün bu yarımadanın 
kuzeyine kadar görülen 
tarihi kalıntıları, güneydeki 
kalıntılardan çok farklıdır. 
İşte bundan dolayı, önceleri
güney kısmının bu göl 
yüzeyinden yüksekte 
olduğu, daha sonra batarak 
o gölün altına gömüldüğü 
tahmin edilmektedir. 

Zariyat/38 – Mûsâ’nın 
olayında da alınacak 
dersler vardır. Onu 
âşikâr bir delille 
(mûcize) ile Firavun’a 
göndermiştik.
Zariyat/39 – O 
vargücüyle ve bütün 
ordusuyla sırtını çevirdi
ve “Mûsâ, ya bir 
büyücü, ya da bir 
delidir” dedi. 
Zariyat/40 – Biz de 
hem onu, hem 
ordularını yakalayıp 
denizin dibine 
geçiriverdik. 
Boğulurken, 
pişmanlıkla kendi 
kendini kınıyordu.
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Zariyat/41 – Âd
halkında da alınacak

dersler vardır. Onlara
da ortalığı kasıp

kavuran köklerini
kurutan bir kasırga

gönderdik. 
Zariyat/42 – Bu rüzgâr,
uğradığı her şeyi derhal

kül gibi savuruyordu. 
Zariyat/43 – Semûd

ahalisinde de böyle
alınacak ibretler vardır.

Onlara da “Bir süre
hayattan zevk alın

bakalım!” denilmişti. 
Zariyat/44 – Onlar

Rab’lerinin emrinden
uzaklaşıp azıtınca

kendileri baka baka, o
müthiş yıldırım onları

çarpıverdi. 
Zariyat/45 – Oldukları
yerde çöke kaldılar, ne

doğrulabildiler, ne de
yardım gördüler. 

Zariyat/46 – Daha
önceleri de Nûh’un

halkını helâk etmiştik.
Çünkü onlar da din

yolundan çıkmış
kimselerdi. 

Zariyat/47 – Göğü Biz
çok sağlam bir şekilde

bina ettik, onu
genişleten Biziz. Çünkü

Biz geniş kudret ve
hakimiyet sahibiyiz. 

Mûsiûn: Geniş güç ve
kudret sahibi mânasına

olduğu gibi “genişleten”
mânasına da gelir. Allah’ın

bu büyük kâinatı bir kere
yaratıp bırakmadığını,

bilakis onu devamlı olarak
genişlettiğini gösterir. 20.

yüzyılda bulunan “kâinatın
genişlemesi” düşüncesi,

evrenin sonlu bir büyüklüğe
sahip olmasına rağmen,

alan olarak sürekli
genişlediğini ifade eder. 

Zariyat/48 –
Yeryüzünü de Biz

döşedik, bakınız Biz ne
de güzel döşedik! 

Zariyat/49 – Her şeyi
de çift yarattık ki

düşünüp ders alasınız.
[36,36; 43,12] 

Zariyat/50 – “O halde,
Allah’a kaçın, çabuk
Allah’ın himayesine

koşun. Zira ben Onun
tarafından, sizi uyarmak

için gönderi-len âşikâr
bir elçiyim.” 

Bu âyette Allah Teâla,
Peygamberinin dili ile bu

hitabı yapmaktadır. Mesela
Fatiha sûresinde de bu

durum vardır. Fatihanın baş
tarafında gizli bir “de ki:”

fiili bulunur; zira o ifadeler
kulların söylemesi matlub
olan sözlerdir. Kur’ân’ın
daha başka yerlerinde de

bazan meleklere, bazan
peygamberlere ait sözlerin

Allah’a izafe edildiği
görülür. Sözün akışından
kime ait olduğu anlaşılır.
[Bkz. 19,64-65; 37,159-

167; 42,10; 51,57-58] 
Zariyat/51 – Sakın

Allah’ın yanısıra başka
mabud icad etmeyin.

İşte ben O’nun tarafın-
dan, sizi uyarmak için
gönderilen aydınlatıcı

bir elçiyim. 

اواـقة ا اي ال  ة اااـنح لفـنة س  لنى ا رف م ـــقة  اي وف ﴾٣١﴿ ا بـ  قةالة فةمة طف اـيح  ال مفكمخة ۛسل ونة هة رف الفم 
ةى مة ة ۛسوح دة م  نف  ع 

بح كة رة ﴾٣٣﴿ لة س  مف ل ن رف ه  لةيف ةى عة ارة جة نف ح  ۙ م  ين  طي ﴾٣٢﴿ ر  ۙ م جف ينة مي
ا نةا فةمة دف جة ا وة يهة في ﴾٣٥﴿ نةا جف رة نف فةاةخف  مة

انة ا كة يهة نة في ۛ م  ينة ني م  ؤف الفم  ﴾٣٤﴿ ينة في ر  سف ل لفم 
نةا كف تةرة اا وة يهة ينة في ةذي يةةى ل لح اف ونة ان ذةاۛب يةخة الفعة ﴾٣٦﴿ رة يف نة بةيفت  غة ۛ م  ينة ل مي سف الفم 

﴾٣٨﴿ يوة ذف  في ى اي ا ۛسلفنةاه  م وسن وف نةالرف عة رف لنى ف  لفطةان   اي ين ب س  بي م  ﴾٣٧﴿ ۜ يمة ةلي الف
ج  اـنة ذفــاةخةـفة ن و دة ه ـــه   وة ﴾٣٩﴿ هيكذلحنى ب ر  وةـتةـفة مة ر  الـ ۛساح قةالة وة  ن  ن ون ــجفـوف
ي في اد  وة ذف عة ۛسلفنةا اي ه ـلةــعة الرف م ـيف ﴾٤٠﴿ ه  مح  ـيةـ الفف يمف ـنةا ه  ذفـنةبةــفة يـم  وةــوة ۜـلي م 

ا نف ر  ذةـتة مة ء ـۛش م   يف
ة تفــتة ال لح ه  اي لةيف لةتف  عة عة يم ۜـالـكف ه ـجة مي ة رح ﴾٤١﴿ يحة ۛ الرحي يمة قي الفعة

ا تةوف نف فةعة مف ر ـالمف عة بح ه  رة ﴾٤٣﴿ ي في ودة وة ذف ثةم   اي
يلة مف قي تحةع وا لةه  تحنى تةمة ين  حة حي ﴾٤٢﴿

اـفة يةام ـق  نفـوا م ــطةاع ــتةـاسف مة ﴾٤٤﴿ تف ذة م ـفةاةخة اع  ه  ة ة  ـالصح ه  قة ونة مفـوة يةنفظ ر 
مة  قةوف نف ن وح  وة ۜ  م  ل  مف قةبف ةه  نح  ان واـكـ اي

ماى ۟ قةوف ينة قي فةاس  ﴾٤٥﴿ ا مة    وة
ۙ  ن وا اـكف ينة ري تةص  نف م 

ۛض ةرف الف ا وة نةاهة شف فةرة ﴾٤٧﴿ ة السح ااءة بةـوة ا ب ـنةـمة نةاهة ةا اةيفد  ـيف نح اي ع ونةـلة وة وس  م  ﴾٤٦﴿

نفوة  م 
ء خةـلح  ۛشـكم جةـقفـلةــيف وف ةـعةــن  لةــيفــنةا زة مفكملح ﴾٤٨﴿ مة ا فةن عف ونة الفمة د  ه 

﴾٥٠﴿ لةـفة اوا اي رح  ۜى ـف  نحيالحن  ير م ـه  نةــنفــمف م كمــلة يـ اي ۛـيـبيـذي ن  ﴾٤٩﴿ ر ونةــكـذة  ـــتة
﴾٥١﴿ تة لة ۜ ـانخة هاىـلن  ايالحن عة ـل وا مةــعةـجفـوة نحيرة يــه  نةـنفـمف م كمي لةـ اي ن ـيـبيــر  م ـذي
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Zariyat/52 – İşte 
böyle... Senin 
hemşehrilerinden 
önceki ümmetlere ne 
zaman bir elçi geldiyse 
mutlaka ona 
muhatapları büyücü 
veya deli dediler. 
Zariyat/53 – 
Birbirlerine tavsiye mi 
ettiler, aralarında 
anlaştılar mı ki hep aynı
şeyleri söylediler? 
Hayır, böyle bir tavsiye 
yok ama, onlar 
azgınlıkta müşterekler. 
İşte ondan böyle 
söylerler. 
Zariyat/54 – Sen de 
onlardan yüzçevir, 
yeterince onlara hakkı 
anlatmaya çalıştığından
artık bundan ötürü seni 
kimse ayıplayamaz. 
Zariyat/55 – Bununla 
beraber yine de 
hatırlatıp öğüt ver. Zira 
gerçeği hatırlatıp 
nasihatta bulunma, 
inananlara ve 
inanacaklara fayda 
verir. 
Zariyat/56 – Ben 
cinleri ve insanları sırf 
Beni tanıyıp yalnız 
Bana ibadet etsinler 
diye yarattım. 
Burada Allah, Allah’tan 
başka nesneleri şerik sayan 
insanları ve cinleri 
azarlayarak “Ben onları 
başkalarına kulluk etsinler 
diye değil, Bana ibadet 
etsinler diye yarattım.” 
diyor. Bütün kâinatı 
yarattığı halde onlardan 
sadece ikisinin ele 
alınmasının sebebi şudur: 
Kâinattaki bütün varlıklar 
Allah’a itaat ve ibadet 
içindedirler. Fakat irade ve 
tercih hakkı insanlarla 
cinlere verilmiştir. Bunların
başka nesnelere yönelip 
şirk koşmalarını önlemek 
gerekir. 
Zariyat/57- Zariyat/58
– Onlardan nafaka 
istemiyorum, beni 
yedirip beslemelerini de
istemiyorum. Asıl 
bütün mahlûkların 
rızıklarını veren, kâmil 
kuvvet ve tam iktidar 
sahibi olan Allah 
Teâladır. 
“Nafaka istemiyorum” 
buyruğundan maksat şudur:
Dünya efendilerinin, 
hizmetçilerinden 
faydalanmaları gibi, onların
hizmetleriyle imkânlarımı 
artırmam söz konusu 
değildir.” 
Zariyat/59 – 
Muhakkak ki şimdiki 
zalimlerin de, daha 
önceki 
meslekdaşlarının payı 
gibi, bir azap payı 
vardır. Acele etmelerine
hiç gerek yok, nasılsa 
ona kavuşacaklar! 
Zariyat/60 – Ama 
tehdit olundukları o gün
de gelince, 
çekeceklerinden dolayı 
vay o kâfirlerin haline! 
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52-TUR SÜRESİ

Mekke’de nâzil olmuştur.
49 âyettir. Sûre Hz. Mûsâ

(a.s.)’ın ilahî tecellilere
mazhar olduğu dağa işaretle
başlar ve Kur’ân’ın da Nur

dağındaki vahiyle
başladığına imâ edilir. Bu

sûre, müşriklerin vahiy
gerçeği karşısında nasıl

suskunlaşıp bocaladıklarını,
çelişkili değerlendirme ve
ithamlarla gülünç duruma
düştüklerini pek etkili bir
tarzda ortaya koyar. Sûre

Kıyameti müteakip
kâfirlerin cezasından, daha

geniş olarak müminlerin
cennet hayatından bahseder.

Daha sonra, hakka karşı
çıkanların hüsrana

uğrayacaklarını vurgular. 
Bismillâhirrahmânirrahîm

Tur /1 – Tur’a (o dağa) 
Tur : Aslında dağ anlamına

cins ismi olup eliflamlı
olduğundan Hz. Mûsâ’ya

risalet verilen dağ anlaşılır. 
Tur /2- Tur /3 – İnce

deri üzerine yazılmış o
kitaba. 

Tur /4 –Beyt-i
Ma’mûr’a 

Beyt-i Ma’mûr:
Devamlı surette ziyaret

edenlerle şenlenen
Kâbe’dir. Birçok

müfessire göre ise Hz.
Peygamber (a.s.)’ın

miraç gecesi gördüğü,
gök ahalisi tarafından
devamlı tavaf, ziyaret
ve ibadet mahalli olan

bir mâbed
kasdedilmektedir. Her

ikisini de kapsayabilir. 

Tur /5 – O pek yüksek
tavan, gök kubbeye. 

Tur /6 – Ağzına kadar
dolu okyanusa yemin

olsun ki: 
Deniz’in sıfatı olan

“mescur” için: ateşle dolu,
hapsedilmiş, kaynayıp

taşan, dalgalı gibi mânalar
da verilmiştir. 

Tur /7 – Rabbinin
cezası mutlaka vuku

bulacaktır. 
Tur /8 – Onu önleyecek

hiç bir kuvvet yoktur. 

Tur /9 – Gün gelecek,
gök şiddetle

çalkalanacak. 

Tur /10 – Dağlar
sür’atle yürüyecektir. 

Tur /11 – O gün, hakkı
yalan sayıp

Peygambere yalancı
diyenlerin vay

hallerine! 

Tur /12 – Onlar ki
daldıkları batıl içinde

oynayıp dururlar. 

Tur /13 – O gün onlar
cehenneme şiddetle

itilirler. 

Tur /14 – İşte, denilir,
alın size yalan

saydığınız ateş! 

اا ةـتة ال مة يــى الح نفـذي س نفـــم مف ـه ـل ــبفـــقة نة م  قةــ رة ة لح ر ـال وا ۛسـول  اي اح  ل كةـــكف ذن
ة  فةتةوة مفـنفـعة لح ه  ﴾٥٣﴿ تة اب ـال اۛصوف ۛ بةــوة مف  لفـهي م  طةاغ ـقة ه  ونةـوف ﴾٥٢﴿ ن ون ـجفـمة الوف

﴾٥٥﴿ ذةكح  ةـرف فةــوة ى تةكذالذح  ا نح ينةـنيـؤف م ـم ـالف ع ـفةـنفـرن ﴾٥٤﴿ اا نف  فةمة وم  ـل ـمةـــب  ۛت ـــال
اا ي ا   مة مفـنفـد  م ـري ه  ﴾٥٦﴿ ا مة ةــج ـت  الفــقفـلةـخةوة الف  نح ة ل  ۛســنف وة لح ون  د ـب ــعفــيةــ اي
ة  نح ةاي الـــه  الحن اق ـوة ة زح ة رح ﴾٥٧﴿ ينفـــــــم  اا ا ري مة ق   وة زف ون ـــــع ــطفــــــي  د   النفـــــ  ر  م 

ة  ينةفةا نح  ل لحةذي
ثفلة وا ذةن وباى م  مف ذةن وب  ظةلةم  اب ه  حة الصف ﴾٥٨﴿ ة  الفـالف ذ و ة وح ين ـمةـق  تي

﴾٦٠﴿ يفل  ينة فةوة ةذي واكـ ل لح ر  نف فة م  م  ه  م  ي يةوف  الحةذي
ونة د  ي وعة ﴾٥٩﴿ ل ون  فةلة ج  تةعف يةسف

ة  الطح ور                  ورة                س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٤﴿ الفبةيفت  ۙ وة ور  م  عف الفمة ﴾٣﴿ ي قح  في ۙ رة ور  نفش  مة ﴾٢﴿ تةاب  ك  ۙ وة ط ور  سف مة ﴾١﴿ ۙ الطح ور  وة
ا لةه  مة ﴾٧﴿ ة نح ذةاۛب اي  عة

بح كة ۙ رة ـع  اق  لةوة ﴾٦﴿ بة الف ر ـوة ۙ حف ور  ج  سف الفمة ﴾٥﴿ ف  قف السحة ۙ وة ف وع  رف الفمة
يفل  ﴿١٠﴾فةوة ير  تةسي  وة

بةال  ۜ الفج  راى ۛسيف ﴾٩﴿ مة ور    يةوف اء  تةم  ا مة ة ۙـمة السح راى وف ﴾٨﴿ نف ۙ م  ـع  دةاف 
مةـية عح ونةـي  وف دة ﴾١٢﴿ ينة ةذي يمف ـه  اللح ض ــخة في ۢ وف ب ونة يةلفعة ﴾١١﴿ ئ ذ  مة ۙ يةوف ينة بي كةذح  ل لفم 

﴾١٤﴿ ةـهن الح ةار  ه  النح يـذ  ت مف ب كـ تي اـنف ـ  هة ب ونةـكفت ذح  ﴾١٣﴿ ةـهةـــجة ار  ـنة لنى اي ۜ دة مة ـنح ى عاح
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Tur /15 – Haydi 
söyleyin bakalım, bu da
mı sihir, yoksa siz mi 
görmüyormuşsunuz? 

Tur /16 – Girin oraya! 
İster dayanın, ister 
dayanmayın, artık hepsi
bir! 
         Siz sadece ne 
yaptıysanız onun 
karşılığını bulacaksınız.

Tur /17 – Müttakiler ise
cennetlerde nimet 
içindedirler. 

Tur /18 – Rab’lerinin 
kendilerine 
verdikleriyle sefa 
sürerler. Rab’leri onları 
yakıcı ateşin azabından 
korumuştur. 

Tur /19- Tur /20 – Ve 
onlara denilir ki: 
“Dünyada yaptığınız 
güzel davranışlardan 
ötürü: “Yiyin, için, 
afiyetler olsun!” 
          Onlar sıra sıra 
dizilmiş koltuklara 
yaslanırlar. Kendilerine 
temiz ve güzel hurileri 
de eş yaparız. [37,44] 

Tur /21 – Kendileri 
iman edip zürriyetleri 
de iman ile kendilerinin
izinden gidenlerin 
nesillerini de 
kendilerine 
kavuştururuz. 
               Onların 
emeklerinden hiçbir 
şeyin mükâfatını 
eksiltmeyiz. Onlardan 
her biri kazandığı güzel
neticeleri ile daimdir. 
[74,38-40; 13,23] 

Verdiğimiz mâna 
Ebu’s-Suud’un 
tercihidir. Müfessirlerin
çoğu ise şöyle derler: 
“Her nefis, kazançları 
karşılığında bir 
rehindir.” Allah’ın 
insana bahşettiği sıhhat,
mal, mülk, kabiliyetler 
âdeta O’nun kullarına 
verdiği borç 
durumundadır. 
Borçlunun teminatı ise 
kişinin nefsidir. Kim bu
nimetleri meşru şekilde 
kullanıp sevap 
kazanarak borcunu 
öderse rehin olan 
nefsini kurtaracak, aksi 
halde mahpus 
kalacaktır. 

Tur /22 – Onlara 
canlarının istediği 
meyve ve et 
çeşitlerinden bol bol 
veririz. [56,20-21] {KM, 
Matta 8,11; Luka 13,29; 
Vahiy 19,9} 

Tur /23 – Onlar orada 
meşrubat dolu kadehleri
elden ele dolaştırırlar. 
Bunları içmede ne 
saçma sapan konuşma 
olur, ne de günaha 
girilir. 
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Tur /24 – Etraflarında
kendi hizmetlerine

tahsis edilmiş, sedef
içinde saklı inci gibi

pırıl pırıl civanlar
dolaşır. 

Tur /25 – Birbirlerinin
yanına gelip şöyle

sorup sohbet etmeye
başlarlar.

Tur /26- Tur /27 – Biz
dünyada, ailemiz içinde

iken sonumuzdan
endişe ederdik. Ama

şükürler olsun ki Allah
bize lütfetti ve bizi, o

kavuran ateşten korudu.

Semûm: çok sıcak
rüzgâr anlamına gelip

cehennemden
yükselecek olan yakıcı
alevlerin sıcak rüzgârı,
vücudun içine işleyen
alev mânasına gelir. 

Tur /28 – Çünkü biz
daha önce Allah’a dua

ve ibadet eder, bizi
ateşten korumasını

niyaz ederdik.
Gerçekten O, berr’dir,

rahîmdir (hayırların
kaynağıdır, merhamet

ve ihsanı boldur). 

Tur /29 – Ey Resulüm,
sen irşad ve nasihatına

devam et. Sen Rabbinin
ihsanı sayesinde

kâfirlerin iddia ettikleri
gibi kâhin de değilsin,

deli de değilsin. 

29-43. bölümünde bu
sûre, inkâr ve dalâletin

her çeşidini susturan,
son derece yoğun, etkili
bir hitap harikası ortaya
kor. Bedâhetleri, âşikâr
gerçekleri inkârcıların
tepelerine füzeler gibi

indirir. On beş defa
“Yoksa?” lafzı ile

yapılıp pekiştirme ifade
eden soru üslubu

(istifham-ı inkârî ve
teaccubî) ile “nasıl olur

da bu gerçekleri
reddedebilirsiniz, şaşılır
sizin aklınıza!” diyerek

şüphenin bütün
çeşitlerini çürütür ve

her bir cümlede inkâr
gruplarından bir

bölümünün iddialarının
hülasasını iptal eder. 

Tur /30 – Ne o, yoksa
onlar senin hakkında: 

       “Ne olacak? Şairin
biri! Feleğin onun

başına neler
getireceğini göreceğiz”

mi diyorlar? 

Tur /31 – De ki:
“Bekleyin bakalım!

Ben de sizin feci
akıbetinizi

bekliyorum.” 

ا هة لةوف اواـفةاصف  ايصف  ب ر 
لة ۛ الوف وا ب ر  تةصف ﴾١٥﴿ حفـالفة ااـهن   ر ـس   النفت مف لة المف ذة

ونة ر  ت بفص 
ة نح  اي
ينةـالف ةقي تح م  ﴾١٦﴿ ااء  ةكمـيفـلةـعة   ۛسوة نح ۜ اي ا ـمف اـجفـت  مة نة مة وف  زة

ل ونةـعفـتة ت مف ـنفـكم مة
ا انـينة ب ـهيـكنفةا ا بح   مفـيه ـتن مة ۛـه ــرة قنمف وة مفـ وة يه  ﴾١٧﴿ ةـــجة يــفي نة ات  ـنح م ۙــــيـــعيـــوة

﴾١٩﴿ يـاى ك ل وا ناي ب وا هة رة اشف ا وة  ب مة
ت مفكم ۙ  نف ل ونة مة تةعف ﴾١٨﴿ مف بح ه  ذةاۛب رة يم  عة حي الفجة

ينة الحةذي وة ﴾٢٠﴿ ة تح ينةـكنـم  لنى ـي وفة عة ف  صف مة ر  ر  جفـس  وحة زة ۛ وة ور ــب  مفـه  نةاـة  ي ح  ن ـعي
ة  رح   ذ  مف  ب ـت ــيح ان   ال لفــاي يــه  ة رح  مف  ذ ـه ــــنةا ب ـقفــحةــمة مفـــتةــيح ه  ة اتح ن وا وة مفــه ـتفـعةـبةــانمة

﴾٢١﴿ اا مة مفلةتفنةا ال وة نفه  ۜ ك لح   م  ء  نف ۛشيف مف م  ل ه  مة ئ   عة ر  اامف  ب مة
هي ۛسۛبكف ين ـرة
ي زة اـنةــتةــية اـع ونة في هة ﴾٢٢﴿ دة المف مفنةا  دف وة اه  ة  وةـكن  ب فة اـم  م ـحفـلة هة ة ه ونةـتةـشفـية مح

ية مفـلةـط وف  عةـوة ه  ان   يف لفمة مف غ  لةه  ﴾٢٣﴿ تةـيـو  فيـــغفــلة لة أف ساى ــكـ لة ا وة م ـيـــأفثيـــهة
بةلة بة ال وة ض ـــعفـــلنى بةـمف عةـه ـض ـعفـقف ﴾٢٤﴿ ةـــكـ ون ــن ــكذــــؤ ل  مةــؤف ل ــمف  ل ـــه ــاة نح

ةـفة نح مة ﴾٢٦﴿ اـقة ةـال  نح ةاـكم اـوا اي ي ل ـبفـقة نح ينةـهف ال فاي قي ف  ل نةا م شف ﴾٢٥﴿ ل ـــتةـية ونةـۛسااءة
نحة ةا م ـكم اـاي ۜـع  دفـل  نةـبفـقة نفــنح وه  ﴾٢٧﴿ قنـيفـلةـ عةالحن  وة ةـال ذةاۛبـينةا عةـنةا وة وم ـسح م 

اا رفـكح  فةذة نف فةمة مةـ ب  ۛتـال بح كةت  ـن عف ن ـاه ـكف ب رة ﴾٢٨﴿ ةه  نح وةاي حيـالف  ه  الرحة ۟ـبةرح  يم 
ةـــتةــر   نةـــونة  ۛشا ع ـول ـق ــــالمف  ية يفـــص   ب ـــرة بح ۛبــهي  رة ﴾٢٩﴿ لة مة ۜـن ـــجفــــوة ون 

﴾٣١﴿ ةـتة ق لف بح نحيي مةـرة وا فةا  بح ـتةـم ـالف  نةــمف م كمـعةـص  ۜـرة ينة صي ﴾٣٠﴿ و ن ـن ــمةـالف
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Tur /32 – Akılları mı 
kendilerinden bunu 
istiyor,  
    yoksa onlar azgın bir 
toplum olduklarından 
mı böyle yapıyorlar? 

Tur /33 – Yahut 
Kur’ân’ı “kendi 
uydurdu” mu diyorlar? 
           Hayır! onlar bu 
iddialarında samimi 
değiller. 
        Onların inanmaya 
niyetleri yok da onun 
için bu kabil sözler 
sarfediyorlar. 

Vicdanları ağızlarından 
çıkan bu iddiayı kabul 
etmez. Zira araplardan bir 
ferdin bütün arapları âciz 
bırakacak bir eser ortaya 
koyamayacağını kesin 
bilirler. 

Tur /34 – O halde bu 
iddialarında tutarlı 
iseler Kur’ân gibi bir 
söz getirsinler bakalım!

Tur /35 – Onlar bir 
Yaratan olmaksızın mı 
yaratıldılar? 

Yoksa kendi kendilerini
mi yarattılar? 

Tur /36 – Yoksa, 
gökleri ve yeri onlar mı
yarattılar? 
       Hayır, onlar kesin 
bilgiye ulaşmaya 
gitmezler. 

Tur /37 – Yoksa 
Rabbinin hazineleri 
onların mı yanında? 
Yoksa kâinatı onlar mı 
yönetiyorlar? 

Tur /38 – Yoksa onların
yükselmelerini 
sağlayan bir 
merdivenleri, kuleleri 
var da o sayede mi 
göklerin haberlerini 
dinliyorlar? 
        Öyleyse o haber 
dinleyenleri kim ise, 
meleklerin sözlerini 
dinlediğine dair kesin 
bir delil getirsin! 

Tur /39 – Yoksa kız 
çocukları O’nun da, 
erkekler sizin mi? 

Tur /40 – Yoksa 
onlardan vahyi tebliğ, 
risalet ve irşad 
hizmetlerinden ötürü 
bir ücret istiyorsun da, 

onlar ağır bir borç yükü
altında eziliyorlar mı? 
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Tur /41 – Yoksa gayba
dair bilgiler

kendilerinin elinin
altındadır da, 

               onlar oradan
istedikleri tarzda yazıp

kopyalıyorlar mı? 

Tur /42 – Yoksa onlar
bir tuzak mı kurmak

istiyorlar? 
   Şunu bilsinler ki: Asıl

kapana kısılacak
olanlar, o kâfirler

olacaklar. 

Tur /43 – Yoksa onların
Allah’tan başka bir

tanrıları mı var? 

Allah onların iddia
ettikleri ortaklardan

münezzeh ve yücedir. 

Tur /44 – Şayet
kendilerinin kötü bir

maksatla istedikleri gibi
gökten bir parçanın
düştüğünü görseler,

inatlarından ötürü
“Bunlar üst üste

yığılmış bulutlardır”
derler. 

        Kendilerine ceza
olarak gönderildiğini

inkâr ederler. 

Tur /45 – O halde sen
onları, darbe yiyip

çarpılacakları güne
kadar kendi hallerine

bırak! 

Bu âyetin işaret ettiği
hadislerin birincisi,

Bedir Zaferidir. 

Tur /46 – O gün hile ve
tuzakları kendilerine

asla fayda sağlamaz ve
yardım da görmezler. 

Tur /47 – Muhakkak ki
o zalimlere bundan

başka azap da vardır;
fakat onların çoğu bunu

bilmezler. [32,21] 

Tur /48- Tur /49 –
Rabbinin hükmü yerine
gelinceye kadar sabret.

Çünkü Sen Bizim
himayemiz altındasın. 

Namaza kalktığında
Rabbini hamd ile tenzih

et. Geceleyin de,
gecenin sonunda

yıldızların batışının
ardından da Ona ibadet

edip tenzih et. 

Namaza kalktığında:
“Subhanekellahümme ve bi

hamdike” demek, mânası
mümkün olduğu gibi,

“Uykudan kalktığında”
veya “herhangi bir

meclisten, bir yerden
kalktığında” mânasına da

gelebilir

ول ونةـية المف ۛـتة  ق  لةه  ة وح قة ﴾٣٢﴿ ر المف مف تةأفم  اا  ه  ذة ه مف ب هن م  لة مفالحف ۛالمف ه  ونة م  طةاغ   قةوف
وا المف ل ق  خ  ﴾٣٤﴿ يث  فةلفيةأفت وا دي ا ب حة ل هي ثف  م 

نف ان وا اي ۜ كة ينة قي ۛصاد  ﴾٣٣﴿  بةلف
ۛ لة ن ونة م  ي ؤف

واــلةــخة المف    ق 
ة ات ـمنــالسح ۛضۛ  وة ةرف الف وة ﴾٣٥﴿ نف ر  م  يف ء  غة م  المف ۛشيف ۜ  ه  ونة ال ق  الفخة

﴾٣٧﴿ دة المف نف مف ع  اائ ن   ه  زة بح كةخة م  رة ۜ المف ه  ونة ر  ۛصيفط  الفم  ﴾٣٦﴿ ۜـي  لة بةلف وق ن ونة
﴾٣٨﴿ مف ع ونةالمف لةه  تةم  ةم  يةسف لح لف  س  مف ب س  ه  ع  تةم  ۛ فةلفيةأف ت  م سف يه  ۜـم  طةان ـفي ين  بي

مف المف ل ه  ـة راى  تةسف مف  الجف نف فةه  م ـمة م  رة ۜ غف ل ونة ثفقة م  ﴾٣٩﴿ ك م  الفبةنةات  لةه  المف لـة ۜ وة الفبةن ونة
ونة المف يد   ي ري

ة يفدكف ينةـاىۜ فةالح ذي ﴾٤١﴿ دة المف نف م  ع  يفب  ه  مف الفغة ۜكذيـة فةه  ت ب ونة ﴾٤٠﴿

مفـلة المف ه  غةه  لن ۜر  ـيفـ اي انةـبفــ س الحن  اـعة الحن  حة ة مح ﴾٤٢﴿ واكف ر  م  فة يد   ه  كي ۜ الفمة ونة
اينف ا وة وف  يةرة

فاىك  نة سف  م 
ا مة ة ول وا ۛساق طاى ء االسح اب  يةق  رف ۛسحة وم كـمة ﴾٤٣﴿ ك ونة ر  ي شف

مة لة ي يةوف ني ي غف ﴾٤٥﴿ رف مففةذة تحنى ه  ق وا حة م    ي لة ه  مة ي  يةوف يه  الحةذي ۙ  في ونة ق  عة ي صف ﴾٤٤﴿
ة ة ل لح نح اي ينةـوة اباى ذي ذة واعة ظةلةم  ﴾٤٦﴿ ه  نف د  كف مفـعة مفيف لةـۛش  ه  ـاى وة مف يف ۜـي  ه  نفۛصر ونة
ب رف اصف م  ـل  وة بح كةح كف نحةكةرة ﴿٤٧﴾ فةا  ة  ل كة ذن  د ونة نح لنك  ثةرة وة مفالكف  ه 

ونةـية لة لةم  عف
﴾٤٩﴿ نةوة ل  م  ةيف ه  الح بةارة فةۛسبح حف دف اي وم  وة النح ج  ﴾٤٨﴿ ي ن نةا ـحف ب اةعف ۛسبح  د  وة مف  ب حة

بح كة ينة رة ۙ حي وم  تةق 

م                 ة  النحةجف ورة            س   
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53-NECM SÜRESİ

62 âyettir. Mekke’de 
takriben risaletin 5. yılında 
inmiştir. Sûre adını, birinci 
âyetinde geçen ve yıldız 
anlamına gelen necm 
kelimesinden almıştır. 
Kur’ân’ın vahiy eseri 
olduğuna, Hz. Peygamberin
miracına, onun en yüce 
mertebelere yükseldiğine, 
şirkin saçmalığına ve 
hakikatin galip geleceğine 
işaret eder. Secde âyeti 
ihtiva eden sûrelerden ilk 
nazil olan sûredir. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Necm /1 – Kayan 
yıldıza yemin olsun ki. 

Âyette geçen “hevâ”: 
düşmek, kaymak, inmek, 
çıkmak mânalarına 
gelebilirse de, burada 
inmek anlamı tercih 
edilmelidir. Çünkü yıldız 
kavramı ile, Hz. 
Peygambere inen melek 
veya Kur’ân-ı Kerim 
arasında güçlü bir ilgi 
kurulmuştur. Bu meleğin 
veya Kur’ân’ın, yıldız gibi 
parlak ve ışık verici olduğu 
anlatılmak istenmiştir. Zira 
necm’in anlamlarından biri,
“Kur’ân vahyinden bir 
seferde inen bölüm” dür.
Necm /2 – Arkadaşınız 
Muhammed yanılmadı, 
sapmadı, aldanmadı. 
Necm /3 – O kendi 
heva ve hevesiyle 
konuşmuyor. 
Necm /4 – O, kendisine
vahyedilen bir vahiyden
başka bir şey değildir. 
“O” zamirinden maksat, 
birçok müfessire göre 
Kur’ân’dır. Hz. Peygamber 
(a.s.)’ın İslâm tebliği, 
Kur’ân’ı açıklama niteliği 
taşıyan sözlerinin hepsi 
vahiy kaynaklıdır. 
Necm /5 – Onu 
kendisine pek güçlü ve 
kuvvetli, o üstün akıl ve
kemal sahibi olan 
melek Cebrail öğretti. 
[81,19-21] 
Necm /6- Necm /7 – 
Melek kendi aslî 
sûretine girip doğruldu. 
İşte o zaman kendisi en 
yüce ufukta idi. 
Necm /8- Necm /9 – 
Sonra yaklaştı ve iyice 
sarktı. Öyle ki araları 
yayın iki ucu arası 
kadar veya daha az 
kaldı. 
Necm /10 – O da 
kuluna vahyetmek 
istediği her şeyi 
vahyetti. 
Necm /11 – Gözlerinin 
gördüğünü kalbi yalan 
saymadı. 
Necm /12 – Şimdi siz 
kalkmış da onun 
gördükleri hakkında 
şüphe edip kendisiyle 
münakaşa mı 
ediyorsunuz?
Necm /13- Necm /14 – 
Onun bir başka inişini 
Sidretu’l-Müntehanın 
yanında görmüştü. 
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Hz. Peygamber’in
Cibril’i ikinci defa

görmesine işaret. Bu
seferinde onu asli

sûretindeki azametiyle
görmüştü. Sidretu’l-

Münteha, Hz. Peygamber’e
miraç gecesinde gösterilen,

hilkatin aldığı son şekli
gösteren, emir âleminin
sonundaki “şeceretu’l-

kevn” yani yaratılış ağacı,
kâinat ağacıdır. Başka

izahlar arasında, en
kuvvetlisi bu görünüyor. 

Necm /15 – Me’va cenneti
de onun yanındadır. 

Necm /16 – O dem ki
Sidre’yi bir feyiz sarıyor,

sardıkça sarıyordu... 
Necm /17 – Peygamberin

gözü kaymadı, şaşmadı,
aşmadı da. 

Hz. Peygamber (a.s.)
Rabbine o kadar yönelmişti
ki gök melekûtunda temaşa

ettiği sayısız güzellikler onu
meşgul etmedi. 

Necm /18 – Vallahi
gördü, hem de Rabbinin

âyetlerinden en büyüğünü
gördü! [20,23]

Necm /19- Necm /20 –
Şimdi baksanıza şu Lât’a,

Uzza’ya. Ve bir de şu
geride olan üçüncüleri

Menat’a. 

Lât Taif’de; Uzza Mekke
ile Taif arasında Hurad’da
bulunup Kureyş kabilesi,

Menat ise Mekke ile
Medine arasında

Kudeyd’de bulunup Evs,
Hazrec kabileleri tarafından

tazim edilirdi. 
Necm /21 – Erkek
evlatlar size, kızlar

O’na olsun, öyle mi? 
Necm /22 – O zaman
bu insafsız bir taksim

olmaz mı? 
Necm /23 – Aslında bu

putlar sizin ve
atalarınızın uydurduğu,

kuru isimlerden, boş
lafızlardan başka bir

şey değildir. Allah
onların tanrılıklarına

delil olabilecek hiçbir
şey indirmemiştir.

Onlar sadece zanlarına
ve nefislerinin heva ve

heveslerine uyarlar.
Halbuki onlara Rab’leri

tarafından uyacakları
mükemmel Rehber

çoktan gelmiş
bulunuyor! 

Necm /24 – Ne o,
insanoğlu kurduğu her
hülyaya, içinden geçen

her şeye nail olur mu
sanıyor? [4,123] 

Necm /25 – Hayır, öyle
değil! Âhiret hayatı da,

dünya hayatı da
Allah’ın elindedir.

Kime ve neyi
vereceğini, Kendisi

takdir eder. 
Necm /26 – Nitekim

göklerde nice melaike
var ki, Allah’ın dilediği
ve razı olduğu kimseler
hakkında geçerli olması

için izin çıkmadıkça,
onların şefaatleri asla

fayda vermez. [2,255; 34,23] 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
ا مة ق ــية وة نفط  ﴾٢﴿ ا ةـۛض  مة بـ  ۛصا لح ا   مفكمح  مة ۛىـغة وة ون ﴾١﴿ ة النح ذةاـوة م  اي ۙىـهة جف ون

﴾٥﴿ ه  ةمة لح يد  عة ۙى ۛشدي ون ﴿٤﴾ الفق  نف ة ـه  اي لح اي حفوة ۙىـي  ي ــوة وحن ﴾٣﴿ ۜىـالف ن ـعة ون هة
﴾٨﴿ ة ــث  لحنۙى دةــــتةــافةـنة دة مح ﴾٧﴿ ه  ةعف ق ـف  ب الف   وةــوة لنۜىــالف ﴾٦﴿ ۜ ة  ة رح ۙىـفةاسف ذ وم  تةون
﴾١٠﴿ اـفة حن لنى ىـاةوف ااـعة اي هي مة د  ۜى بف حن الوف ﴾٩﴿ ن  وفــقة ۛب  قةا كةانةـــفة ۛىـالدف نن الوف ۛسيف

دفوة ه  لةقة ان رة ﴾١٢﴿ اـت ـفة ال ونة مة ا لنىـه  عةـــر  ى مة يةرن ﴾١١﴿ ا اـكف مة اد  مة ؤن انى ذةۛب الفف  رة
﴾١٥﴿ اـع  دة هة ةـجة نف ۜىـة الفـنح أفون مة ﴾١٤﴿ دة نف ة  ع  رة دف ى س  تةهن نف الفم  ﴾١٣﴿ لةةى ۙىنةزف رن  ا خف

دف انى لةقة رة ﴾١٧﴿ ا اغة مة ا الفبةۛصر  زة مة ى وة طةغن ﴾١٦﴿ ذف ۛشى اي ا يةغف ةة مة رة دف ۙى السح  شن يةغف
مة ةة وـننـوة ﴾١٩﴿ اليفـفة ال الفـال م ـت ــرة ۛت وة ۙىــع ـلحة زحن ﴾١٨﴿ بح  انيةات    نفـم  ـ  ه ــرة ىـالف ك بفرن

ذاى ق  ت لفكة ة ـاي مة سف ﴾٢١﴿ لةه  م ـكملة ال ةكةر  وة الف نفثنى الذح ﴾٢٠﴿ ةال ـال ىثةةة ـثح رن الف خف
ا  يةــاينف ه  ة لح ااء  ۛســ السفاي يفــمة ة اا الـــت ــمح و هة ا  وة مفـت ــنف م  بة مفكماؤ لـان ﴾٢٢﴿ ىـضي يزن

ۜ  ايـطةـلفـــ س  نفـم  ةــــنف ية ا ن  ة الـع ـــب ـــتح لح ةـونة  اي اــظح مة ة وة نح ا اــــ ب الحن لة  زةــنف ا الـمة هة
ۛسان ـالمف ل لف نف ﴾٢٣﴿ ىـهفــتة ة وة دف الف لةقة ۛ وة ااءة ه  نفف س  بح  نفـمف م ــجة ۜىـالف م ـه ـرة دن ه 

مف كة نف وة لةك  م  ات  ف ي مة وة من ي لة السحة ني ت غف ﴾٢٥﴿ ة  فةل لحنه  رة نخ  لن۟ى الف الف ون وة ﴾٢٤﴿ ا ى  مة نحن تةمة
﴾٢٦﴿ ا ة ـعة ۛشفة لح ـاى اي مف ۛشيف نفت ه  د  النف يةـ بةم  ىالحن أفذةنة ـعف ضن يةرف نف يةۛشااء  وة  ل مة
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Necm /27 – Evet, 
âhirete inanmayanlardır
ki melaikeyi Allah’ın 
kızları iddia ederek 
onlara kız isimleri 
takarlar. [43,19] 

Necm /28 – Onların 
buna dair hiçbir 
bilgileri yoktur. 

Sadece ve sadece zanna
tâbi oluyorlar. 

Oysa zan, hakikat 
karşısında ne ifade eder
ki! 

Necm /29 – O halde 
Bizi anmaktan, bu Yüce
Kitabımızı dinlemekten
uzak duran ve dünya 
zevkinden başka bir şey
istemeyen kimseleri sen
de bir tarafa bırak! 

Necm /30 – Onların 
bilgi seviyesi ancak bu 
kadardır; bildikleri 
bilecekleri budur. 
   Senin Rabbin, kimin 
yolundan saptığını, 
kimin doğru yolda 
yürüdüğünü pek iyi 
bilir. 

Necm /31 – Göklerde 
ne var, yerde ne varsa 
hep Allah’ındır. 
       Böyle olduğu için, 
sapanı ve doğru yolda 
olanı pek iyi bildiği, 
yaptıklarını kaydettiği 
içindir ki, kötülük 
işleyenleri, 
yaptıklarının karşılığı 
ile cezalandırarak, 
      iyi hareket edenlere 
de en güzel mükâfatı 
verecektir. [53,32; 4,31]
Necm /32 – O iyiler, 
ufak kusur ve 
günahlardan olmasa da,
büyük günahlardan, 
aşikâr hayasızlıklardan 
kaçınırlar. Senin 
Rabbinin mağfireti 
boldur. 
         O sizi topraktan 
yaratırken ve siz 
annelerinizin 
karınlarında döl halinde
iken mayanızın ne 
olduğunu gayet iyi bilir.
       Öyleyse kendinizi 
temize çıkarmayın, 
övünüp durmayın. 
Çünkü kimin Allah’ı 
daha çok sayıp O’na 
karşı gelmekten 
sakındığını O pek iyi 
bilmektedir. [39,53; 4,39]

Kur’ân ve Sünnette kesin 
olarak haram kılınan, 
haklarında had cezası 
bildirilen veya âhirette azap
sebebi sayılan günahlar 
büyük, diğerleri küçük 
günahlardır. Küçük 
günahların affedilmesi, 
onların günah 
sayılmamasından değil, 
Allah’ın rahmetinin 
genişliğindendir. 
Necm /33 – Şimdi iyice
dikkat edin şu sırtını 
çevirip uzaklaşana! 
[75,31-32] 
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Necm /34 – Azıcık
verip de sonra cimrilik

ederek vermeyene! 
Necm /35 – Gaybların

bilgisi onun yanındadır
da onları kendisi mi

görüyor?  

بزح

﴾٢﴿
Necm /36- Necm /

44 – Yoksa o Mûsâ’nın
ve o çok vefalı

İbrâhim’in sahifelerinde
bulunan şu kesin

gerçekler hakkında
bilgi edinmedi mi ki:

Hiçbir kimse başkasının
günah yükünü çekemez.

İnsan, emek ve
gayretinin neticesinden
başka şey elde edemez.
Bu gayretinin semeresi

de ileride ortaya
çıkacaktır. Emeğinin

karşılığı kendisine tam
tamına ödenecektir.

Elbette son durak,
Rabbinin huzuru
olacaktır. O’dur

güldüren ve ağlatan;
O’dur öldüren ve

yaşatan. [2,124; 16, 123;
35,18; 36,12; 9,105]

Hz. İbrâhim (a.s.)’ın
“sahifelerin”den, Kur’ân
dışındaki mevcut kutsal
kitaplarda bahis yoktur. 

          38. âyetten şu kaide
çıkar: Herkes kendi

yaptıklarından sorumludur.
Hiç kimse bir başkasının

cezasını çekmeyi
kabullenemez.         

39. âyetten çıkan bazı
kaideler: 

      a-Her kişi, çalışmasının
karşılığını görecektir. 

       b-Hiç kimse yapmadığı
işin karşılığını alamaz.

Bazıları bu âyetleri
anlamada aşırılığa saparak
hata etmişlerdir. Başkasına

bedel hac, sevap bağışlama,
başkası için dua etmenin

faydasız olduğunu iddia bu
kabildendir. Ehl-i sünnet

başkası için duanın fayda
vereceğinde ittifak etmiş

olup, sevap bağışlama,
vekâletle yapılan işin sevabı

hususunda da prensipte
mutabık olup ayrıntılarda

farklıdırlar. Mesela: İmam
Malik ile Şâfii’ye göre mali

ibadetlerin (sadaka gibi)
keza mali-bedeni
ibadetlerin sevabı

bağışlanabilir, ancak bedeni
ibadetlerin (namaz, Kur’ân

kıraatı) sevabı başkasına
bağışlanamaz. Hanefilere

göre mezkûr her çeşit
amelin sevabı başka bir
mümine bağışlanabilir.
Buna dair birçok hadis

vardır. Allah, rûhuna
bağışlanan kişiyi bu

amellerden faydalandırdığı
gibi, bu fazileti gösteren,

bağışlayana da mükafat
verir. 

م ــي  لة نخ ـؤف ةةـة  لة رةـن ونة ب الف ائ كة لن ونة الفمة م ـ تة ي ۛسمح  ثنىـــنف يةةة الف ـسف ة ة الح نح ينةـاي ذي
ا مة نف يةم ۜــلفـع  نفـــهي م ــــمف ب ـه ــلة وة ةـــ اي ة الـب ـــتح لح ةـع ونة  اي ۛ وةــظح ة ةنح نح ةـ الاي ةـــظح نح ﴾٢٧﴿

نفـفة ضف عة ر  نف  اةعف لحنىمة نف  ذ  تةوة  عة
نةاكذ ر  ﴾٢٨﴿ نة الفـغفـي  لة ي م  ۛـقح  ۛشـحةـني ـاى يف

نةـلةـبفـمة ل كة ذن مف م  ه  لفم ۜ  غ  ةالفع  نح بحةكة اي رة ﴾٢٩﴿ لة ةـمف ي ـوة لح دف  اي وةة الدح ـالف ر  ين يةاۜــنف حة
حن وة ﴿٣٠﴾ ل  ة عةـنف ۛضـمةـم  ب ـلةـالعف وةـه  يل ـنف ۛسـلح لةم هي وةـبي العف وة ن  ه  ى ب مة تةدن اهف

ا ت  مة ۙ ف ي وة ض  ةرف ز ية الف ينة ل يةجف ا  الحةذي ا الۛسااؤ ن ل وا ب مة م  ية عة ز  يةجف وة ا ا ف ي مة وة من السحة
ينة  اللحةذي

ب ونة تةن  اائ رة يةجف ـبة ۛش الف ثفم  كة اح  وة الففة وة ﴾٣١﴿ ينة ةذي ۛسن وا الح ۛى الحف نن ب الفح سف
بحةكة رةرة ف  غف ع  الفمة اس  ۜ  وة ذف الكمــب لةم  ــالعف وةـ  ه ة  مفكمۛشاةـنف مف اي ة لح ة اي ۜ ايـمةــاللح ة مة نح
ذف  ال وة ةـالج  ت مفــنف اي ي ب ــنح ة  ون  ا ـط ــة   في ا ت ــمح ۛ فةلة ت زةكمــهة اوا مف كح  ض ـــم  ةرف نة الف

طنى العف ﴿٣٣﴾وة ي  الفةرة اليفۛت لحنۙى الحةذي تةوة ﴾٣٢﴿ ۜ وة النفف ۛسك مف لةم  ه  ة ن ـمةـب  العف ۟ىـاتح قن
 المف
ةـنةـي  مفـلة أفـبح ﴾٣٥﴿ ىـية وةــه ــفة ب  ــيفـغةـالف م  ــلفـع  ه    دةـنفـالع  رن ﴾٣٤﴿ يلى ى قةلي دن الكف وة

ة ر   اللح ة  تةز  ا ز  رة ﴿٣٧﴾ وة يمة  هي بفرن اي يوة ۙىالحةذي فحن ﴿٣٦﴾ وة ا ي ب مة ح ف  في ۙى  ص  م وسن
ةوة يةه ـۛس  النح عف ﴾٣٩﴿ النف لة ةــلف نفــيفۛس ل ــوة لح ا ۛس ۛسان  اي ۙىــمة عن ﴾٣٨﴿ رة زف ۙىـا خف و  رن

لنى  ة اي النح بح كةوة رة ﴾٤١﴿ ة ي ــث  يـجفـمح ۙىــجةـ الف ه ـزن فن ةوف ااءة الف زة ﴾٤٠﴿ ى ـي  ۛف  وفـۛس رن
﴾٤٤﴿ ةه  النح وة وة اۛت ه  ۙ المة يةا الحف وة ﴾٤٣﴿ ة نح ال وة  ه ـوة ۙى  ه  كن البـف حةكة وة الضف ۙى﴿٤٢﴾ تةهن نف الفم 
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Necm /45- Necm /54 – 
Rahime atılan nutfeden 
(spermden) erkek ve 
dişi çiftini yaratma, 
öldükten sonra diriltme,
tekrar yaratma O’na 
aittir. İnsanı zengin, 
kanaat sahibi ve 
halinden memnun 
etmek de O’na aittir. 
Müşriklerin taptığı 
Şi’râ yıldızının Rabbi 
de O’dur. Önceki Âd 
halkını yok eden de 
O’dur. Semud milletini 
yok edip geriye hiçbir 
şey bırakmayan da 
O’dur. Daha önce Nuh 
halkını yok eden de O. 
Çünkü bunlar çok 
zalim, çok azgındılar. 
Altı üstüne getirilen Lût
halkının şehirlerini 
yerle bir etti. Onları ne 
azaplar, ne musîbetler, 
neler kapladı neler! 
[86,6-7; 69,6-7; 26,73] 

Şi’râ, gökte en parlak 
görünen yıldızdır. 
Güneşten 23 kat daha 
parlak olup ışığı dünyaya 
8 yılda ulaşır. Cahiliye 
döneminde bir kısım 
araplar, yıldızların 
insanların hayatında etkili
olduğuna inanır ve 
Şi’râ’ya taparlardı. 
Bilhassa Huzaa kabilesi 
ona tapmasıyla 
meşhurdur. 

سجد ه

﴾٠٠٠٠﴿
Necm /55 – Artık, ey 
insan, şimdi Rabbinin 
hangi nimetinde şüphe 
edersin?
“Yukarıdan beri sıralanan 
şeyler arasında, 
nimetlerinin yanı sıra 
nikmetler, cezalar da vardır,
bunlarda şükür ciheti var 
mıdır?” sorusuna şöyle 
cevap verilebilir: “Bunlar, 
işkence edilen müminlerin 
hakkını alma kabilinden 
olduğundan, müminler için 
şükre vesiledir. Diğer 
taraftan bu felaketler, 
insanların ibret alıp 
kötülüklerden 
vazgeçmelerine, birtakım 
bozuklukları düzeltmelerine
de vesile olmaları itibariyle 
nimet sayılırlar. 

Necm /56- Necm /58 – 
İşte bu Peygamber de, 
önceki rehberlerden ve 
uyaranlardan biridir. O 
yaklaşan (kıyamet) 
yaklaştı. O gelmeden, 
ne zaman olacağını 
bildirecek, geldiğinde 
de onu kaldıracak 
Allah’tan başka kimse 
yoktur. [46,9] 
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Necm /59- Necm /
62 – Şimdi siz bu söze

mi şaşırıyorsunuz? Hep
gülüyorsunuz, ama

ağlamıyorsunuz.
Üstelik kafa tutuyor,

oyalanıyorsunuz. Haydi
artık Allah’a secde ve

ibadet ediniz! 
Bu âyeti okuyanın veya

dinleyenin tilavet secdesi
yapması vaciptir. 

54-KAMER SÜRESİ

55 âyet olup Mekke’de
inmiştir. Sûreye, ilk

âyetinde geçip “dolunay”
anlamına gelen “Kamer”
adı verilmiştir. Âhireti ve

Hz. Peygamber (a.s.)’ın
nübüvvetini inkâr eden

Mekke müşrikleri
uyarıldıktan sonra, Hz.

Peygamberi ve müminleri
teselli için, daha önceki

peygamberlerin tebliğ
hayatları özetlenir ve

sonunda, Kur’ân’ın
dâvetinin, putperestleri

yeneceği bildirilir. Ay’ın
bölünmesi hem

Peygamberimizin
mûcizesine, hem onun

tebliğinin şirkin
hakimiyetine son

vereceğine, hem de kıyamet
sırasında ayın

bölüneceğine, aynı anda
işaret etmektedir. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kamer/1 – Kıyamet
saati yaklaştı, ay

bölündü. 
Ayın yarılması hicretten 5

yıl önce, Hz. Peygamber
Mekke’nin çok yakınında

Mina’da olduğu sırada vaki
olmuştur. 

Kamer/2 – Ama o
müşrikler her ne zaman

bir mûcize görseler
sırtlarını döner: “Bu,

kuvvetli ve devamlı bir
büyüdür” derler. 

Kamer/3 – Onlar hakkı
yalan saydılar, heva ve

heveslerine uydular.
Halbuki her iş gibi bu

nübüvvetin de
kararlaştırılmış bir sonu

elbette vardır. 
Maksat, Peygamberimizin
dâvasını geçici bir hevese,

yahut yanılmaya vermek
isteyen, yahut insanların

kabûlüne mazhar
olmayacağı için kaybolup

gitmeye mahkûm zanneden
kâfirlerin temennilerini

kursaklarında bırakmaktır. 

Kamer/4 – Oysa onlara
kendilerini inkârdan

vazgeçirecek ibretler
ihtiva eden nice olaylar

bildirilmişti! 

Kamer/5 – Bunlar son
derece üstün hikmettir.

Ama ne fayda,
uyarmalar kâr etmiyor.

[6,149; 10,101] 

Kamer/6 – Sen de
şimdi onları kendi

hallerine terket. Gün
gelir bir münâdî, hiç de
hoşa gitmeyen, insanın
görür görmez kaçacağı

bir yere çağırır. 

﴾٤٦﴿ ذةا ة ـفةـطفـنف ن ــم  ى ـت   اي نن مف ﴾٤٥﴿ ة نح ال جة لةقةـخة  ه ــوة وف ة ن ـالزح ةكةرة  يف الف نف الذح ۙىـوة ثن
ة النح وةـوة ه  ه  ﴾٤٨﴿ ة نح ال القف ه  ــوة ننى وة وة الغف ۙىـه  نن ﴾٤٧﴿ ة النح ه ــعة وة اة لةيف ۙىـةة الف خف النحةشف رن

﴾٥١﴿ ال ودة ثةم  اا وة ۙى فةمة البفـقن ﴾٥٠﴿ ا ه  ـة النح لةكة وة لنۙى الهف اداى  الف ون عة ﴾٤٩﴿ بح  ۙى رة رن عف الش ح
تة ؤف الفم  ةةـكفف ـوة ﴾٥٢﴿ قة مة ن ـوة نفـوف ة وح  م  نح ۜ اي ل  مف ـقةبف الطف لةمةـمف الظفـه  ان واـكـ ه  ۜىـوة غن

ذةا ﴿٥٥﴾هن اةيح  ء  فةب  ا بح كة   انلة ىـتة رة ارن تةمة ﴾٥٤﴿ ا يهة شحن ا فةغة ۛى مة شحن غة ﴾٥٣﴿ ۙىــالهف ون
ا م ـلة لةيفۛس ون   د  نفـهة ﴾٥٧﴿ فة ت  ــــفة الز  نز  ۛــالف ة  ﴾٥٦﴿ ير  نة نةذي لنى النح ذ ر  م  الف ون

ك ونة حة تةضف ﴿٥٩﴾وة ا الفــم ـالفة ذة ۙـب ـجةـعفـتة ث  ـدي يـحةـنف هن ونة ﴾٥٨﴿ ة ـكةاش  الحن  فة
﴾٦٢﴿ واـفةاسف د  حن  ج  وال  ب د  اعف ﴿٦١﴾ وة نف ال ونة د ـمف ۛسا م ــت ـــوة ﴾٦٠﴿ لة ۙـبفـتة وة ك ونة

ر                 مة ة  الفقة ورة                 س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

نف ية اي اـوة وف ية رة يةـةى ي ـان وا وة ض  ر  ول واـعف ق  ﴾١﴿ قف بةت ـاي ة  تةرة اعة ة انف السح ةـوة ر  ۛشقح مة الفقة
﴾٣﴿ ب وا ة كةذح اوا  وة ةبةع  اتح مف وة وة ه  ااءة وة  الهف

م  لح ـكم ر  رح ـتةـسفـالمف ق  ﴾٢﴿ ر  حف رح  س  تةم  م سف
ة  ة  بةال غة مة كف ح  ﴾٤﴿ لة دفـــــوة ه  قة ااءة ة نف نةـــمف م ــجة افيــــالف ااء  مة دة جةــه  م ـيــبة ۙــزف ر 
﴾٦﴿ ة عةـتةـفة لح مة ـوة ۢ يةوف مف ه  لنى نف اع  اي ة ع  الدح ء  يةدف ۙ ۛشيف ك ر  نـ  ﴾٥﴿ اـفة ن ـت  مة ۙ غف النح ذ ر 
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Kamer/7 – Gözleri 
korkudan önlerine 
eğildikçe eğilmiş, 
dehşet içinde 
mezarlarından çıkar, 
yayılmış çekirgeler gibi
her tarafı dalga dalga 
kaplarlar. 
Kamer/8 – 
Boyunlarını, çağıran 
münâdîye doğru 
uzatmış vaziyette, 
kâfirler: “Bugün çok 
zorlu bir gün, işimiz 
bitik” derler. 
Kamer/9 – 
Kendilerinden önce 
Nûh kavmi de 
Peygamberi yalancı 
saydı ve: “Bu delinin 
teki!” dediler. Onu 
incittiler, tebliğini 
engellediler. 
Kamer/10 – O da: “Ya 
Rabbî, ben mağlubum, 
artık Sen bana yardım 
et!” dedi. 
Kamer/11 – Biz de 
derhal, boşalan bir su 
ile göğün kapılarını 
açtık. 
Kamer/12 – Yeri pınar 
pınar fışkırttık. Öyle ki 
her iki su kütlesi, takdir
edilen o işin olması için
birleşti. 
Kamer/13 – Biz 
Nuh’u, levha halindeki 
tahtalar ve çivilerle 
yapılmış gemiye 
bindirdik. [7,64] {KM, 
Tekvin 6,14} 
Kamer/14 – O kadri 
bilinmemiş değerli 
insana, bir mükâfat 
olarak gemi, Bizim 
inayetimiz altında akıp 
gidiyordu. 
Kamer/15 – Biz bir 
ibret olsun diye, o 
gemiyi geriye bıraktık. 
Haydi, var mı ibret 
alan? [36,41-42] 
Kamer/16 – Nasılmış 
Benim cezalandırmam 
ve tehdidim! Görsünler 
bakalım! 
Kamer/17 – Yemin 
olsun: Biz, ders alınsın 
diye Kur’ân’ın 
anlaşılmasını 
kolaylaştırdık. Haydi 
var mı düşünen ve ibret
alan? [38,29; 19,97] 
Bu âyeti yanlış anlayanlar, 
Kur’ân’ın bütün mânalarını 
herkesin kolaylıkla 
anlayacağını iddia ederler. 
Sathî bir şekilde okumakla 
anlaşılır, diye onu anlamak 
için öğrenime gerek 
olmadığını ve tefsir, hadis, 
fıkıh ilimlerini dikkate 
almaksızın açıklanabileceğini
ileri sürerler. Halbuki bu 
âyetin yerleştiği muhtevaya 
bakacak olursak şu mâna 
anlaşılır: “İnsanlara gerçeği 
anlatmanın bir yolu da, 
inkârda direten geçmiş 
ümmetlerin başlarına gelen 
kötü âkıbetleri bildirmektir. 
Bir diğer vasıta ise Kur’ân’ın 
doğru yolu gösteren delilleri, 
öğüt ve telkinleridir. Biz o 
kötü akıbet tehlikesiyle karşı 
karşıya gelmenizi 
istemiyoruz. Onun için, size 
kolay olan tarafı gösteriyoruz.
Kur’ân’ın dâvetine uyar, 
âyetlerini düşünürseniz 
kolayca doğru yolu 
bulursunuz.”
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Öte yandan bu âyet,
Kur’ân’ın hafızlarının çok

olacağını bildirir. 600
sayfalık çok uzun bir

Kitabın her nesilde
milyonlarca hafızının
bulunması, bu âyetin

müjdelediği mûcizeyi,
kıyamete kadar imzalamaya

devam etmektedir. Başka
hiçbir kitap için

bulunmayan bu özellik şunu
ispatlar: İnsanı kim

yaratmışsa Kur’ân’ı
gönderen de O’dur. O da

kitabını korumak için,
insanların onu
ezberlemesini

kolaylaştırmıştır. 

Kamer/18 – Âd halkı
da Peygamberlerini

yalancı saydı. Nasılmış
Benim cezalandırmam

ve tehdidim! Görsünler
bakalım! 

Kamer/19 – Biz
onların üstüne o talihsiz

mi talihsiz günde, her
şeyi söküp atan bir
kasırga gönderdik. 

Kamer/20 – Öyle
ki insanları, kökü
sökülmüş, içi boş

hurma kütükleri gibi
fırlatıp atıyordu. 

Kamer/21 –
Nasılmış Benim

cezalandırmam ve
tehdidim görsünler

bakalım! 

Kamer/22 –
Yemin olsun: Biz ders
alınsın diye Kur’ân’ın

anlaşılmasını
kolaylaştırdık. Haydi

var mı düşünen ve ibret
alan? 

Kamer/23-
Kamer/25 – Semûd

halkı da
Peygamberlerini

yalancı saydılar ve:
“Yani biz, dediler,

içimizden bir adamın
peşinden mi gideceğiz?

Böyle yaparsak doğrusu
sapıtmış ve çıldırmış
oluruz! Ne o, yani bu
kitap, içimizden bula
bula onu mu buldu, o

mu buna lâyık
görülmüş? Hiç de öyle

değil, bilakis o,
yalancının, küstahın

tekidir!” 

Kamer/26 – Biz
de Peygamberleri

Salih’e dedik ki: “Sen
hiç üzülme! Asıl kimin

yalancı ve küstah
olduğunu yarın

öğrenirler!” 
Kamer/27 – “Biz

imtihan etmek için
onlara bir deve

göndereceğiz. Şimdi
sen onların ne

yapacağını bekle ve
eziyetlerine sabret.” 

﴾٧﴿ عاى ة مف  خ شح ر ج ونة  البفۛصار ه  نة يةخف اث  م  دة ةجف مف  الف ةه  اةنح اد   كة رة ۙـم  جة ر  تةش  نف
ةبةتف مف كةذح لةه  قةبف ﴾٨﴿ لةى ينة اي عي ط  هف  م 

ول  ۜ يةق  اع  ة ذةا الدح ر ونة هن اف  م  الفـكة ر  يةوف س  عة
ا ـفة عة بحةدة اــرة ه  ﴾٩﴿ م  ن ــقة وح  فةــوف

ب ـكف ة نةاـوا عةـذح دة قةال وابف د  ج ـجفـ مةوة ازف رةـن ون  وة
﴾١١﴿ ااـفةفة نة اۛب  تةحف  البفوة

ا مة ة اـب  ء االسح ر   ء امة م  هة نف م  ﴾١٠﴿ ل وب  فةانف   النحيي غف رفـتةـمة ص 
﴾١٢﴿ فة ةـوة ۛض ع ــجح ةرف نةا الف ىــتةــالفـاى فةـونـي ـــرف ااء  ـالف قة اىـعة مة ۛ د ـدف ق ـر  قةــالمف لن رة

ي ب ـتة ري نفـنةاۛ جةــن ـي ـاةعفـجف ل مة ااءى زة ﴾١٣﴿ مة حة اح  ذةات  لنىـلفنةاه  عةـوة د س  اللفوة ۙـوة ر 
يفۛفــكةـفة ﴾١٥﴿ لة دف تةـوة يةـكذ رةــقة اا ان لف م ـةى فةــنةا هة ة نفـهة دح ر كن م  ﴾١٤﴿  كةانة

رةكم ف 
﴾١٧﴿ دف لةقة نةا وة رف ة اننةـالف يةسح رف لفكذل لذح  ق  فةهة نف ر  ةـم  م  ر كندح ﴾١٦﴿ ذةابيي كةانة ن  عة ذ ر ـوة

اا ة نح ۛسلفنةا اي مف الرف ه  لةيف يحاى عة  ري
ۛصراى ۛصرف ﴾١٨﴿ ةبةتف اد  كةذح  فةـكةيفۛف عة

ابيي كةانة ذة ن ذ ر  عة وة
يفۛف ﴿٢٠﴾فةـكة ع  ز  ةاۛسۙ تةنف مف النح ةه  اةنح از  كة جة ل  العف ر  نةخف ع  قة نف م  ﴾١٩﴿ ي م  في س  يةوف ۙ  نةحف رح تةم  م سف
﴾٢٢﴿ دف لةقة نةا وة رف ة  يةسح

اننة رف لف ر كذل لذح   الفق  نف فةهة  م 
ة دح ۟كنم  ر  ﴾٢١﴿ ذةا كةانة ن  بيي عة ذ ر ـوة

اواـقةــفة اح ـــۛشراى م ـــبة  الال  ةا وة ةــداى نةـــنح ۙــع ـب ـتح ا ه  ﴾٢٣﴿ بةـكف ة ة  تفـذح ود  ب ــث ذ ر ـنح ـالـم 
ا  ية ءة عةكذالذح  لفق  ه ـر  نف لةيف وةـه  لفـنةابةـن ـيفـبة م  ﴾٢٤﴿ اا ة نح ذاى اي يــلة  اي ع ـۛض في س  ل  وة ر ـلة

﴾٢٦﴿ ـ ن ــــداى مةـونة غةـم ــلةـعفــيةــۛس ةش ــكةــالف ة اب  الف ر ـــذح ﴾٢٥﴿ ر ـ الش ذحةاب ــكف
﴾٢٧﴿ ة نح س ــــ م اـاي ةاقةـوا الــل ـرف تةــه ـةى لةـــنةــتفــة   ف ـــنح اصفــه ــبفــق ــمف فةارف رف ــب ـطةــمف  وة
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Kamer/28 – “Hem 
onlara bildir ki su, 
aralarında nöbetleşe 
olacak, her su 
nöbetinde, sahibi hazır 
bulunacaktır.” [26,155] 

Kamer/29 – Onlar en 
yakın arkadaşlarını 
çağırdılar, o da bıçağı 
çıkarıp deveyi kesti. 

Kamer/30 – Nasılmış 
Benim cezalandırmam 
ve tehdidim! Görsünler 
bakalım! 

Kamer/31 – Biz onlara 
bir sayha, müthiş bir 
ses gönderdik, davar 
ağılındaki kuru ot ve 
çırpı gibi oldular. 

Kamer/32 – Yemin 
olsun, Biz, ders alınsın 
diye Kur’ân’ın 
anlaşılmasını 
kolaylaştırdık. Haydi 
var mı düşünen ve ibret
alan? 

Kamer/33 – Lût halkı 
da peygamberlerini 
yalancı saydılar. 

Kamer/34- Kamer/35 
– Biz de Lût’un ailesi 
dışında, hepsinin 
üzerine taş savuran bir 
fırtına gönderdik. 
Onları ise, tarafımızdan
bir nimet olarak seher 
vakti kurtardık. İşte 
şükredenleri Biz böyle 
ödüllendiririz. 

Kamer/36 – Lût onları 
Bizim yakalarından 
tutup azaba 
çarpacağımızı 
söyleyerek tehdit 
etmişti. Ama onlar 
uyarmalara karşı 
şüpheye düştüler. 

Kamer/37 – Onlar 
Lût’un misafirlerine 
karşı niyetlerini 
bozdular, onlarla yalnız
kalmak için gidip gidip 
geldiler. Biz de 
gözlerini silme kör 
ettik. Haydi tadın 
Benim cezalandırmamı 
ve tehditlerimi! [11,77-
83; 15,61-74] {KM, 
Tekvin 19,11} 

Bu kıssa Tevrat’ın Tekvin 
babında, 9,1-22 
Kur’ân’dakinden biraz daha
ayrıntılı anlatılır. Kur’ân’da
nisbeten uzun anlatıldığı 
yer şu bölümlerdir. [11,77-
83; 15,61-74] 

Kamer/38 – Bir sabah 
kendilerini, sürüp 
gidecek bir azap 
bastırıverdi. 

Kamer/39 – Haydi 
tadın Benim 
cezalandırmamı ve 
tehditlerimi! 
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Kamer/40 – Yemin
olsun: Biz, ders alınsın

diye Kur’ân’ın
anlaşılmasını

kolaylaştırdık. Haydi,
var mı düşünen ve ibret

alan? 
Kamer/41 – Firavun

hanedanına da uyaran
peygamberler geldi. 

      Kamer/42 – Onlar
âyet ve delillerimizin

hepsini yalan saydılar.
Biz de onları mutlak
galip, tam muktedir
olan Allah’ın şanına

yaraşır tarzda
cezalandırdık. 

      
     Kamer/43 – Şimdi

söyleyin (ey
Mekkeliler!) Sizin

kâfirleriniz onlardan
daha mı güçlüdür!

Yoksa ilahî kitaplarda
sizin ebedî olan âhirette

kurtulacağınıza dair
berat senedi mi var? 

Kamer/44 – Ne o,
“Biz tam dayanışma

halinde olan, muzaffer
bir topluluğuz” mu

diyorlar? 

Kamer/45 – İyi
bilsinler: Onların toplu

kuvvetleri bozguna
uğrayacak ve arkalarını

dönüp kaçacaklardır. 

Bu âyet hicretten 5 yıl
önce Kureyş’in ve diğer

İslâm düşmanlarının
hezimete uğrayacaklarını

mûcizevî olarak bildiriyor.
O dönemde müslümanlar o

kadar güçsüz idiler ki bir
kısmı Habeşistan’a hicret

etmişlerdi. Mekke’de
kalanlar ise Şi’b-i Ebî

Talib’de kuşatma altında
idiler. Üç yıl sürecek olan

bu kuşatma sırasında
açlıktan nerdeyse

kırılacaklardı. 

Kamer/46 – Daha
doğrusu, onların asıl
buluşma zamanları,

Kıyamet saatidir. 

Kıyamet saatinin
dehşeti ise tarif

edilemeyecek kadar
müthiş ve acıdır! 

Kamer/47 –
Mücrimler tam bir

şaşkınlık ve çılgınlık
içindedirler. 

Kamer/48 – O
gün cehennemde

yüzleri üstü
süründürülürler ve

kendilerine: “Tadın”
“cehennemin temâsını!”

denilir. 

Kamer/49 –
Muhakkak ki Biz her

şeyi bir kaderle, bir
ölçü ile yarattık. [25,2;

87,1-3] 

اـفة نةادةوف ﴾٢٨﴿ نة ةـبح ـوة مف النح ق ـالف ئفه  ااءة ة  بةــمة مة ۛ ـيفـسف مف ب  م لح ـكمنةه  رف ۛضر ـتةـحفـ ش 
﴾٣٠﴿ ابيــعة  انةـكفۛف ــيفـكففةـ ن  يـذة ذ ر ــوة ﴾٢٩﴿ مفـح  ۛصا اطنـتةـفة بةه  رةـعةـفة ىـعة قة
﴾٣١﴿ اا ة نح ۛس اي ه ـلةــعة اـلفنةـالرف ان ـيفحةـۛص مف ـيف ةى فةـكة دة اح  يم كفواـةى وة شي ر  ـهة تةظ  حف الفم 
﴾٣٣﴿ ةبةتف م  كةذح ب النح ذ ر  ل وط  قةوف ﴾٣٢﴿ دف لةقة نةا وة رف ة  يةسح

اننة رف ر  الفق  كف  ل لذح 
لف نف فةهة ر  م  ك  ة م دح

ةى مة نف ن عف ۜ م  نةا د  نف ع  ﴾٣٤﴿ اا ة نح ۛسلفنةا اي مف الرف ه  لةيف  عة
باى اص   حة

ا ة لح  اي
ۜ انلة مف ل وط  نةاه  يف ة ۙ نةجح ر  ب ۛسحة

﴾٣٦﴿ دف لةقة مف وة ه  ا بةطفۛشتةنةا النفذةرة وف ارة ب النح ذ ر  فةتةمة ﴾٣٥﴿ ل كة ي كةذن زي نف نةجف رة مة ۛشكة
﴾٣٧﴿ دف لةقة د وه وة اوة هيـۛضيف نفـعة  رة ااـفة  ف  نة سف مفـالعف طةمة يي نةه  ابي ذة ن ذ ر   فةذ وق واعة وة
﴾٣٩﴿ يـواعةـذ وق ـفة ابي ن  ذة ذ ر ــوة ﴾٣٨﴿ دف لةقة مف وة ه  ةىـب  ۛصبحةحة رة ۛـم  ذةاب ـعة كف رح  تةق  سف

لة انلةـقةـوة ااءة جة نةـف  دف وف عة رف ﴾٤٠﴿ نةاالف رف ة دف يةسح لةقة اننةـوة رف  ل لذح  ق 
لفكذ فةهة نف ر  ۟ـم  م  ر  ك  ة دح

ب وا ب كف ة ا فةـلح ـكمنةا ــانيةات ـذح م ـذة عةـمف الخفـه  نةا ذفــاةخةـهة ر ــتةـقفـزي يز  د  ﴾٤١﴿ ۛـالنح  ذ ر 
﴾٤٣﴿ اكمال ة ائ ك مف المف لـةـمف خةكمر  فح لن نف ا ول ر  م  ة  ف يـبة مفكميف ااءة ۛـال رة زح  ب ر  ﴾٤٢﴿

زة ي ـمفـالفجة م  ۛسي هف لح ونة ـع  وة ب  وة رةـالدح  ﴾٤٤﴿ ول ونة ن  المف يةق  يع  م  نةحف مي ر ـنفـجة تةص 
ة نح ينة اي مي ر  جف الفم  ﴾٤٦﴿ ع  بةل  وف ة  مة اعة ة مف ـالسح ه  اعة د  ة السح المةـوة ى وة هن رح ـة  الدف ﴾٤٥﴿

مة ي ـية ب ـوف حة ةار  ونة ف يـسف ۜ النح مف ه  لنى و ج وه  عة ﴾٤٧﴿ ل ـــــۛض   يــفي س    لة ر ۢـــع ـوة
﴾٤٩﴿ ة نح ةــكما ـاي ء  خةــ ۛش لح ر ـــقةـــنةا ه   ب ـقفــلةـــيف دة ﴾٤٨﴿ ة  ۛســـذ  وق وا مة رةــقةـسح
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Kamer/50 – Bizim 
emrimiz sadece bir 
kere, hem de göz açıp 
kapama gibi pek 
hızlıdır. 
Kamer/51 – Gerçekten 
Biz sizin nice 
benzerlerinizi imha 
ettik! Haydi var mı 
düşünen ve ibret alan? 

Kamer/52- Kamer/53 
– Onların yaptıkları her 
şey, defterlerde 
kayıtlıdır. 
       Küçük, büyük her 
şey, satır satır yazılıdır. 
[82,10-11] 
Her şahsın yanında 
bulunan kayıt melekleri
(Kiramen Kâtibin) 
amel, yani hesap 
defterine, yaptığı her işi
kaydetmektedirler. 
Kamer/54 – Ama 
müttakiler ise 
cennetlerde, bahçelerde
ve ırmak 
kenarındadırlar. 

Kamer/55 – Son 
derece kuvvetli o 
Hükümdarın, hak ve 
dürüstlük meclisinde 
yerlerini alırlar. 

55-RAHMAN 
SÜRESİ

78 âyet olup Mekke’de 
inmiştir. İlk âyetinde 
rahman ismi geçtiğinden ve
sûre boyunca Allah’ın 
rahmâniyeti anlatıldığından 
bu ad verilmiştir. Bir önceki
Kamer sûresi daha ziyade 
terhib yani kendilerini 
bekleyen tehlikeyi 
bildirerek insanları dine 
dâvet ederken, bu sûre daha
ziyade tergib, yani Allah’ın 
bu dünyada, özellikle ebedi 
cennette hazırladığı 
nimetlerini hatırlatarak 
dâvet eder. 

Bismillâhirrahmânirrahim

Rahman /1- Rahman /
2 – Rahman Kur’ân’ı 
öğretti. 
Rahman /3-Rahman /
4 – İnsanı yarattı, ona 
konuşmayı öğretti. 
Sûrenin başındaki bu bir 
satırlık kısım muazzam bir 
gerçeği bildirmektedir: 
Sonsuz rahmet sahibi Allah,
şefkatle yaratıp kemale 
erdirdiği insana olan 
rahmetini tamamlamak için 
Kur’ân’ı göndermiş, onu 
cehalet ve dalâlet 
karanlıklarından 
kurtarmıştır. Hitabı olan 
Kur’ân’ı anlaması için, 
yarattığı bu insana düşünüp 
ifade etme kabiliyeti 
vermiştir. 
           Bu âyetler şöyle 
özetlenebilir:      
         Rahman 
         Kur’ân        
         Beyan         
         İnsan 
         Rahman insanla 
iletişim kurmaya tenezzül 
buyurmuştur. Mesajı olan 
Kur’ân’ı anlayabilmesi için
insana beyan kabiliyeti 
vermiştir. 
Rahman /5 – Güneş ve
ay bir hesap ile hareket 
ederler. [36,38-40; 6,96] 
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Rahman /6 –
Yıldızlar ve bitkiler hep

secdededirler. [22,18] 

بزح

﴾٣﴿
Rahman /7-

Rahman /8 – Göğü bu
âhenkle O yükseltti ve
bu mîzânı koydu ki siz
de ders alıp ölçü dışına

taşmayasınız. [57,25;
26,182] 

Muazzam kâinat içinde
uzayda dolaşan ve hızları,

kütleleri, yörüngeleri farklı
milyonlarca gök cismi, pek

ince bir nizama tâbi
olmasalardı, bu kâinat bir

saniye bile varlıkta
kalamazdı. Oysa

milyonlarca yıldan beri bu
muazzam hareket ve

faaliyete rağmen, hiçbir
aksaklık olmamıştır. 

Rahman /9 – Öyleyse
siz de tartıyı adaletle
yapın, sakın teraziyi,
dengeyi aksatmayın. 

Rahman /10 –
Allah yeryüzünü de
canlı yaratıklar için

alçaltıp döşedi. 

Rahman /11-
Rahman /12 – Orada

meyve çeşitleri,
salkımlarla dolu hurma

ağaçları, saplı ve
yapraklı hububat ve hoş

kokulu bitkiler vardır. 

Rahman /13 – O
halde Rabbinizin hangi

nimetlerini inkâr
edebilirsiniz? 

Bu âyetle birlikte sûre
boyunca 31 defa

tekrarlanan iki gruba
yönelik hitap, birçok

müfessirce insanlar ve
cinler diye yorumlanmıştır.

Fakat Râzî’nin bildirdiği
gibi erkek ve kadın

gruplarına yönelik olması
da mümkündür. 

Hz. Peygamber (a.s.)
cinlerin bu âyeti

işittiklerinde tekrar tekrar:
“Rabbimizin hiçbir nimetini

yalanlayıp inkâr etmeyiz.
Her türlü hamd Sana’dır ey

Rabbimiz!” dediklerini
bildirmiş ve ashabını da

buna teşvik etmiştir. 
Rahman /14 – İnsanı

kiremit gibi pişmiş
çamurdan yarattı. 

Rahman /15 –
Cinni ise hâlis ateşten

yarattı. 

Rahman /16 – O
halde Rabbinizin hangi

nimetlerini inkâr
edebilirsiniz? 

اـــكفـــلةــدف الهفـقةـــلة وة انة ﴾٥٠﴿ اا المف مة اح ـــوة ة وة لح اا اي نة ۛصر ــبةـــالفــح  ب ــمفــلةــكفدة ة  ــر 
ء ـكم وة ل وه   لح  ۛشيف ف يفةعة ﴾٥١﴿ ة ــم نف  ــــم لف  ــهةــمف  فةكمـــيةا عةــــالشف ر ــكندح

ة الفم  نح ةـاي ينة ـتح يقي في ﴾٥٣﴿  ير  وةـغيـلح  ۛصــكم وة
تةـر  م ـيــبيــكف ر ـطةـسف ﴾٥٢﴿ ب ـال ر ــزح 

﴾٥٥﴿ د  ـقفــمة يـفي ق  ع ـص  عة ر ـيك  م ـليـدة مةـنفــدف تةد  قف ﴾٥٤﴿ ةـــجة نةـنح ۙـــهةـا ت  وة ر 

ن               من ة  الرحةحف ورة              س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٤﴿ ه  ةمة لح  عة
الفبةيةانة ﴾٣﴿ ۙ  لةقةـخة الف نفۛسانة ﴾٢﴿ ةمةـعة ۜ  لح اننة رف الفق  ﴾١﴿ ۙ ن  من حف اللرحة

﴾٦﴿ ة النح ةـوة الشح م  وة ان ـر  يةـجةـجف دة ج  سف ﴾٥﴿ مف ة الف س ـاللشح ر  ب ـ وة مة بةان  ـح سفـقة
﴾٨﴿ تة ة ا ف ـغةـطفـاللح ان ــيـميـالف يـوف زة ﴾٧﴿ ااءة  مة ة السح فة وة ۛضعةـرة وة ا وة هة ۙ عة انة يزة الفمي
ۛض ةرف الف وة ﴾٩﴿ القي وا الفــيـوة زف نة ب الفـم  ت ـق ــوة لة ط    وة وا الفــس ـخفـسف انةـر  يزة مي
﴾١١﴿ ا فةــفي الــهةــكناـيهة ةـة    وة ةــخفـــنح ا م ــكذل  ذةات  الف مة ﴾١٠﴿ ۛض ةـعةـوة ا ل لف ۙ هة نةام 
﴾١٣﴿ ء  اةيح ـب ـفة ا ا انلة بح ك مة بةان ـكةـ ت رة ذح  ﴾١٢﴿ بح  الفحة ف  وة يف ذ والفعةصف ة الرح ۛـوة ان  حة
خة لةقةـوة ﴾١٤﴿ ةــــفةــــالفــكفال  ـۛصـــــلفــــ ۛص نفــــم انة  ـۛســــقة  الف  نفــلةــــخة ۙــخح ار 

﴾١٦﴿ ء   اةيح ــب ــفة ا ب حانلة اـك ـرة ذح  بةان ـــكــت  مة ﴾١٥﴿ ة  م ـالف اانح ج  ـجة ار  ۛـ نةنفــم  نف مة ار 
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Rahman /17 – O hem 
iki doğunun, hem iki 
batının Rabbidir. 
[70,40; 73,9] 

İki doğu ile iki batı: kış 
ve yaz günlerinin en 
kısa ve en uzun günleri 
olabilir. Yahut dünyanın 
yarıküresidir. Güneş bir 
yarıkürede doğarken, 
diğer yarıkürede batar. 
Âyet şunları 
düşündürür: a-Güneş, 
Allah’ın emriyle doğar 
ve batar; bu doğup 
batma, her gün farklı 
açılarla vaki olur. b-
Dünyanın da güneşin de 
Rabbi O’dur. Bunların 
ayrı ayrı sahipleri 
olsaydı, bu uyum 
olmazdı. c-Doğu, batı ve
ikisi arası herşeyi 
yaratan Allah’tır. 
Kâinatın hikmetli 
nizamının sahibi O’dur. 
Rahman /18 – O halde 
Rabbinizin hangi 
nimetlerini inkâr 
edebilirsiniz?

Rahman /19 – O iki 
denizi salıverdi, 
birbirine kavuşurlar. 

Rahman /20 – Fakat 
aralarında bir engel 
bulunduğundan, 
birbirinin sınırını 
aşmazlar. 

Rahman /21 – O halde 
Rabbinizin hangi 
nimetlerini inkâr 
edebilirsiniz? 

Rahman /22 – Onların 
her ikisinden inci ve 
mercan çıkar. [35,12] 

Rahman /23 – O halde 
Rabbinizin hangi 
nimetlerini inkâr 
edebilirsiniz? 

Rahman /24 – Denizde
koca dağlar gibi yüzen 
gemiler O’nundur. 

Denizleri yaratan, suya 
kaldırma özelliğini 
veren ve gemileri yapan
insanlara zekâ, güç ve 
kuvvet veren Allah’tır. 

Rahman /25 – O halde 
Rabbinizin hangi 
nimetlerini inkâr 
edebilirsiniz? 

Rahman /26 – Yerin 
üstünde olan herkes 
fanidir. [28,88; 18,28; 
76,9] 

Rahman /27 – Ancak 
senin azamet ve kerem 
sahibi Rabbinin Zatı 
baki kalır. 

Rahman /28 – O halde 
Rabbinizin hangi 
nimetlerini inkâr 
edebilirsiniz? 
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Rahman /29 –
Göklerde olan, yerde

olan herkes, ihtiyaçları
için O’na yalvarır

(bütün bunları
gerçekleştirmek için) O,

her an yeni tecellilerle
iş başındadır. 

Rahman /30 – O
halde Rabbinizin hangi

nimetlerini inkâr
edebilirsiniz? 

Rahman /31 –
Hele az bekleyin, ey cin

ve ins topluluğu!
Yakında sizin sizin de

sıranız gelecek! 

Rahman /32 – O
halde Rabbinizin hangi

nimetlerini inkâr
edebilirsiniz? 

Rahman /33 – Ey
cin ve ins topluluğu!
Yapabilirseniz haydi

göklerin ve yerin
hududundan geçin

bakalım! 

Ama
geçemezsiniz, ancak

üstün bir güç, kuvvetli
bir delil ve ilimle

geçebilirsiniz. 

Rahman /34 – O
halde Rabbinizin hangi

nimetlerini inkâr
edebilirsiniz? 

Rahman /35 –
Üzerinize ateşler,

duman alevleri
gönderilir de artık

kendinizi
savunamazsınız. {KM,

Mezmurlar 136,10;
Çıkış 15; Tesniye 32,2} 

Rahman /36 – O
halde Rabbinizin hangi

nimetlerini inkâr
edebilirsiniz? 

Rahman /37 –
Gök yarılıp kızıl

sahtiyan gibi kıpkırmızı
bir güle dönüştüğünde

öyle müthiş işler olacak
ki? {KM, Yoel 3,4;

Resullerin işleri 2,20;
Vahiy 6,12} 

Rahman /38 – O
halde Rabbinizin hangi

nimetlerini inkâr
edebilirsiniz? 

Rahman /39 –
Artık o gün ne

insanlara, ne de cinlere
günahları sorulmaz.

Herkesin siması, soruya
hacet bırakmaz. 

Rahman /40 – O
halde Rabbinizin hangi

nimetlerini inkâr
edebilirsiniz? 

﴾١٨﴿ اةيح  ء  فةب  ا بح  انلة اـكرة بةان ـكـ ت مة ذح  ﴾١٧﴿ بح  ن  رة قةيف ر  شف ۛ رةبح وة الفمة ن  بةيف ر  غف الفمة
﴾٢٠﴿ ا  بةـه ـنةــيفــبة يةـــمة خ  لة زة ۛـغ ـبفــــرف يةان  ﴾١٩﴿ جة الفـــــمة يفن  يةـبةـرة رة ۙـق ـتةــلفــحف يةان 
﴾٢٢﴿ ا ه مة نف ر ج  م   يةخف

الف ل ؤ ل وة ۛـاللح ؤف ان  جة رف مة ﴾٢١﴿ اةيح ـفة ء  ب  ا بح  انلة اـرة بةـكةـت ك مة ان ـذح 
﴾٢٤﴿ لةه  ار  وة وة نفۛشانت  الفجة ر  ف ي الفم  ۛ الفبةحف م  لة ةعف كةالف ﴾٢٣﴿ اةيح  ء  فةب  ا ا انلة بح ك مة بةان  رة كةذح  تـ 

ى يةبفقن ه  وة جف وة ﴾٢٦﴿ نف لح ـكم ۛ مة افةان  هة لةيف عة ﴾٢٥﴿ ء  اةيح ـب ـفة ا بح انلة ا ـرة بةــكةـت ك مة ح ۟ـذ  ان 
﴾٢٨﴿ ء  اةيح ـب ـفة ا بح  انلة اـرة بةان ـكةــت ك مة ذح  ﴾٢٧﴿ بح كة  الف   ل  لةـجةــذ والف رة  وة

ۛــكذ ام  رة
﴾٢٩﴿ ـةـية ۜنف ف ي ـه  مةـل ــسف ض  ةرف الف ات  وة وة من ة يةــكم السحة م  ــلح ۛــي ۛشـوة فيــه  وف أفن 
﴾٣١﴿ غ  لة ر  يح كمۛسنةفف ۛ هةـمف ال ن  لة الثحةقة ﴾٣٠﴿ ء  اة يح ـب ـفة ا بح   انلة اــك ـرة ان ـذح  بةـكةــت  مة

ۛشرة عف نح  يةامة الف نفس  الفج  ن  وة ت مف اي تةطةعف اسف ﴾٣٢﴿ اةيح ـفة ء  ب  ا بح  انلة اـرة بةان ـكةـت  ك مة ذح 
﴾٣٣﴿ ف ذ وا النف نف تةنف ات  القفطةار  م  وة من ض  السحة ةرف الف ۜ وة ذ وا  فةانفف 

ف ذ ونة لة  تةنف

ة لح ۛاي لفطةان  ب س 
ۛسـي  اكمـيفـلةـعة ل  ـرف اظ  م ــــ ش  مة نفـــوة ﴾٣٤﴿ ء  اةيح ـب ـفة ا بح   انلة ا ــرة بةان ـكةـــت ك مة ذح 

﴾٣٦﴿ اةيح ـفة ء   ب  ا بح انلة اـرة ان ـبة ذح ـكةـ ت ك مة ﴾٣٥﴿ ن  وة اس  فةــنةار  ۛــتةـنفـتة لةــحة ان  رة ص 
﴾٣٧﴿ ةــــۛشـــا  ذةا  انفـــــفة ةــقح ااء   فةــــت  السح دة ةى    وة تفــانةـكةــــمة ۛـدح  هةـا لـكفرف ا ن 

نفـــل   عةـــةـسفــذ     لة ي ـــــئ ـوف  مةـــيةــفة ﴾٣٨﴿ ء   اةيح ـب ـفة ا بح انلة اــرة بةان ـكةـــ ت ك مة ذح 
﴾٤٠﴿ ء   اةيح ـب ـفة ا بح انلة اـك ــرة ذح  بةان ــــكةـــ ت مة ﴾٣٩﴿ نفــــب ـــذة نف ا  اي اــــهي لة جة ۛـس   وة ا نح 
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Rahman /41 – 
Suçlular simalarından 
tanınırlar, 
perçemlerinden ve 
ayaklarından tutulup 
yaka paça cehenneme 
atılırlar. 

Rahman /42 – O 
halde Rabbinizin hangi 
nimetlerini inkâr 
edebilirsiniz? 

Rahman /43 – Ve 
onlara: “İşte! suçluların
yalan saydıkları 
cehennem!” denilir. 

Rahman /44 – 
Onlar cehennem ile 
kaynar su arasında 
devamlı gidip gelirler. 

Rahman /45 – O 
halde Rabbinizin hangi 
nimetlerini inkâr 
edebilirsiniz? 

Rahman /46 – 
Rabbinin huzuruna 
çıkmaktan endişe duyan
mümine iki cennet var. 

Muhtemel 
mânalardan biri de, 
takvânın kazandırdığı 
dünya cenneti olabilir 
veya Râzî’nin 
muhtemel gördüğü 
üzere, maddî ve ruhanî 
zevkler için birer 
cennet düşünülebilir. 

Rahman /47 – O 
halde Rabbinizin hangi 
nimetlerini inkâr 
edebilirsiniz? 

Rahman /48 – 
Her iki cennet de çeşit 
çeşit ağaçlarla doludur. 

Rahman /49 – O 
halde Rabbinizin hangi 
nimetlerini inkâr 
edebilirsiniz? 

Rahman /50 – 
İkisinde de akıp giden 
iki pınar vardır. 

Kaynaklardan birine 
“Tesnim”, öbürüne 
“Selsebil” denir. Bunlar, 
insanın ulaşabileceği iki 
bilgi kaynağına, zâhir ve 
bâtın ilme de işaret edebilir.

Rahman /51 – O 
halde Rabbinizin hangi 
nimetlerini inkâr 
edebilirsiniz? 

Rahman /52 – 
İkisinde de her çeşit 
meyveler, çift çift 
vardır. 

Her meyveden: yaşı 
da kurusu da; yahut 
dünyada bilineni de 
bilinmeyeni de vardır. 
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Rahman /53 – O
halde Rabbinizin hangi

nimetlerini inkâr
edebilirsiniz? 

Rahman /54 – O
cennetlikler, astarları

kalın atlasdan döşeklere
yaslanırlar. Her iki

cennetin devşirilecek
meyveleri, hemen

ellerinin altında
olacaktır. [69,23; 76,14]

Rahman /55 – O
halde Rabbinizin hangi

nimetlerini inkâr
edebilirsiniz? 

Rahman /56 – O
cennetlerde gözleri

eşlerinden başkasını
görmeyen, tatlı bakışlı
öyle güzeller vardır ki,

daha önce cin ve
insanlardan hiç kimse

kendilerine
dokunmamıştır. 

Rahman /57 – O
halde Rabbinizin hangi

nimetlerini inkâr
edebilirsiniz? 

Rahman /58 – O
hanımlar parlaklıkta

sanki yakut ve
mercandırlar. 

Rahman /59 – O
halde Rabbinizin hangi

nimetlerini inkâr
edebilirsiniz? 

Rahman /60 –
Öyle ya, iyiliğin

neticesi iyilikten başka
mı olacaktı? 

Rahman /61 – O
halde Rabbinizin hangi

nimetlerini inkâr
edebilirsiniz? 

Rahman /62 – Bu
ikisinden başka, onların

ikişer cenneti daha
vardır. 

Rahman /63 – O
halde Rabbinizin hangi

nimetlerini inkâr
edebilirsiniz? 

Rahman /64 –
Bunlar da yemyeşildir. 

Rahman /65 – O
halde Rabbinizin hangi

nimetlerini inkâr
edebilirsiniz? 

Rahman /66 –
Bunlarda da kaynayan

iki pınar var. 

Rahman /67 – O
halde Rabbinizin hangi

nimetlerini inkâr
edebilirsiniz? 

﴾٤١﴿ ونة ب  م  ر  جف رةف  الفم  يـسيـي عف مفـيمن ة ذ ــؤفخةــي ـفة ه  ةقفــ ب النح الف ي وة اصي ۛــوة ام  دة
﴾٤٣﴿ هي ذ  ةم  هن نح هة ي جة ةتي ب  الح كةذح  ا يـ  ۢ ب هة م ونة ر  جف الفم  ﴾٤٢﴿ اةيح  ء  فةب  ا ا انلة بح ك مة بةان  رة كةذح  تـ 
﴾٤٥﴿ ء  اةيح ـب ـفة ا بح   انلة اكمــرة ۟ ذح ـكةـ ت مة بةان  ﴾٤٤﴿ اـبة يةط وف ونة نةهة بة يف يم  يفنةـوة مي ۛ حة انن 
﴾٤٧﴿ ء   اةيح ـب ــفة ا بح  انلة ا كمــرة ۙـكةـت  مة بةان  ذح  ﴾٤٦﴿ ل  نفـوة اۛف مة امةـمة خة بح هي قة ۛـجة رة ةتةان  نح
﴾٤٩﴿ ء    اةيح ـب ـفة ا بح انلة ا كمــرة بةان ـكةـت مة ذح  ﴾٤٨﴿ ا ا تة ۛـــــــــــــــــــــــــــــــــا  ال ففـذة وة نةا ن 
﴾٥١﴿ ء   اةيح ـب ـفة ا بح انلة اـكمـرة بةان ــكةـ ت مة ذح  ﴾٥٠﴿ ا ــيه ـفي ۛــر  يةـجفــ تةنةان  ـــيفـعة مة ان 
﴾٥٣﴿ ء   اةيح ـب ــفة ا بح انلة ا ــك ـرة بةان ـكةـت مة ذح  ﴾٥٢﴿ ا مة يه  نففي  م 

ۛكنفةا لح ـكم ان  جة وف ة  زة هة
﴾٥٤﴿ ةـم  ينةـكنـتح لنى ـي ا  عة اائ ن هة ۛ ف ر ش  بةطة ةتةيفن  دةان  نح نةاالفجة جة ۜ وة ق  رة تةبف نف ايسف م 

ة نح يه  رة في ۙ ا ات  قةاص  ف  ة  لةمف لطحةرف نح ه  ثف يةطفم  ﴾٥٥﴿ اةيح  ء  فةب  ا بح  انلة اـرة بةان  كةذح ــت   ك مة
﴾٥٧﴿ ء   اةيح ـب ـفة ا بح انلة اــرة ۛـكةـت  ك مة بةان  ذح  ﴾٥٦﴿ نف ۛـــه ـــلةـــبفـــــــس   قةــــاي اانح  جة لة مف وة
﴾٥٩﴿ ء   اةيح ـب ــفة ا بح انلة اـك ـرة بةان ـكةـت  مة ذح   ﴾٥٨﴿ ة الفـكف ةه نح ۛـاةنح ان  جة رف الفمة يةاق وت  وة
﴾٦١﴿ ء  اةيح ــب ــفة ا بح  انلة اـرة بةان  كةذح ـت   ك مة ﴾٦٠﴿ لف ااء  هة زة ۛسان  جة  الف حف

ة لح ۛ اي ۛسان  الف حف
﴾٦٣﴿ ء   اةيح ــب ــفة ا بح انلة اـرة ۙ كةذح ــت  ك مة بةان  ﴾٦٢﴿ ا ـه ـــنف  د و ن ــــوة م  ةـــجةمة ۛـــــنح تةان 
﴾٦٥﴿ ء  ــب ـفة ا بح اةيح  انلة اــرة ۛ كةذح ــت  ك مة بةان  ﴾٦٤﴿ ةــــــــــــــم  اا  مح ۛــــــــــــــــــــــدف  هة تةا ن 
﴾٦٧﴿ ء ــب ــفة ا بح   اةيح  انلة اـرة ۛـكةـت  ك مة بةان  ذح  ﴾٦٦﴿ ا عةــيه ـفي تةـنةان  ـنةـيفــمة ا خة ة ۛـضح ان 
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Rahman /68 – 
Bunlarda da meyveler, 
hurmalar, narlar... 

Rahman /69 – O 
halde Rabbinizin hangi 
nimetlerini inkâr 
edebilirsiniz? 

Rahman /70 – 
Onların da içinde iyi 
huylu, güzel hanımlar. 

Rahman /71 – O 
halde Rabbinizin hangi 
nimetlerini inkâr 
edebilirsiniz? 

Rahman /72 – 
Otaklarda eşlerine 
hasredilmiş güzeller. 

Rahman /73 – O 
halde Rabbinizin hangi 
nimetlerini inkâr 
edebilirsiniz? 

Rahman /74 – 
Öyle güzeller ki daha 
önce insanlardan ve 
cinlerden kimse 
kendilerine dokunmadı.

Rahman /75 – O 
halde Rabbinizin hangi 
nimetlerini inkâr 
edebilirsiniz? 

Rahman /76 – 
Beyleri yeşil yastıklara 
ve hârikulade güzel 
güzel döşemelere 
yaslanırlar. 

Rahman /77 – O 
halde Rabbinizin hangi 
nimetlerini inkâr 
edebilirsiniz? 

Rahman /78 – 
Azamet ve kerem 
sahibi olan Rabbinin 
adı çok yücedir, çok 
yüce!
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56-VAKIA SÜRESİ

Mekke’de inmiştir. 96
âyettir. “Gerçeğin ta kendisi

olan büyük hadise”
anlamına gelen el-Vâkıa

adı, ilk âyetten alınmıştır.
Bu sûrede, kıyamet

öncesinde meydana gelecek
bazı haller, insanların teşkil
ettikleri üç sınıf ve onların

âhiretteki âkıbetleri ile
Allah’ın varlığının ve

birliğinin bazı delilleri,
Kur’ân’ın bazı vasıfları

bildirilir. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Vakia/1 – O
gerçek olan kıyamet
gerçekleşince neler

olacak neler!.. 

Vakia/2 – Zaten
onun olmasını

yalanlayacak hiçbir
delil olamaz. [70,1-2;

6,73] 

Vakia/3 – O
kimini alçaltır, kimini

yüceltir. 

Vakia/4 – Yer
şiddetle sarsıldığı,

[99,1; 22,1] 

Vakia/5 – Dağlar
darmadağın edilip

parçalandığı, 

Vakia/6 – Uçuşan
toz zerreleri haline

geldiği zaman... 

Vakia/7 – Sizler
de üç sınıfa ayrılırsınız:

Vakia/8 – Ashab-ı
yemin ki ne ashab-ı

yemin! Ne mutludur
onlar! 

Vakia/9 – Ashab-ı
şimal ki ne ashab-ı

şimal! Ne bedbahttır
onlar! 

Vakia/10 –
İmanda, fazilette

öncüler ki ne öncüler!
Onlar herkesi geçerler.
[35,32; 3,133; 57,21] 

Vakia/11-
Vakia/12 – İşte onlardır

Allah’a en yakın
olanlar. Naîm

cennetlerindedir onlar. 

Vakia/13-
Vakia/14 – Çoğu

önceki ümmetlerden,
biraz da sonrakilerden. 

Vakia/15-
Vakia/16 –

Mücevheratla işlenmiş
tahtlara yaslanarak
karşılıklı otururlar. 

﴾٦٩﴿ ء  ـب ـفة ا بح  اةيح  انلة اـك ــرة ۛ ذح ـكةـت  مة بةان  ﴾٦٨﴿ ا مة يه  ة كنفةا في نة هة ۛـ وة ان  ة مح ر  ل  وة خف
﴾٧١﴿ اةيح ــفة ء  ب  ا بح  انلة اـك ــرة ۛـكةــت  مة بةان  ذح  ﴾٧٠﴿ ةـه ــيــفي ات  ــــيفــ خةنح ۛــۛســح رة ان 
﴾٧٣﴿ اةيح ــفة  ء   ب  ا بح انلة اــرة ۛـكةــت  ك مة بةان  ذح  ﴾٧٢﴿ ات   ورة ص  قف ۛـالف ف يح ور  مة يةام  خ 
﴾٧٥﴿ ء   اةيح ـب ـفة ا بح انلة اـــرة ۛــت  ك مة بةان  كةذح  ﴾٧٤﴿  لةمف

ة نح ثفه  نفس  يةطفم  مف اي لةه   قةبف
لة  وة

ۛ اانح  جة
﴾٧٧﴿ اةيح  ء   فةب  ا بح انلة اـرة بةا  ك مة كةذح  ن تـ  ﴾٧٦﴿ ۛ ۛسان  ح  ينة ـي ك  تـحة لنى م  ف  عة رة فف ر  رة يح  خ ضف ر  قة بف عة وة  

﴾٧٨﴿ بح كة  م   ــــبةا رة كة  اسفـــــــــتة ا م ـــــــــكذالف   لة ل    وةــــجةـــــــــي  الف  ذ رة رة

ة               اق عة ة  الفوة ورة                 س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٣﴿ ا ۙ ة  ـۛضـف  خة ة  عة اف  رة ﴾٢﴿ ا  ل وة لةيفۛس ت هة عة  قف

ۢـكف بةة  اذ  ﴾١﴿ ذةا قةعةت  اي ۙ  وة ة  اق عة الفوة
كةانةتف ااءى فـة بة  هة

ۙ ى بةثاح نف م  ﴾٥﴿ ت  ب سحة بةال  وة  الفج 
ۙ ى بةساح ﴾٤﴿ ذةا ض  ر جحةت  اي ةرف  الف

ۙ ى جاح رة
﴾٨﴿ اب  حة اا فةاةصف نةة  مة يفمة اب  الفمة حة ۜ الصف نةة  يفمة الفمة ﴾٧﴿ ت مف ك نف  وة

اجاى وة ۜ الزف ثةلنثةةى ﴾٦﴿

﴾١٠﴿ ونة اب ق  ة السح ا وة ة ۙالسح ونة ب ق  ﴾٩﴿ اب  حة الصف ة  وة ـةمة شف اا الفمة اب  مة حة ۜ الصف ة  ـةمة شف الفمة
يل  قةلي وة ﴾١٣﴿ ةة  نة ث لح ۙ م  ينة لي ة ةوح الف ﴾١٢﴿ ي نحةات  في يم  جة ةعي النح ﴾١١﴿ ائ كة ۛ ا وللن ب ونة ة رح قة الفم 
﴾١٦﴿ ينة ـي ك  ة تـح ا م  هة لةيف ينة عة اب لي تةقة م  ﴾١٥﴿ لنى ر  عة ر  ۙ س  ونةة  ض  وف مة ﴾١٤﴿ نة ۜ م  ينة ري نخ  الف
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Vakia/17- Vakia/18 – 
Etraflarında, cennet 
şarabından dolu testiler,
sürahiler, kadehlerle, 
ebedîliğe ermiş 
çocuklar dolaşıp hizmet
ederler. 

Bu gençlerin yaşları 
değişmez. Bunlar, 
dünyada ne günahları, 
ne de sevapları 
olmayan çocuklardır. 
Müşriklerin büluğdan 
önce vefat eden 
çocukları, cennetliklere 
hizmet edecekler. 
Böylece onlar da büyük
bir lütfa mazhar 
olacaklardır. Zira 
cennete girmelerine 
vesile olacak 
yükümlülükleri yerine 
getirmedikleri halde 
cennetlik olacaklardır. 

Vakia/19 – Bu içkiden 
ötürü baş ağrısı 
çekmezler, sarhoş da 
olmazlar. 

Vakia/20 – Bir de... 
tercih edecekleri 
meyveler... 

Vakia/21 – Canlarının 
istediği kuş etleri... 

Vakia/22- Vakia/23 – 
Ve gün görmemiş saklı 
inciler gibi güzel eşler...

Vakia/24 – Bütün 
bunlar dünyada 
yaptıkları güzel işlere 
mükâfat olarak 
verilecek. 

Vakia/25 – Onlar 
cennette ne boş bir söz, 
ne de günaha sokan bir 
laf işitmezler. 

Vakia/26 – İşittikleri 
söz, hep: “Selam! 
selam!” sesleridir. 

Vakia/27 – Ashab-ı 
yemin ki ne ashab-ı 
yemin! Ne mutludur 
onlar! 

Vakia/28 – Dalbastı 
kirazlar, 

Vakia/29 – Dolgun 
salkımlı muzlar, 

Vakia/30 – Yayılmış 
gölgeler... [4,57; 13,35; 
77,41] 

Vakia/31 – Şarıl şarıl 
akan sular... [47,15] 

Vakia/32- Vakia/33 – 
Tükenmeyen, 
eksilmeyen, hiçbir 
surette esirgenmeyen 
birçok meyveler 
içindedirler. 
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Vakia/34-
Vakia/35 – Onlara, pek
değerli eşler de verdik.

Biz o eşleri, yepyeni bir
yaratılışla yaratıp, sûret
ve sîretlerini son derece

güzelleştirdik. 

Yepyeni yaratılışa
mazhar olanlar, bir hadis-i

şerife göre, dünyada
kocakarı olarak vefat etmiş

olan eşlerdir. 

Yaşlı bir kadın Peygamber
Efendimize: “Ya

Resulallah, beni cennete
yerleştirmesi için Allah’a
dua eder misin?” dedi. O:

“İhtiyarlar cennete
giremez!” buyurunca kadın

ağlayarak huzurundan
ayrıldı. Az sonra

Efendimiz: “Ona söyleyin
ki cennete, bu yaşlı haliyle
giremez. Zira Allah Teâla:
“Biz, o eşleri yepyeni bir

yaratılışla yarattık (...)
“buyurur.” 

Vakia/36- Vakia/38 –
Böylece onları, ashab-ı

yemin için bakire
kızlar, kocalarına âşık

yaşıtlar kıldık. 

Vakia/39- Vakia/40 –
Birçoğu önceki

ümmetlerden, birçoğu
da sonrakilerden. 

Vakia/41 – Ashab-ı
şimal ki ne ashab-ı

şimal! Ne bedbahttır
onlar! 

Vakia/42 – Onlar
kızgın ateşte ve kaynar

sularda... 

Vakia/43- Vakia/44 –
Ne serin, ne de faydalı

olmayan, kapkara
duman tabakası

altındadırlar. [77,29-34] 

Vakia/45 – Çünkü
onlar dünyada iken

refah içinde
şımarırlardı. 

Vakia/46 – O en büyük
günahta, şirkte ısrar

ederlerdi. 

Vakia/47- Vakia/48 –
Ve derlerdi ki: “Ölüp

toprak olduktan ve
çürümüş kemik haline
geldikten sonra mı biz

diriltilecekmişiz? Gelip
geçmiş atalarımız da

mı?” 

Vakia/49- Vakia/50 –
De ki: “Öncekiler de,
sonrakiler de belli bir
günün, belli vaktinde

mutlaka
toplanacaksınız.”

[11,103-105] 

اب  وة يقة ب اةكف البةاري كةأفس  وة نف وة ۙ م  ين  عي مة ﴾١٧﴿ مف يةط وف  ه  لةيف  عة
ان  لفدة ۙ  و  ونة لحةد  م خة

﴾٢٠﴿ فةا ة  م كنوة اـهة ة ةـخةــتةــية مح ۙـيح ر ونة ﴾١٩﴿ ونة لة ع  ا ي ۛصدحة هة نف لة عة ۙـي  وة ف ونة ز  نف ﴾١٨﴿

﴾٢٣﴿ ثةال  اةمف ل كة ل ؤ  ۛ اللح ؤف ن ون  كف الفمة ﴾٢٢﴿ ور  ح  ۙ وة ين  عي ﴾٢١﴿ م  لةحف ر  وة ا طةيف ة مح ۜ م  ونة تةه  يةشف
﴾٢٥﴿ ية مةـلة واى  ع ونةـسف ا لةغف يهة لةفي ۙـتةوة يماى أفثي ﴾٢٤﴿ ااءى زة ا  جة  ب مة

ل ونةـية ان وا ـكف مة عف
﴾٢٧﴿ اب  حة الصف ين  وة اا الفيةمي اب  مة حة ۜ الصف ين  الفيةمي ﴾٢٦﴿ ة لح يلى اي  قي

ماى  ۛسلة
ماى ۛسلة

ا مة ء اوة ﴾٣٠﴿ ظ  د   لح ـوة مف ۙ مة ود  ﴾٢٩﴿ ۙ   وة طةلفح  و د  نفض  مة ﴾٢٨﴿ ي ر   في دف ۙـمة س  ود  ض  خف
﴾٣٣﴿ مة ة  ـلة ط وعة لةقف ۙ وة ة  ن وعة مف مة ﴾٣٢﴿ فةا ۙـيــثيــكف  ة ـهةــكنوة ة  رة ﴾٣١﴿ ۙـكمـسفـمة وب 

ةـجةـفة لفنةا ه نح عة ﴾٣٥﴿ ا ة نح نف  اـاي نفــا ه ـنة أفـۛشـال ة اي ۙـۛشاــنح اءى ﴾٣٤﴿ ف ـر ش  مةـوة ف  ۜــوعةــرف ة 
ةة  نة ث لح ۙ م  ينة لي ة ةوح الف ﴾٣٨﴿ ـاب  حة ةصف ۛ ل  ۜ ين  الفيةمي ﴾٣٧﴿ باى ـر  ۙ ع  اباى رة التـف ﴾٣٦﴿ ۙ كةاراى البـف

﴾٤١﴿ اب  حة الصف ۙ وة ال  مة اا الشح  اب  مة حة ۜ الصف ال  مة الشح  ﴾٤٠﴿ ةة  ث لح نة وة ۜا م  ينة ري نخ  لف ﴾٣٩﴿

﴾٤٤﴿ د  لة لة بةار   وة

يم كف ري ﴾٤٣﴿ لح  ظ  نف وة وـحفـية م  ۙ م  م  ﴾٤٢﴿ ي وم   في ۙ ۛسم  يم  مي حة وة
لةىــــنة عة رح وــص ــــوا ي ـان ـكف وة ﴾٤٥﴿ ة نح ۛـتفـكة  م ـ ذن ل  لةــبفـان وا قةـكفمف ــه ـاي ينة رة في

ول ــوا يةـان ـكف وة ئ   ونةـق  اـــ ال   وة نةاــتفــم  ذة
ةا ت ــكم ابــنح اىـرة ﴾٤٦﴿ نف م ۛـيـظيـعةـالف ث  ـالفح 

ةـــق  نح لف اي ﴾٤٨﴿ ا وة ال بة ة  اـنة ؤ ل اـان ة ل  الف ونةـوح ﴾٤٧﴿ ع  ةـامـظةـــوة نح اي ۙـوث ـع ــبفـمةــالةــاى ءة ونة
﴾٥٠﴿ وـلة م  جف لنى مة ل وم  ع ونة اي عف م  مة ات  يةوف يقة مي ﴾٤٩﴿ ة لي ةوح نخ  وة ينة ـالف ۙـالف ينة ري
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Vakia/51 – Sonra siz ey
yoldan sapanlar ve hak 
dini yalan sayanlar! 

بزح

﴾٤﴿
Vakia/52 – Zakkum 
ağacının meyvesinden 
yiyecek, 

Vakia/53 – 
Karınlarınızı onunla 
dolduracak, 

Vakia/54 – Üstüne de 
kaynar su içeceksiniz! 

Vakia/55 – Hem de 
susamış develerin suya 
saldırışı gibi saldırarak 
içeceksiniz. 

Vakia/56 – İşte hesap 
gününde onlara ikram 
edilecek ziyafet! 
[18,107] 

Vakia/57 – Sizi yaratan
Biz’iz, hâlâ bu gerçeği 
ikrar ve tasdik 
etmeyecek misiniz? 
Vakia/58- Vakia/59 – 
Şimdi düşünsenize o 
akıttığınız meniyi! Onu 
yaratıp insan haline 
getiren siz misiniz, 
yoksa Biz miyiz? 

Bütün kâinat şöyle dursun, 
insan sadece kendisinin ana
karnında yaratılışını 
düşünürse, Allah’ın yüce 
kudretiyle yaratıldığını ve 
onu hiçten böyle var 
edenin, öldükten sonra 
diriltmeye de haydi haydi 
kadir olduğunu anlar. Zira 
gözle görülemeyecek 
derecede küçük bir sperma 
ile yumurtanın 
birleşmesiyle meydana 
gelen bir hücreden 
başlayarak yaratılır. 
Milyonlarca ihtimalden bir 
ihtimal olarak, mükemmel 
bir canlı haline gelip dokuz 
ay sonra dünyaya 
gönderilecek hale gelir. Bu 
hayatı ne insan kendi 
kendisine vermiştir, ne de 
annesi ile babası! Ne de 
başka hiçbir varlık! Onu ve 
milyarlarca benzerini 
yaratan, sadece Allah’tır. 
Bunlardan bir tekine bile 
sahip çıkıp bunu “ben 
yarattım” diyebilecek, 
O’nun dışında hiçbir kuvvet
yoktur. 
Vakia/60- Vakia/61 – 
Aranızda ölümü Biz 
takdir ettik. Sizi yok 
edip yerinize 
benzerlerinizi getirmeyi
ve sizi bilemeyeceğiniz 
bir biçimde ve vasıfta 
yaratmayı dilersek, 
Bize mani olacak hiçbir
güç yoktur. 
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Allah dilerse insanları
öldürür, yerlerine yeni

nesilleri getirir. Dilerse
insan türünü de ortadan

kaldırır. Dilerse diriltme
sırasında, insan sûretinde

değil de, herhangi bir
hayvan sûretinde yaratır.

Bunları yapmaya kadir
olan, bildiğimiz mûtad

sûrette haydi haydi
yaratabilir. Yahut maksat:

“Hiç kimse ölümden kaçıp
elimizden kurtulamaz,

ölümün vaktini
değiştiremez.” demektir.

Vakia/62 – Siz ilk
yaratmayı pek iyi

biliyorsunuz, artık
düşünüp ibret almanız

gerekmez mi? [30,27;
19,67; 36,77-79; 75,36-40] 

Vakia/63- Vakia/64 –
Ektiğiniz tohuma

baksanıza! Siz mi onu
yetiştiriyorsunuz Biz

mi? 
Yaratılışınızda babanızın

spermayı annenizin
rahmine bırakmaktan başka
rolü olmadığı gibi, çiftçinin

de tohumu toprağa
koymaktan başka rolü

yoktur. Çekirdek ve
tohumlarda koca ağaçları

programlayan, toprağa
yetiştirme özelliğini veren,

tohumların yetişmesi için
belli oranda su, ısı ve

havayı, belli mevsimleri
meydana getiren... Allah’tır.

Vakia/65 – Eğer
isteseydik onu kuru çöp
haline getirirdik, siz de

şaşıp kalır, pişman
olurdunuz: 

Vakia/66 – “Eyvah!
Emeklerimiz boşa

gitti.” 
Vakia/67 – Hatta

doğrusu biz rızıktan
mahrum kaldık, sefalete

mahkûm olduk.”
derdiniz. 

Vakia/68 – Peki
içtiğiniz suya ne

dersiniz? 
Vakia/69 – Onu

buluttan siz mi indir-
diniz, yoksa Biz mi? 

Vakia/70 – Dileseydik
onu tuzlu da yapardık.
Şükretmeniz gerekmez

mi? 
Vakia/71 – Peki,

yakmakta olduğunuz
ateşe ne dersiniz? 
Vakia/72 – Onun

ağacını siz mi
yarattınız, yoksa

yaratan Biz miyiz? 
Başlıca yakıtlar olan

kömür, taşlaşmış odun,
petrol ise milyonlarca yıl

toprak altında gömülü kalan
ve aslında bitki olan

organizmanın sıvılaşmış
artıklarıdır. 

Vakia/73 – Biz onu
çölde, yolda bulunanlar
ve muhtaçlar için hem

bir ders, hem de istifade
vesilesi kıldık. 

Vakia/74 – Öyleyse
Ulu Rabbinin yüce

adını tenzih et. 
Vakia/75 – Hayır!

Vakit vakit inen
Kur’ân’a yemin ederim

ki, 
Vakia/76 – Eğer

anlarsanız bu gerçekten
büyük bir yemindir. 

ر ــــجةـــنف ۛشــــل و نة م ـــكن َلى ﴾٥١﴿ ا ك مف  اليح هة نـحة ة اي ا ث مح ا ة كة لح ونة  الضح ۙـذح  ب ـالفم  ونة
ب  ه ــيفـلةـو نة عةـفةۛشا ر  ﴾٥٣﴿ ال ـــفة نة  م ـــمة االفـــنفـــؤ ن ۛــــب ـــهة ط ونة ﴾٥٢﴿ قح نفـم  ۙــ زة وم 

ذةا مف هن ل ه  مة ن ز  ۜ يةوف ين  الدحي ﴾٥٥﴿ ب ــفة ۛب الفـ ش  ونةـۛشار  يم ۜـهيـرف ﴾٥٤﴿ يم ۛ نةـم  مي الفحة
﴾٥٨﴿ يف رةـالفة اـت ـال ۜ مف  مة ن ونة ت مف ﴾٥٧﴿ ن  نةا نةحف لةقف لة مفكمخة ۟ـت  فةلةوف ق ونة ۛصدح  ﴾٥٦﴿

ةــقة ن ـحفــنة م كمـنةـيفـبة رف نةا دح ﴾٥٩﴿ نف ال وـل ـخفـمف  تةـت ـءة ا ق  ا نةه  ن  الفخة ونة  المف نةحف ل ق 
اى لن  النف  عة

لة ثةالةك مف ن بةدح  ك مف المف ئـة ن نفش  وة ﴾٦٠﴿ وف ۛت  ا الفمة مة ن    وة ۙ نةحف ينة ب وقي سف ب مة
لة ت ـوة ل مف دف عة اةم  ـقة لنى فة ةة النحةشف تةـلةـ الف ون لة ةـوف ر ونةـذة كح ﴾٦١﴿ ي ا في  مة

ونةـتة لة لةم  عف
النفت مف تة ع ـءة ا المف ـونةـزف رة ن ـنةه  ع  حف ار  ة ونةـالزح ﴾٦٣﴿ اليفت مف  ۜ الفةرة ث ونة ر  ا تةحف مة ﴾٦٢﴿

ةا نح م ـم ــلة اي رة ۙــغف ونة ﴾٦٥﴿ نة لفنةاه  ح طةاماى فةظةلفت مف تةـجةـلة ۛشااء ـلةوف ةـفةـعة ه ونةـكح ﴾٦٤﴿

﴾٦٨﴿ ت  اليف ام  ـالفةرة ي  اءةـالفمة ۜـشفـتةالحةذي ب ونة رة ﴾٦٧﴿ ر وم ونةـمة  ن ـحفـنةلف ـبة حف ﴾٦٦﴿

لفنةاه   نةۛشااء  لةوف عة جة ﴾٦٩﴿ النفت مف ن ـ النفءة زف نة الفم  وه  م  لفت م  ن ـ المف نةزة ل ونةـم ـالف حف ز  نف
﴾٧١﴿ اليفــالفة ةارة  م ــــت ـــرة ة  النح ۜـ ت يـتيــالح ور ونة ﴾٧٠﴿ ا تةـلةـفة جاى ا جة لة ر ونةـكمـشفـوف

ن ـنة اـعةـجة  حف لفنةا هة ﴾٧٢﴿ نف ال ااـت  أفـۛشـ النفمفـت ـءة هة تـة رة نة مف ۛشجة ؤ ن نفش  ن  الفم  المف نةحف
﴾٧٤﴿ بح م   ـحف ب اسفـبح ـۛسـفة م ۟ـيـظيــعةــ الفكةـرة ﴾٧٣﴿ تةاعاى ل لفم  مة ةى وة رة ك  ۛـتةذف ينة وي قف
﴾٧٦﴿ ة نح اي ونة   لةوف ۛسم ـقةـلة ه ـوة لةم  ۙ تةعف يم  ظي عة ﴾٧٥﴿ ا ا  م  ـقف فةلة ۙ س  وم  ـع  النح ج  اق  وة ب مة
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Vakia/77 – Bu 
kitap, pek değerli, 
şerefli bir Kur’ân’dır. 

Vakia/78 – O iyi 
korunmuş bir kitapta, 
Levh-i Mahfuzdadır. 

Kur’ân vahyine 
şeytan müdahalesi 
şöyle dursun, ona 
tertemiz olan 
melaikeden başkası 
yanaşamaz. Dört 
mezhebe göre 
Kur’ân’ın yazılı şekli 
olan mushaf-ı şerife 
abdestsiz dokunmak 
caiz değildir. Yalnız İbn
Hazm gibi zâhirîler caiz
görmektedirler. 

Vakia/79 – Ona 
tertemiz (abdestli) 
olanlardan başkası 
dokunamaz. 

Vakia/80 – 
Rabbülâlemin 
tarafından indirilmiştir. 

Vakia/81 – Şimdi 
bu kelamı mı siz 
küçümsüyorsunuz? 

Vakia/82 – Bu 
nimete teşekkürünüz, 
onu yalan saymanız mı 
olmalıydı! 

Vakia/83 – Haydi 
görelim sizi, can 
boğaza geldiğinde, 

Vakia/84 – O 
vakit can çekişenin 
yanında bulunan sizler 
bakar durursunuz. 

Vakia/85 – Biz 
ise, ona sizden daha 
yakınız, ama siz  
göremezsiniz. 

Vakia/86 – Haydi 
bakalım eğer âhirette 
vereceğiniz hesap 
yoksa, 

Vakia/87 – 
İddianızda tutarlı 
iseniz, çıkmakta olan o 
rûhu geri döndürsenize!

Vakia/88- 
Vakia/89 – Ama eğer 
ölen kimse Allah’a 
yakın olanlardan ise, 
onun için rahatlık, 
güzel nasip ve naîm 
cenneti var. 

Vakia/90- 
Vakia/91 – Eğer ashab-
ı yeminden ise “Selam 
sana ashab-ı 
yeminden!” denilecek. 
[41,30-32] 
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Vakia/92- Vakia/94 –
Ama eğer dini yalan

sayan sapıklardan ise
onun ziyafeti kaynar su,
peşinden de cehenneme

atılış olacak. 

Vakia/95 – İşte,
hakkında hiç şüphe

olmayan gerçek budur! 

Vakia/96 – O halde Ulu
Rabbinin ismini tenzih

et! 

-57-HADİD SÜRESİ

Medine’de
inmiştir. 29 âyettir. 25.

âyette geçen ve “demir”
anlamına gelen kelime,

sûrenin adı olmuştur.
Sûre Allah’ın

büyüklüğünü, hak ve
hakikat uğrunda

fedakârlığın lüzumunu,
dünyanın geçici

zevklerinin insanı
aldatmaması

gerektiğini, İslâm’a
karşı kılıç çekenlerin

yenileceklerini,
Allah’ın müslümanlara

vaad buyurduğu
lütufları ve nihayet,

önceki peygamberlere
inanmanın, onların

dâvetini son ve
mükemmel tarzda

yenileyen Hz.
Muhammed’e iman

etmeyi de gerektirdiğini
bildirir. 

Bismillâhirrahmân
irrahîm 

Hadid /1 –
Göklerde ne var, yerde
ne varsa Allah’ı tenzih
ve tesbih eder. O azîz

ve hakîmdir (üstün
kudret, tam hüküm ve

hikmet sahibidir).
[17,44] 

Hadid /2 –
Göklerin ve yerin

hâkimiyeti O’nundur.
Hayatı veren ve hayatı
alıp öldüren O’dur. O

her şeye kadirdir. 

Hadid /3 – Evvel
O’dur, Âhir O. Zahir

O’dur, Batın O! O her
şeyi hakkıyla bilir. 

يل  زي ﴿٧٩﴾تةنف ا لة ه  سح  ةيةمة لح ۜ  اي ر ونة طةهحة الفم  ﴾٧٨﴿ ي تةاب  في ۙ ك  ن ون  كف مة ﴾٧٧﴿ ةه  نح  اي
انن  رف ۙ لةق  يم  كةري

ل ونة عة تةجف ﴿٨١﴾وة ذة ا هن يث  الفةب  دي ۙ النفت مف الفحة ن ونة ه  م دف ﴾٨٠﴿ نف  بح م  الة  رة ينةـالفعة مي
النف ت مفـوة ﴾٨٣﴿ ا  فةلةوف ذةا لة ۙـالف  لةغةت ـبة  اي ومة لفق  ح  ﴾٨٢﴿ قةـك مف زف ة  ر  نح كةذح   مفكمــال ب ونة تـ 

ا لة ﴿٨٥﴾فةلةوف ن  نةحف ب  وة ه  القفرة لةيف ك مف اي نـف نف م  لنـك   وة
ر ونة لة ت بفص  ﴾٨٤﴿ ينةئ ذ  ۙ حي تةنفظ ر ونة

ااـفة ة اةمح ﴾٨٧﴿ ج  وـتةرف نفـنة ع  اا اي  ـهة
قيـكم ت مف ۛصاد  نةـيـنف ﴾٨٦﴿ نف ت مف اي رة ك نف يف ۙ غة ينة يني دي مة

اا ة المح وة ﴾٨٩﴿ وفــفة رة ح   رة ان ـيف وة جة  حة ةـوة يم ـنة ت  ـنح عي ﴾٨٨﴿ نف  اي
نة كةانة ۙ م  ينة بي ة رح قة الفم 

ا ة المح اوة ﴾٩١﴿ م   فةۛسلة
نف لةكة اب  م  حة ين  الصف الفيةمي ﴾٩٠﴿ نف  اي

نف كةانة اب  م  حة ۙ الصف ين  الفيةمي
تة ة ـيةـل ـصفـوة ﴾٩٣﴿ ل ـفةن  نف ز  يم ۙـحة م  مي ﴾٩٢﴿ نف  اي

نة كةانة ينة م  بي كةذح  ۙ الفم  ينة الحي ا ة الضح
﴾٩٦﴿ ـحف م  فةۛسبح   ب اسف

بح كة يم  رة ظي الفعة ﴾٩٥﴿ ة نح ذةا اي وة هن  لةه 
قح  ۛ حة ين  الفيةقي ﴾٩٤﴿ ۙ يم  حي جة

يد           دي ة  الفحة ورة                   س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾١﴿ ةـۛس حن  حة ـبح ا ف ي الل  ةـ مة ۛـمنـسح ض  ةرف الف ات   وة ه  وة يز  الفـعةـ الفوةـوة يـحةـزي م ـكي
﴾٢﴿  لةه 

لفك  ات  م  وة من ۛ السحة ض  ةرف الف ـيي وة ۛ ي حف يت  ي مي وة  وة ه  لنى وة ء  ك لح  عة ير  ۛشيف قةدي
﴾٣﴿ ةاه  الظح ر  وة ن خ  الف ل  وة ة ةوح وة الف الف ر ــه  ۛ  ـ وة ن  وةبةاط  ه  ء  عةـلح  ۛشـب ك وة يـيف م ـلي
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Hadid /4 – O’dur 
ki gökleri ve yeri altı 
günde yaratıp sonra 
Arşına kuruldu. 

Yere gireni, yerden
çıkanı, gökten ineni ve 
göğe yükseleni bilir. 

Hasılı siz nerede 
olursanız olun O, ilmi 
ve kudreti ile sizinle 
beraberdir. Allah bütün 
yaptıklarınızı görür. 
[6,59; 11,5; 13,10] 

Hadid /5 – 
Göklerin ve yerin 
hâkimiyeti O’nundur. 

Bütün işler O’na 
götürülür, bütün 
kararlar O’nun 
kapısından çıkar. 

Hadid /6 – Geceyi
gündüze katar, böylece 
gündüz uzar. Gündüzü 
geceye katar, böylece 
gece uzar. Kalplerin 
künhünü O bilir. 

Hadid /7 – Allah’a
ve Resulüne iman edin 
ve O’nun (sizi emanetçi
yaptığı) yönetimini size
bıraktığı mallardan 
harcayın. 

İçinizden iman 
edip harcayanlara 
büyük ecir vardır. 
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Hadid /8 – Size ne
oluyor ki, Resulullah da

sizi Rabbinize iman
etmeye çağırdığı halde,

Allah’a
inanmıyorsunuz. 

Oysa Allah sizden
bu hususta kesin söz

almıştı, eğer imana
gelecekseniz bu yeter.

[5,7] 

Hadid /9 – Sizi
karanlıklardan

aydınlığa çıkarmak için,
o has kuluna açık açık
âyetler indiren O’dur.

Muhakkak ki Allah size
karşı raûfdur, rahîmdir
(son derece şefkatlidir,

merhamet ve ihsanı
boldur). 

Hadid /10 –
Göklerin ve yerin

yegâne vârisi Allah
olup, bütün mallarınız
zaten O’na ait olduğu

halde niçin Allah
yolunda

harcamıyorsunuz? 

Sizden, fetihden
önce infak eden ve

savaşan kimse ile
bunları yapmayan
elbette bir olmaz. 

İşte onlar, bundan
sonra infak edip

savaşanlardan derece
bakımından daha

yüksektirler. 

Bununla beraber
Allah, her birine de

cennet vaad eder. Allah
yaptığınız her şeyden

haberdardır. [34,39;
16,96; 4,95] 

Mekke’nin
fethinden önce,

müminler her taraftan
düşmanlarla çevrilmişti.

İslâm’a girmek, onu
müdafaa etmek büyük

fedakârlık isterdi.
Fetihden sonra cihad,
eskisine göre oldukça

kolaylaşmıştı. 

Hadid /11 – Kim
Allah’a güzel bir ödünç

verirse malını Allah
yolunda harcarsa Allah

bunu kat kat artırır. Ona
değerli bir mükâfat da

vardır. 

ات  وة من ۛض السحة ةرف الف ي وة ةة  في تح ةام  س   اليح
ة ى ث مح تةون لةى اسف ۜ عة ش  رف الفعة وة ي ه  لةقة الحةذي خة

ا مة ج  وة ر  ايةخف هة نف ا  م  مة  وة
ل  نة يةنفز   م 

ا مة ة ا  ء االسح مة ر ج ـية وة عف لةم  ا يةعف ض  ف ي يةل ج  مة ةرف الف
ه ــلة ﴾٤﴿ ه  اۜ وة يهة يفكمعةـوة مةـفي ا نةـمف ال ۜ  ـكممة ت مف الحن نف ا وة مةـتة ب مة ر ـيـصيـل ونة بةـعف

لة ج ـول ـي  ةيف الح ﴾٥﴿ منــم  ة لةىـلفك  السح اي ۜ  وة ض  ةرف الف ات   وة ور الحن  وة ع  الف م  جة  ت رف
ن وا ﴿٦﴾انم  ارة ف ي ف ي ةهة ي ول ج  النح ار  وة ةهة ۜ  النح ل  ةيف وةالح ه  يم  وة لي ور  عة د  ب ذةات  الصح 

لة عة ا جة ة مح تةكمم  يـلةـخفـمف م سف ةـيـنة فيـفي ۜ  فةالح ينةـه  ذي س   ب الحن  رة النفـوة واـف ـول هي وة ق 
ا مة ن ونةــم  ؤفــت  مف لةكمـــلة  وة ﴾٧﴿ ن وا نـفانمة وامف  كم م  ق  النففة ر وة مف الجف   لةه 

ير كف بي
ن وا  م  وك مف ل ت ؤف ع  بح ك مفيةدف قةب رة ك مفـ وة يثةاقـة ذة مي نف دف الخة ت مف اي ك نف ۛ س ب الحن  الرحة ول ـ وة

ي ي ـه  الحةذي ل  عةـنةـوة ا انيةات  بةـعة لنىـزح  هي د  جةـيح ـبف ر  ك مفـنةات  ل ي خف ﴾٨﴿ م  ؤف يـم  نةـني
الة مة مفكموة ﴾٩﴿ نة لةىـل ـالظح  م  ات  اي ة ـال مة نح اي ةنح ور ۜ وة يم  ك مفـب  الحن حي ؤ نف  رة لةرة

حن   اث  ــــميالحن   وة ل  ةـاليرة ات  ـــمنــــسح ۜوة ض  ةرف الف وة ت  ة وا ـــف ـنفــاللح يل ـ ۛسبييـفيق 
نف قة م  تفـبفل  الفـقة النففة ظةم  ح ـفة ائ كة العف لن ۜ ا ول قةاتةلة ية وة نـفـسفـلة ي م  نفكمتةوي مف مة

قةـعفــــ بةنفـوا م ـق ـفةــالنف  واۜ  وةـل ــاتةـد   وة
عةــكم ى  وة دةــــلح جة ةــــةى  م ـــدةرة يـــنة الح نةــذي

ي ي ـمة ض ـقفــنف ذةا الحةذي ر  ﴾١٠﴿ ۜىـح سفـ الفالحن  ا تةعفـب  الحن  وة  نن ۟ـمة ير  بي ل ونة خة مة
﴾١١﴿ ة لةــه    لةـــفةـــۛضا ع ـــي ـناى  فةــۛســرف ضاى  حةــــ  قةالحن ا  الجفــه  وة ۛــري يــكفر  ـــه  م 
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Hadid /12 – Gün 
gelir, mümin erkekleri 
ve mümin kadınları, 
önlerinde ve sağ 
taraflarındaki 
nurlarıyla, koşarcasına 
cennete doğru 
ilerlediklerini görürsün.

Kendilerine: “Bugün 
size müjdeler olsun! 
Buyurun, içinden 
ırmaklar akan 
cennetlere, ebedî 
kalmak üzere girin.” 
denilir. İşte en büyük 
başarı ve mutluluk 
budur. 

Hz. Peygamber (a.s.) 
kıyamet günü, kendi 
ümmetinin mensuplarını 
abdest izinden ötürü 
alınları, elleri ve 
ayaklarındaki nurla tanıyıp 
ayırd edeceğini bildirmiştir.

İbn Ebî Hatim, Ebû 
Ümame’den şöyle bir hadis 
nakletmiştir: “Kıyamet 
günü bir karanlık salınır, 
öyle ki ne mümin ne de 
kâfir avucunu dahi 
göremez. Ta ki Allah Teâla 
müminlere amelleri kadar 
nur gönderinceye kadar.” 
Taberî ve Beyhakî İbn 
Abbas’ın şöyle dediğini 
naklederler: “İnsanlar 
karanlıklar içinde iken, 
Allah Teâla bir nur 
gönderir. Müminler o nuru 
görünce o tarafa doğru 
yönelirler. İşte bu nur, 
onların cennete girmeleri 
için Allah tarafından 
gönderilen bir kılavuz 
olur.” 

Hadid /13 – O gün 
münafık erkek ve 
kadınlar, müminlere: 
“N’olur, derler, 
yüzümüze bir bakın da 
nûrunuzdan biz de 
yararlanalım.” 

Bunun üzerine onlara 
şöyle denilir: “Arkanıza
dönün de bir nur 
arayın!” 

Derken, aralarına bir 
duvar çekilir. Bu 
duvarın bir kapısı olup 
bu kapının iç tarafında 
rahmet, dış tarafında ise
azap vardır. [42,17] {KM, 

Matta 25,1-13} 

Hadid /14 – 
Münafıklar şöyle 
seslenirler: “Biz de 
sizinle beraber değil 
miydik?” Müminler 
cevap verirler: “Evet, 
beraberdiniz, fakat siz 
kendi canınızı yaktınız, 
müminlere hep felaket 
gelmesini gözleyip 
durdunuz, şüphelere 
düştünüz, sizi birtakım 
kuruntular oyaladı. 

Bir de baktınız ki emr-i 
Hak gelmiş. Böylece o 
dessas, çok aldatıcı 
şeytan sizi Allah’ın affı 
ve keremi ile aldattı.” 
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Hadid /15 –
“Bugün artık ne sizden,

ne de kâfirlerden
kurtuluş fidyesi kabul

edilmez. Varacağınız yer
ateştir. Sizin lâyığınız

odur. Varılacak ne kötü
yerdir orası!” 

Hadid /16 – İman
edenlerin kalplerinin

Allah’ı ve Cenab-ı Hak
tarafından inen

hakikatleri hatırlayarak
yumuşayıp saygı ile

dirilme vakti gelmedi
mi? Sakın onlar daha

önce kitap verilen
ümmetler gibi

olmasınlar. Zira kitabı
tanımalarının üzerinden

kendilerince uzun
zaman geçmesi

sebebiyle, onlarda ülfet
ve kanıksama meydana

gelmiş, neticede kalpleri
katılaşmıştı. Hatta

onların çoğu büsbütün
yoldan çıkmışlardır.

[5,13] 

Âyette bir azarlama vardır,
fakat bu azarlama, âyetin

inişine sebep olan sahabîler
için dinî neş’ede bir tahkir

azarlaması değil, imanda
kemal izlerini göstermek

sûretiyle, İslâm’ın faaliyete
geçmesi için aşk ve
heyecan yükselişini

uyandırmak, istikbalde
neş’enin sönmemesi için
şart olan ruhî bir kanuna
işaret etmekle, heyecan

ifade eden bir teşvik
azarlamasıdır. Burada

siyakta bir tahkir olmayıp
“Henüz vakti gelmedi mi?”

diye hitap edilerek bir
olgunlaşmanın meydana
gelmesine sevk ve teşvik

etme bulunmaktadır. 
Hadid /17 – İyi

düşünün ki Allah, bütün
yeryüzünü bile

ölümünden sonra
diriltiyor; (gevşeyen ve
uyuklayan gönülleri de

böylece diriltebilir).
Zaten aklını çalıştıran,

zihnini işleten kimseler
için bu canlanmayı

gerçekleştirecek
âyetlerimizi iyice

açıklamış bulunuyoruz. 

Bir önceki âyette işaret
edilen gevşemenin nasıl

izale edileceğini gösteriyor.
Kur’ân âyetleri, iyice
dinleyenleri harekete

geçirmeye, âdeta yeniden
doğuş gerçekleştirmeye
kefildir. Böyle yapılırsa

Kur’ân’ın feyziyle, âleme
yeni yeni hayatlar

yayılabilir. Bunun başlıca
yollarından biri Allah

yolunda harcama
olduğundan, müteakip âyet,
bu işi yapanları teşvik edip

sena ediyor ve
mükâfatlarını müjdeliyor. 

Hadid /18 – Dini
tasdiklerinin ifadesi

olarak, hayır işlerinde
mal harcayan erkekler,
mal harcayan hanımlar

ve Allah’a güzel bir
ödünç verenlerin

ödülleri kat kat
artırılacak, ayrıca
onlara değerli bir

mükâfat da verilecektir.

نة ا بةيف ب اةيفمة مف وة يه  مفاليفدي ن ه  مة ينة تةرةى يةوف ني م  ؤف نةات  الفم  م  ؤف الفم  ى وة عن مف يةسف ن ور ه 
اۜـتة نحةات  ـجة يهة ينة في ال دي ار  خة ةنفهة االف ت هة نف تةحف ي م  ري جف يـشفـب  مةــيةـالف م كمــرن وف

مة ية الفـق ـنةاف ـم ـق ول  الفـيةوف ات ـنةاف ـم ـونة وة قة ﴾١٢﴿ الف وة ل كة ه  ز  الفـفةـذن ۛـعةـوف يم  ظي
تةب سف نف نةقف ك مف م   ن ور 

يلة ع وا قي ج  ااءة ارف رة وا ك مفوة س  فةالفتةم  ينة ةذي ن وا  ل لح ونةاانمة انفظ ر 
ور  ۜ بةـه  بةـلة ب س  حف ه ـيـه  فيـن ـاط ـاب  ظةا ه ـمةـالرحة ه ـة   وة ر  ۛب بةـن  ر  مفـيفـوراىۜ فةض  نةه 
ۜ قةال وابةلنى ك نفـنة اللةمف مفـه ـنةاد ونةـي  ك مف عة لن مة ك مفـوة نـحة ك  ﴾١٣﴿ نف بةل ه م  ۜـالف  ق  ذةاب  عة
تة ةـوة تة مف  ـت ـصفـرة بح ارف تـف  ت مفـبفـوة ة رح غة ان يح كم وة ةمة تحنى م  الف حة ت مف  النفف ۛسك مف فةـتةنف

مة لةـيةـالفـفة نـفذ  ـؤفخةـي  وف مفكمم  ﴾١٤﴿ ر  ااءة المف ةالحن جة رح غة ر ور ب الحن   مفكم وة الفغة
واۜ مةكف ر  يـفة ةـ ال م كمــأف ون ۜ ه ـنح لنـية مةـار  ۜــك ـيـوف مف يةــف  لة م ـــدف ة نةـــة  وة يــالح نةـذي

ةـأفن   ل ـمف يةـلة ال يـلح اــ انمة نةـذي مفـب وـل ـعة ق ــۛشــخفــوا النف تةـن  ه  ﴾١٥﴿ ب ئفۛس الفمة ير ـوة صي
لة يةـحةـنة الفــم  ۙ  وة  ون واــك ــقح

ت ـكف ينة ا ون ةذي تةاۛبـالح وا الفك  لةالحن ر كذذ ــل  ا نةزة مة  وة
ة م ـه ـيفـلةـعة ۜ وةـه ــوب ـل ـۛستف  ق ـقةــفة  د ـمة الف  مف

يكف ه مفر  ـثي نف م  طةالةـل  فةـبفــ قةنفــم 
لة عف ة ـاي اوا النح ةم  ۛض بةـحفـ ي الحن ةرف ت ـ مة دةـعفــي  الف اۜ قةـوف ةـدف بةـهة ةاـيح نح ﴾١٦﴿ ونةـق ــاس ـفة

ة الف نح قيـاي دح  ة صح الفـم  ةـم ـينة وة دح  قةات ـصح ﴾١٧﴿ ن م كملة لحةك مف   يةات  الف ل ونة  لةعة ق  تةعف
﴾١٨﴿ ال واـقف وة ض  ةرة ۛسناى ي ـ قةالحن ضاى حة لةـه ـف  لةـعة ۛضاــرف مف الجفــمف وة يم كفر ـه  ري
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Hadid /19 – 
Allah’a ve resullerine 
iman edenler, evet işte 
onlardır Rabbinin 
nezdinde sıddikler ve 
Hakka şahitlik edenler! 

Kendilerine 
mükemmel ecirler ve 
nurlar vardır. 

Ama kâfir olup 
âyetlerimizi yalan 
sayanlar. 

İşte onlar da 
cehennemliktirler. 
[4,69] 

Hadid /20 – İyi 
bilin ki (âhirete yer 
vermeyen) dünya 
hayatı, bir oyundur, bir 
oyalanmadır, bir süstür. 

Kendi aranızda 
karşılıklı övünme, mal 
ve nesli çoğaltma 
yarışıdır. 

Tıpkı o yağmura 
benzer ki bitirdiği ürün,
çiftçilerin hoşuna gider.

Ama sonra kurur, 
sen onu sapsarı 
kurumuş görürsün. 
Sonra da çerçöp haline 
gelir. İşte dünya hayatı 
da böyledir. Âhirette ise
kâfirler için şiddetli bir 
ceza, 

Müminler için ise 
Rab’leri tarafından bir 
mağfiret ve rıza! 

Evet, dünya hayatı
bir aldanma metâından 
başka bir şey değildir. 
[3,14; 30,54] 

Hadid /21 – 
Rabbiniz tarafından 
verilecek bir mağfirete 
ve cennete girmek için 
yarışın. 

Öyle bir cennet ki 
eni göklerle yerin eni 
gibi olup Allah’a ve 
resullerine iman edenler
için hazırlanmıştır. 

İşte bu, Allah’ın 
dilediği kimselere olan 
bir ihsanıdır. Allah 
büyük lütuf sahibidir. 
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Hadid /22 – Gerek
(kıtlık, kuraklık, zelzele

gibi) yerde, gerek
(hastalık, mala gelen

musîbet gibi)
kendinizde vuku bulan

hiçbir musîbet yoktur ki
Bizim onu

yaratmamızdan önce bir
kitapta yazılı olmasın.

Bu, Allah’a göre elbette
pek kolaydır. 

Bu sûrenin
indirildiği dönemde
müminler kâfirlerin

tehditleri altında
yaşıyorlardı. Onlar

Medine şehrine sıkışmış
olup, bütün Arap

yarımadası aleyhte idi.
Kâfirler müslümanların

azlığını, akılları sıra
onların yanlış yolda

olduklarına delil
sayıyorlardı. Medine

münafıkları ise bu
durumu fırsat bilerek

müminlerin morallerini
bozuyor, kalplerinde
şüphe uyandırmaya

çalışıyor, böylece kendi
şüphelerinin yerinde

olduğunu ispatlamaya
çalışıyorlardı.

Müminlerin birçoğu ise,
bu ağır şartlara tahammül

ediyordu. Fakat bu
musîbetlere devamlı

sûrette sabretmek
kendilerine ağır

geliyordu. İşte Allah
Teâla bu hallerine vâkıf
olduğunu, fakat hikmeti

icabı müminleri irşad
etmek, eğitmek ve büyük

görevi yüklenmeye
hazırlamak istiyordu.

Allah Teâla, müminlerin
dikkatlerini bu ilahî

kanuna çekerek onları
teselli ediyor. 

Hadid /23 – Bu
da, elinizden çıkan

şeylerden dolayı gam
yememeniz, 

Allah’ın size nasib
ettiği nimetlerle de

şımarmamanız içindir. 

Allah övünüp
duran, kibirli, kendini

beğenmiş kimseleri
sevmez. 

Hadid /24 –
Böyleleri hayır

işlerinde hem kendileri
cimri davranır, hem de

başkalarına cimriliği
öğütlerler. 

Ama bunlar
bilsinler ki kim malını

Allah yolunda
harcamaktan yüz

çevirirse Allah ganîdir,
hamîddir (hiçbir şeye

ihtiyacı olmayan
müstağnîdir, her türlü

hamd ve övgüye
lâyıktır). 

ــــــوة ر س  اـل  لن ا   ا ول ۗـدحي يـــــم   الصح ـــــكة  ه ـئ ـهي ونة ق  ة الح ب الحن وا ـن ــــــنة  انمةـذي يــــوة
مف  الجفــلة ه ــه  ه ـر  ن ور  ينة ــمف وة ةذي الح ۜ  وة واكفمف ر  فة الشح  ااء  ع ـوة دة ۜدة ــنفــهة مف بح ه  رة

اوا لةم  عف ا اي  النحةمة
وة ـالف ين حة ﴾١٩﴿ اا كـوة يةات نة ب وا  ب ان ة ائ كة ذح لن يم ۟ ا ول حي ا ب   الفجة حة  الصف

ي زي تة ة  ـنةـوة اخ ــوة ر  ف يـــاث ـكفمف  وة تـةكمنـةــيفـر   بةـفة لةــع ــيةا لةـالدح  نف و ــهفـب  وة
ۛب الف يفث ـغة جة ارة نةـك ـ العف ة ة يةــه  ث ــبةات ــفح يج ـهيــمح ةمف ۜ ـالف د  لة ةوف الف ال  وة ثةل ـمةكفوة

ف ي ون ـكميـة ة   عة ح طةاماىۜ   وة رة نخ  يـذةاب   ۛشـالف ۙـدي د  يه  م ـتةـفة ى ث ـصفـرن راح ةـفة مح
ر ضف مةـــوة ۜ وة ان  مةــــــ الدح  نف وة ـينــحةـــا الفـوة ة لح اا  اي تةاع ـــية مة ة   م ــف ــغفـــوة الحن نة ــــرة

لنىـۛساب  اوا اي رةـغفـمة ق  بح نف  ـة   م  ف  جةمفكمرة ةـ وة ض ــة   عةـــنح اــرف هة ﴾٢٠﴿ ور ــغ ـالف ر 
ۙ ض  ةرف الف تف ل ـ ا ع  وة ةـدحة ينةـلح ر س ب الحن ن وا   ـ انمة ذي ۜــــل ــــ  وة هي

اء كف ا مة ة ض  السح رف عة
ۜ   ــــ ية نف ــــه   مةــيــؤف تيـــــي    ذ وة الحن ۛشااء 

ل ـوالف فةضف الحن ل     ــضفــــكة    فةـذن ل 
اا الۛصاۛب م  يبةة ـنف م ـمة ض  ف ي صي ةرف ي النفف س  الف لة فاي مفكموة ﴾٢١﴿ يم  ظي الفعة

﴾٢٢﴿ ي في اۜ ــبفــل  النف نةـبفـنف قةـتةاب  م ــكن ايلحة الهة ة ذن رة نح ۛ الحن  لةىـــكة عةـــل  اي ير  يةسي
ا لةـفةاتة مة ح ـتة ك مف وة رة تنيــفف اان ا ۜ كمواب مة الحن  مف بح وة ي ح  لنى ل كةيفلة  لة اعة تةأفۛسوف

ة لح ينة   يةــال يةـخةـــبفــــذي ر ونةـــــأف م ــــل ونة  وة ﴾٢٣﴿ ة  ـــكم ۙـــخ ــــتةال    فةـــخفـــم  لح ور 
﴾٢٤﴿ ةاۛس  ب ــال مةـــخفـب ـالفـنح ۜ  وة ة  فةـــتةــــنف يةــل  لح ة ـــوة ةا نح وةالحن ن يح   ه  يد  الفغة مي الفحة
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Hadid /25 – Şu 
kesindir ki Biz 
resullerimizi açık 
delillerle gönderdik 
ve insanların adaleti 
gerçekleştirmeleri için, 
resullerle beraber kitap 
ve adalet terazisi 
indirdik. 

Mahiyetinde büyük bir 
kuvvet ve insanlara bir 
çok fayda bulunan 
demiri de, kullanmaları 
ve Allah’ı görmedikleri 
halde O’nun dinini ve 
peygamberlerini, 
kimlerin bu kuvvet ile 
destekleyeceğini bilip 
ortaya çıkarmak için, 
büyük bir nimet olarak 
indirdik. 

Unutmayın ki Allah çok
kuvvetlidir, mutlak 
galiptir (kimsenin 
desteğine ihtiyacı 
yoktur). [11, 17; 30,30; 
55,7; 6,115; 7,43] 

Medeniyetin ve 
sanayinin en temel 
madeni demirdir. Barış 
ve savaş durumunda 
kuvvetin esası ve 
sembolüdür. Hem buna,
hem de hakikati yayıp 
onu savunmanın maddî 
kuvveti gerektirdiğine 
dikkat çekilmektedir. 
Allah Teâla beyyinatı 
(hak dinin delillerini), 
kitap ve mizanı (hakla 
batıl arasındaki ölçüyü, 
adalet terazisini) 
göndererek insanları 
mutlu kılmak istemiştir.
Allah’ın hak dini üstün 
kılmak için, elbette 
insanların kudretlerine 
ihtiyacı yoktur. Fakat 
müminler, dünya ve 
âhiret mutluluğunun 
vesilesi olan İslâm’ı 
anlatmak için çalışıp 
emek sarf etmezlerse, 
mükâfatı nasıl hak 
edeceklerdir? Onları 
münafıklardan 
ayırdetmek nasıl 
mümkün olacaktır? 
Oysa biraz rahatlayan, 
veya fırsat kollayıp 
tehlike zamanları ortada
görünmez olan veya 
malını Allah rızasında 
harcamaktan geri duran
münafıkların elenmeleri
neticesinde, sahâbe 
orduları samimi ve 
birbirleriyle 
kenetlenmiş bir kuvvet 
teşkil ederek, İslâm’ı 
Hindistan’dan 
İspanya’ya kadar 
yaymışlardı. 

Hadid /26 – Biz Nuh’u,
İbrâhim’i peygamber 
olarak gönderdiğimiz 
gibi, zürriyetlerine de 
kitap ve nübüvvet 
verdik. Onlardan kimisi
doğru yolu bulsa da, 
çoğu büsbütün yoldan 
çıkmışlardır. 
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Hadid /27 – Sonra
bunların ardından peş

peşe peygamberlerimizi
gönderdik. Özellikle

Meryem’in oğlu Îsâ’yı
arkalarından gönderdik,
kendisine İncîl’i verdik

ve ona uyanların
kalplerine bir şefkat, bir
merhamet yerleştirdik. 

             Uydurdukları
ruhbanlığı ise Biz

kendilerine farz
kılmadık, lâkin Allah’ın
rızasına nail olmak için

kendileri icad ettiler.
Kaldı ki ona gereği gibi
de riâyet etmediler. Biz

de onlardan iman
edenlere mükâfatlarını

verdik, onların çoğu ise
büsbütün yoldan

çıkmışlardır. 
Hz. Peygamber (a.s.m)

“İslâm’da ruhbanlık
yoktur” der. (Ruhbanlık)

meşrû dünya zevklerini de
terkedip, aile kurmaksızın
bütün ömrünü manastırda

geçirmektir. Bu âyet,
aslında Hz. Îsâ’nın dininde

de bunun şart olmadığını
bildirmektedir. Fakat bunu
haram saymamakla birlikte
İslâm’ın evrensel idealinin,

Allah’ın insanın fıtratına
yerleştirdiği maddî ve

manevî bütün
kabiliyetlerinin

geliştirilmesi olduğunu
vurgular. 

          Hıristiyanlık zuhur
ettiğinde dünya hırsı, şehvet

ve kötü ahlâk yaygın
olduğundan Hıristiyanlık
aşırı bir tepki göstererek,
özellikle 3. asra girerken

bekâr kalmayı, yoksulluğu
ve zühdü ideal haline

getirdi. Dini yayarken, bu
dönem hıristiyanları bazı

şirk motiflerinin sızmasına
sebep oldular. Ölçüler

kaybolunca, helaller haram
hale getirilince, fıtrat

onlardan intikam aldı,
maddeye, şehvet ve ihtirasa
en fazla gömülenler, onların
soyundan gelenler oldular. 
Hadid /28 – Ey önceki
resullere iman edenler!

Allah’a karşı gelmekten
sakının ve Allah’ın bu

Resulüne de iman edin
ki rahmet hazinesinden
size iki hisse versin ve

size, sayesinde
karanlığı dağıtıp

yürümenizi sağlayan bir
nûr versin ve sizi

affetsin. Çünkü Allah
gafûr ve rahîmdir (affı,

merhamet ve ihsanı
boldur). [65,2; 8,29;

2,282] 
Hadid /29 – Ehl-i kitap

şunu bilsinler ki:
Allah’ın lütfundan

mâlik oldukları hiçbir
şey, hiçbir kısım

mevcut değildir. Bütün
lütuf ve inayet Allah’ın

elindedir, onu
dilediğine verir. Allah
büyük lütuf sahibidir. 

Müfessirlerin çoğuna göre,
burada hitap Ehl-i kitaba

olup: “Üç kısım insan için
iki kat ecir verilecektir.

Birincisi: Önce kendi
peygamberlerine, daha

sonra da Hz. Muhammed’e
iman eden Ehl-i kitap’dan

bazı insanlardır...” 

تةاۛبـــك ــم  الفــه ــعةــنةا مةــلف زةـــنف ال نةات   وةـــيح ــبةـلف اـنةا ب ـــلةـر س  ۛســقةــلة نةاــلفـدف الرف
سفـالفـب  النفـق  ۛ وة يه ـط  يدة في دي لفنةاالفحة يد  زة بةأفس  ۛشدي الف انة ل ـوة يزة ومةـيةــمي النحةاس  ق 

نف يةالحن  ر س ـ مة ه   وة ر  ةـيفــغةـــالفـب  ه  ــلةـنفص  نح ۜ اي ب  مة ل  نحةاس ـع  ل لـف  نةاـوة مةــلةــعفـــيةــوة
لة ۛسـقةـوة بفـن  نةاـلفـدف الرف اي يمة ـوحاى وة هي ي رن لفنةا في عة جة وة ﴾٢٥﴿ ة يح  عةــــ قةالحن ۟ـزي يــو  ز 

الف ۛ وةــتةـــهفــمف م ـه ـــنفـم ــتةاۛب  فةــكنــوة  د 

مفـه ــنفــير  م ـثيــكف ة رح  ذ  االنح ـه ـــت ـيح ةةـــب ـمة ة وح
ة قةـث  ةــمح اىـنةا عةـيفــفح ة لن ث ه ـان قةنةاـل ــر س ـــب مف ـار  ةــوة ۛسىـيـعيـنةا ب ـيفـفح ﴾٢٦﴿ ونة ق  فةاس 

جةـالف نف يلة وة ي ق ـلفـعةـجي ةــنةا في ةــل وب  الح ينة اتح وه ـع ــبةـذي يةـن  مةـابف تةــرف ان نةاه ــيفـمة وة
ةــــن  اـتةدة ع ــةى  ابفـــيح ا مة ا عةــــبفــتةــكفوهة مفــــه ـيفــلةــنةاهة حفةى ـــفة أف رة رة هفةىۜ ـمةــوة رة بةاـ وة

عةـمةــفة ا  حةـا رة هة عةـــوف ة ر  اۛ فةــــت ـــايةـقح نةاــيفــتة انـهة ة ابف لح ااءة  ر ضفــــت ـــاي ان  ـغة الحن وة
اا اـيح  ال ية هة ﴾٢٧﴿ ة يـالح ه ـمف الجفـه ـنفـم وا ـن ـنة انمةـذي ۛ وةـرة يـكفمف نف ر ـثي مف فةاس ـ م  ق ونةـه 

وــ ب ن واـم  ان وة س  ن ـيفـــلةـففـكنمف كمــؤف ت ـــ ي هي ــل  رة يـالحة ةن واـــنة انمةــذي وا ــــ اتح ةق  الحن
ية رفــونة ب ـش ـمفـوراى  تةـمف  ن كمــلة لفـعةـجفــوة ف  يةغف ۜكملة هي  وة مف حفنف  ــم  هيــت ـمةــرة

ة يةـــئةـــل  ة تةاب   الـــك ــــل  الفــــــمة الهفــــلةـــعفـــــلح لح ﴾٢٨﴿ الحن    حيــف ــغةوة ۙـيــور رة م 
ء  م ـۛش ة الفالحن ل  ـــضفـــنف فةـــــيف النح د ـــــــيةـــلة  ب ـضفــــفةـــ وة ر ونة  عةـــقفـية لنىــد 

﴾٢٩﴿ ۜ  وة ـۛشاـــــــــنف  يةـــــه   مةـيــــــــؤف تيــــــــــــ  ي الحن  ل ـ ذ والفالحن اء  يم  فةضف ظي الفعة
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الجزء

﴾٢٨﴿
58-MÜCADİLE 
SÜRESİ
Medine’de inmiştir. 22 
âyettir. “Halini anlatıp 
hakkını savunan kadın” 
anlamına gelen mücadile 
sıfatı, birinci âyetin 
konusundan alınmıştır. 
Sûre, hanımlara 
uygulanan ve “zıhar” 
denilen zulmü 
kaldırdıktan sonra, 
münafıkların kötülük 
planlamak için yaptıkları 
kulisleri kınar, Allah’ın 
gazab ettiği kimselerin 
dost edinilmesini 
yasaklar, Allah’ın dinine 
taraftar olunması 
gerektiğini bildirir.

Bismillâhirrahmânirrahîm
Mücadile /1 – Kocası 
hakkında sana başvurup
tartışan ve halini 
Allah’a arzeden o 
kadının sözlerini elbette
Allah işitti. 
Allah sizin 
konuşmalarınızı 
dinliyordu. Şüphesiz 
Allah semî’dir, basîrdir 
(her şeyi işitir ve 
görür). 

Cahiliye araplarında 
kadınların mâruz kaldıkları 
zıhar denilen bir durum 
vardı. Bu geleneğe göre 
koca, eşine: “Sen artık bana
annem gibisin” deyince 
karısına yaklaşması haram 
olurdu. Fakat boşanma da 
vaki olmaz, kadın evli iken 
kocasız duruma düşerdi. 
Evs b. Samit (r.a) hanımı 
Havle’yi (r.a) yatağına 
çağırmıştı. O reddedince 
Evs zıhar yaptı. Havle Hz. 
Peygamber’e gelip özetle: 
“Evs benimle genç ve cazip
olduğum sırada evlendi. 
Bunca zaman ona hizmet 
ettim. Çocuklar doğurup 
büyüttüm. Gençliğim 
gidince beni ortada bıraktı. 
Kocama dönme imkânı yok
mu? O da buna razı?” Hz. 
Peygamber, cari duruma 
göre kocasına haram 
olduğunu söyledi. İki defa 
daha ısrarına rağmen yine 
aynı cevabı aldı. Havle 
sonra halini Allah’a 
arzederek: “Allah’ım 
yalnızlığımın şiddetini sana
arzediyorum. Küçük 
yavrularım var, Evs’e 
bıraksam zayi olacaklar, 
yanıma alsam aç 
kalacaklar.” Havle henüz 
oradan ayrılmadan bu sûre 
nâzil oldu. 
Böylece erkeğin bir sözüyle
karısının haram olmayacağı
bildirildi. Yalnız yeminin 
ciddiyetini korumak için, 
böyle bir sözü söyleyene, 
toplum yararına, fakirlere 
yardım fonunda kullanılan 
bir keffaret (altmış fakire 
yemek verme) hükmü 
verildi.

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

58-Mücadele Süresi         /           Yaprak 01A Cüz 28 Süre 58 Sayfa 541

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

541 ﴾٥٨﴿ َجاَدَلِة وَرةو العمو سو ﴾٥٨﴿
Mücadile /2 –

İçinizden kadınlar
hakkında zıhar

yapanlar bilsinler ki
onlar kendilerinin
anneleri değildir,
onların anneleri

sadece kendilerini
doğurmuş olanlardır.

Onlar gerçekten çirkin
ve yalan bir söz

söylüyorlar. Bununla
beraber, Allah’ın affı
ve merhameti çoktur

(geçmiş durumlar
hakkında tövbe

edenleri affeder)
[33,4; 2,229] 

Mücadile /3 –
Eşlerine zıhar yaparak

onlardan ayrılmaya
kalkıp da sonra

söylediklerinden
dönenlerin, eşleriyle

temastan önce bir
köleyi hürriyetine

kavuşturmaları
gerekir. 

İşte size emredilen
budur. Allah

yaptığınız her şeyden
haberdardır. 

Mücadile /4 – Buna
imkân bulamayan

kimse, temaslarından
önce, 

iki ay ara vermeksizin
oruç tutmalıdır.  Buna

da gücü yetmeyen
altmış fakiri

doyurmalıdır. Bu
hükümler Allah’ı ve
Resulünü tasdik ve

onlarla amel edip
Cahiliye

uygulamalarını redd
etmeniz için

konulmuştur. 
İşte bunlar Allah’ın

hudutlarıdır. 
Kâfirler için gayet acı

bir azap vardır. 

 Mücadile /5 –
Allah’a ve Resulüne

karşı çıkanlar,
kendilerinden önce

böyle yapanlar, nasıl
helâk edilmişlerse

öylece helâk edilirler.
Halbuki Biz onlara

apaçık âyetler de
indirmiştik. Kâfirler
için zelil ve perişan

eden bir azap vardır.
Mücadile /6 – Gün

gelecek, Allah onların
hepsini diriltecek ve

kendilerine, dünyada
her ne işlemişlerse tek

tek bildirecektir.
Kendileri onları

unuttukları halde
Allah onları tesbit
ettirmiştir. Çünkü

Allah her şeye şahittir.

ادةلةة               جة ة  الفم  ورة              س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

يـت  ل كة في اد  ج  زة جة اـوف تة هة لةىكـيــتةـشفـــوة ۗ ي اي الحن  عة ـقة لةــ  قةالحن دف ۛسم   وف
ة يـالح تي

ة ينةـاللح ر ونةـي  ذي ظةاه  ﴾١﴿ الحن  او ـتة ع ـمةـسفـ يةوة ةكم رة حة نح اۜ اي ة مة ير الحن يع  بةصي  ۛسمي
اه  ةــمة ة ا  نح ات ـمح نف ا ـهة ۜ اي مف ة ه  ات ـمح ة مفـه ـهة لح اـيي اي نةـلة وة الحن ۜـدف مف ه  نـف نف مف كمم  مفم  ن ۛساائ ه 

﴾٢﴿ ة نح اي مف لةـوة ول ونةـيةـه  ۜـقةـالف نةـم  راىكفــنفـم  ق  ز وراى ل  وة ة  وف نح اي ة وة وح غةـلةعة الحن ور ـف  ف 
مف ث ـۛساائ ـن  ة يةـه  ا قةــ ل  ع ود ونةـمح يـحفــتةـال وا فةـمة ر ـري ينة ي  ةذي الح نفـظةا ه ـوة ر ونة م 

﴾٣﴿ قةـ نفة  ـبةـرة اا النف ل ـقةبف م  ۜ يةتةمة ا ة ل ك مف سح ظ ونة ت و ذن ۜ عة الحن  ب هي اـب  وة  مة
ل ونة مة ير  تةعف بي خة

يفن ـۛش رة ن  هف يف تةتةاب عة نف م  ۛ النف بفل ـقة م  ا ة ااسح نف لةمف يةتةمة فةمة نف يةام ـلة فةمة دف فةص  مف يةج 
سف ۜـكيـم   يناى

ل كة م  ذن ۜ ب الحن  ن واـل ت ؤف ول هي س  رة  وة
ت لفكة ود  وة ح د  عف تةط  ام  يةسف ينة فةا طفعة تحي س 

نحة ينة اي ةذي  الح
اادح ونة ة ي حة ولةه  الحن س  رة   وة

  واـت ـب كم

اكف مة ﴾٤﴿ ۜ ينة الحن  ري اف  ل لفكة ذةاب  وة يم  عة اللي
قة نف دفـوة لفـال ااـزة ية ـنة ل ـيح ـبة ات ـان ۜ وة يـاف ـكةــلفـنةات  نةـري ة ۛتـب ـكم يـالح مفـه ــل ـبفـنف قةـنة م ـذي

مة يةــية م  ـعةـبفـوف يـجة الحن ث ه  ل واۜـب  مفـه ـئ ـبح ـنةـعاى فةي ـمي م  اعة مة ﴾٥﴿ ۛـم  ذةاب ـعة ين  هي
﴾٦﴿ وه ۜ  وةــــــــــــ  وة نةالحن ه  ـــيـــصنــــــــالحف  لنىـ عةالحن س 

ء  ۛشــۛش لح ـكم ۟ــيـهيـيف د 
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Mücadile /7 – Görmez 
misin ki Allah göklerde 
ne var, yerde ne varsa 
bilir? Bir araya gelip 
gizlice fısıldaşan üç 
kişinin dördüncüleri 
mutlaka Allah’tır. Beş 
kişi gizli konuşsa 
altıncıları mutlaka 
Allah’tır.
Bundan ister daha az, 
ister daha çok olsunlar, 
nerede bulunurlarsa 
bulunsunlar, mutlaka O,
kendileriyle beraberdir. 
İleride kıyamet 
gününde yapmış 
oldukları işleri onlara 
tek tek bildirecek, 
dilerse karşılığını da 
verecektir. Şüphesiz ki 
Allah her şeyi bilir. 
[9,78; 43,80; 3,5; 
14,38] 

Mücadile /8 – Böyle 
kulis yapmaları men 
edilmişken, kendilerine 
yasaklanan bir işi tekrar
yapıp günah, zulüm, 
Peygambere isyan 
hususunda kulis yapan, 
fısıldaşan kimseleri 
görmüyor musun? 
Senin yanına 
vardıklarında, sana 
Allah’ın öğrettiği 
selamdan başka bir 
şekilde selam verirler. 
Kendi içlerinden de: 
“Allah bizi bu 
söylediklerimizden 
dolayı cezalandırsa ya!”
diye alay ederler. 
Onların hakkından 
ancak cehennem gelir! 
Muhakkak onlar oraya 
girecekler. Gidilecek ne
fena yerdir orası!
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Mücadile /9 – Ey iman
edenler! Şayet siz
gizlice konuşacak

olursanız sakın günah,
zulüm ve Peygambere

isyan hususlarında kulis
yapmayın. Bunu hayır

ve takvâ hususunda
yapın. Dirilip

huzurunda
toplanacağınız Allah’a

karşı gelmekten
sakının. 

Mücadile /10 – Böyle
meşrû olmayan kulisler,

müminleri üzüntüye
boğmak için şeytan

tarafından telkin edilir.
Ama, Allah

dilemedikçe bu onlara
asla zarar veremez.

Onun için müminler de
yalnız Allah’a güvenip

dayansınlar. 

Mücadile /11 – Ey
iman edenler! Siz

toplantı halinde iken
“Biraz yer açıverin!”
denildiği zaman yer
açın ki Allah da size

genişlik versin.
“Kalkın!” denilince de

kalkıverin ki Allah sizin
gibi iman, hele hele bir

de ilim nasib edilenlerin
derecelerini yükseltsin.

Allah bütün
yaptıklarınızdan

haberdardır.
 

Bu âyetteki emri,
toplantı âdabıyla sınırlı
sanmak isabetli olmaz.

Razî’nin dediği gibi,
âyet şunu

göstermektedir: “Bir
kimse, Allah’ın

kullarının mutluluğu
için gerekli imkânları
artırırsa, Allah da ona

dünya ve âhiretteki
lütuflarını artırır.

Demek ki
müslümanlardan

beklenen, toplumun
bütün fertlerine,

özellikle muhtaçlara
yeterli yaşama

imkânları sağlamaktır.”

ا من ف يمة ة ات ـالسح ا ف ي وة مة ا وة ۜ مة ض  ةرف ك ون   الف نفيـة م  ةرةــمف تةـاللة ة النح م ــلةـعفـــية الحن
اب  لةـرة مف وة ه  ةـخة ع  لح ۛسة  اي  مف

ا لة ه مف وة س  وة ۛساد  ننى ه  نف الدف م  ى ون ة نةجف وةـث ه  ة لنثةة  ايلح
مف ه  عة ا اليفنة مة ة ي ـان واۛ ث ـكفمة مفـبح ـنةـمح مةـب  ئ ه  ل وا يةوف م  اعة مة ا لة ل كة وة ه  ال ذن ة لح ثةرة اي وةــكف

لةى ـمف تةـلة ال ةرة اي يـالح واـه ـــ ن نةـذي ﴾٧﴿ ۜ ـمةـينـق ـالف ة ة  نح ة اي عةـلح  ۛشــكم ب الحن ء  يم ـيف لي
ا ن ـع ود ونة ل ــــية يةــنفــوا عةـه ــــمة نة ب ـنةاجةــتةـه  وة م ــــالف ثفـوف ة ن ـعة ى ث ــجفـالنح ةــون مح

مة ص ــوة س ـال ت ـيةـعف اـرحة ذةا  جة اي ةــاؤ نكة  حةـول     وة كة  ب ــيح الةــــوف مفـــمة الف ان  دفـع ـوة وة
انةـــب  ۜــمة ول  ق  يةالحن ۙ ه  ـكة ب ـيح ــحةــي  يونة ـول ـق ـوة نف فاي ه ـف ـال ي ـس  لة ب نةاـمف لةوف ذح  الحن عة

ا يح  اـية اـال ينة  هة ةذي اوا الح ن  انمة ﴾٨﴿ ةـهةـمف جةـه ـب ـسفـحة ئفۛسـنح اۛ فةب  نةهة لةوف ۛ يةصف ير  م  صي الفمة
اــنةاجةـــتةـلة تةــ فة مفــت ـيفـجة الفـــالف ثفــ ب  وف مةـع ـم   وة ان  وة وة ت ــيةـص ـعفـــدف ذة اتة نةاـــاي

لة ه ـاي يف س ـال تةــرحة اــاجةـنةــــول  وة ةـــب ــالفــ ب  وف التح ةــــقفــــرح   وة اتح ۜى  وة وا ـــون ةق  ـةالحن يذيي الح
نحة ةـاي االنح نةـجفـمة ى م  ةـال ون ةز نة ـحفـيةـطةان  ل ـيفـشح ينة انمةـالح واـن ـذي ﴾٩﴿ ۛشر ونةـحفـت 

ة  ب ــىـــيفـۛش لح ن  ـــا اي ۜـا ذف عةالحن  ة وةـتةـيةـلفـ فةالحن لةى ــــ وة ل ـكح لة ه ـــــۛس ب ــيفـوة ارح  مفــــۛضا
اا ا ية ينة اليح هة اوا الحةذي ن  ذةا انمة  اي

يلة وا لةك مف قي ح  سحة ال س  ف ي تةفة جة فةاففۛسح وا الفمة ﴾١٠﴿ ن و م  ؤف نةالفم 
ذةا قي اي وا يلةـوة ز  وا فةانفش  ز  فةع  انفش  ينةالحن  يةرف ن وا  الحةذي انمة ۛالحن ح  ــۛسـففـــــية  لةك مف

﴾١١﴿ نـف ينةكمم  ةذي الح ۙ وة ت وا الف مف لفـا ون ۜ وة رة دة مةـع  ات  ا الحن جة مة ب مة ير ـل ونة خةـتةعف بي
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Mücadile /12 – Ey 
iman edenler! Şayet 
Resulullah ile başbaşa 
görüşmek isterseniz, bu
özel görüşmeden önce 
bir sadaka verin. 
Böyle yapmak sizin 
için daha hayırlı, 
şaibeden daha uzak, 
günahlarınızı 
temizleme yönünden 
daha uygun bir davranış
olur. Eğer buna imkân 
bulamazsanız Allah sizi
muaf tutar, çünkü Allah
gafurdur, rahîmdir (çok 
affedicidir, merhamet 
ve ihsanı boldur). 

Hz. Peygambere birçok
kişi özellikle zenginler, 
fısıldaşarak isteklerde 
bulunuyorlar, o da 
sıkılmasına rağmen 
nezaketi sebebiyle 
reddedemiyordu. Daha 
sonra bu âyet indirildi. 
Bu sadaka emrinde, 
ihtiyaç cihetlerini 
gözetme, böylesi 
görüşme taleplerinde 
aşırılığı önleme, 
halislerle halis 
olmayanları ayırd etme
gibi hikmetler vardır. 
Emir sîğasının burada 
vücub veya mendubiyet
ifade ettiği şeklinde 
farklı görüşler vardır. 
“Eğer buna imkân 
bulamazsanız” cümlesi,
ikinci ihtimali 
kuvvetlendirmektedir. 
Nitekim gelecek 13. 
âyet de bu ihtimali 
pekiştirmektedir. Hz. 
Peygamber ve yakın 
akrabalarına sadaka 
haram olduğundan, bu 
sadakanın muhtaçlara 
ulaştırılması söz 
konusu idi. 

Mücadile /13 – Özel 
görüşmeden önce 
sadaka vermeniz 
halinde fakir 
düşeceğinizden mi 
korktunuz? 
Size emredilen bir 
tasadduku 
yapmadığınıza göre, 
Allah da sizi bundan 
muaf tuttu. 
Artık namazı hakkıyla 
ifa edin, zekâtı verin, 
Allah’a ve Resulüne 
itaat edin. Allah bütün 
yaptıklarınızdan 
haberdardır. 

Mücadile /14 – 
Allah’ın gazab ettiği bir
topluluğu dost 
edinenlere baksana! 
Bunlar ne sizden, ne de 
onlardandır. Bunlar bile
bile yalan yere yemin 
ederler. [4,143] 

Mücadile /15 – Allah 
onlara şiddetli bir ceza 
hazırladı. Çünkü bunlar
çok fena işler 
yapıyorlar!
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  Mücadile /16 – Onlar
yeminlerini siper edinip

Allah’ın yolundan
insanları uzaklaştırdılar.

Onlara zelil ve perişan
eden bir azap vardır. 

Mücadile /17 –
Allah’ın cezalandırma
iradesine karşı onların

ne malları, ne de
evlatları asla fayda

veremez. Onlar
cehennemliktirler, hem

de orada devamlı
kalacaklardır. 

Mücadile /18 –
Allah’ın hepsini

dirilteceği gün, onlar
dünyada müslüman

olduklarına dair size
yemin ettikleri gibi,

Allah’a da yemin
edecek ve bununla

birşey elde edeceklerini
sanacaklar. İyi bilin ki
onların işi gücü yalan

söylemektir. 

Mücadile /19 – Şeytan
onların akıllarını çelmiş

de onlar,  Allah’ı
hatırlamayı

unutturmuştur. İşte
onlar şeytanın takımıdır

ve şunu unutmayın ki
şeytanın takımı ziyan

ve hüsrana mahkûmdur.

Mücadile /20 – Allah’ı
ve Resulünü karşısına

alanlar, onlara
düşmanlık edenler en

alçak olanların
derekesindedirler. 

Mücadile /21 – Çünkü
Allah: “Ben ve

Resullerim elbette galip
geliriz.” diye

hükmetmiştir. Şüphesiz
ki Allah çok

kuvvetlidir, mutlak
galiptir. [40,51-52;

10,103] 

Bu galibiyet, İslâm’ın
hüccet ve delille

galibiyeti yahut buna
ilaveten, kuvvet ile de

olan galibiyetidir. 

ذةا ت م  اي يف ولة  نةاجة س  واـقةـفة الرحة م  يـك مف دح  ون يف نةجف بةيفنة يةدة اا يح  ية اـال ة هة يـالح اواــانمة نةـذي ن 
﴾١٢﴿ ل كة قةةىۜ ذن ر  ۛصدة يف ك مف خة  لـة

ۜ فةا نف ر  الطفهة وا  لةمف  وة د   تةج 

ة ة فةا نح ور  الحن ف  يم  غة حي رة
يـك مف ون ۜ نةجف قةات  ذف ۛصدة ل وا لةمف فةا  عة تةاۛب تةفف الحن  وة ت مف قف فة الشف  ءة

وا النف م  دح  يف بةيفنة ت قة يةدة
كن ة ت وا الزح ان لنوةة وة ة يـالصح الطي واـوةة وة ة ع  س الحن رة الحن وةه ۜ ــــولةـ وة ك مف  لةيـف واـفةعة يم  اةقي

لةى  اللةمف تةرة اي
ة لح ينة تةوة ةذي ىاـالح م ا قةوف ۛب  وف ض  الحن غة ﴾١٣﴿ اــب  ير  ـبيــخة ۟ــمةــعفــتة مة ل ونة

يةـه ـنفـم  ۙ وة ـ لةىـف ونة عةـل ـحفـمف ه ـكةـالف ب  وة مفــذ   ۜ مف ه  لةيف اعة نـفــه  مة لةكممف م  مف وة
ة ــــالعة ىا ۛشـمف عةــه ـــ لةالحن دح اب ةـذة نح يدىاۜ اي ا مفـه ـدي واـان ــكف ۛسااءة مة ﴾١٤﴿ ونةـعفـية لةم 

الحن  ة تح اوا اليفـخةـاي ا نةـذ  مفـمة ةــج   ه  يل ـنف  ۛســـوا عة دح ـۛصــ فة ةىــنح بي ﴾١٥﴿ ل ونةـعفـية مة
ن ية نفـلة مف ت غف ه  نف نة  عة مف م  د ه  لة ا الوف لة مف وة ال ه  وة الحن المف ﴾١٦﴿ مف ذةاب  فةلةه  ين  عة هي م 

مةـية م  ــث ـعةـبفـية وف الحن ه  ﴾١٧﴿ ۜ ـاى  ۛشيف
ائ كة اب  ا وللن حة مف الصف ۛ ه  ةار  اـيـفي النح ال د ونةـخة هة

ا يةكفه  ـلة يةكمف ونة لةـل ـحفـمة ۛسب ونة الـمف وة لنى حف ةه مف عة نح ل ف ونةـيعاى فةـميـجة يةحف
تة ذة عةـحفـــايسف يفطةان م  ــه ـيفـلةـوة ة الشح ﴾١٨﴿ ۜ ء  اۛشيف   اللة

ة نح ب ـكةـالف م  ـــمف ه ـه ـاي ونةــاذ 
ب  زف ۜ  ح  يفطةان  ة  الشح

ا  اللة

ة نح ۛب اي زف يفطةان  ح  ة الشح ۜرةـكذمف ذ  ـه ــيــسنـاة نفـــفة ائ كةالحن   ا وللن
ة ة الح نح يــــــاي اادح ـــــــنة ي ــــذي ةونة  حة االحن ولةه  س  رة ائ كة وة لن ﴿١٩﴾ ا ول اس ـم  الفـه  ر ونةـخة

﴾٢١﴿ ةــبةـل ـغفَلَ الحن  كةتةۛب نة نح ر س ـال ۜيـال وة ة   لي نح ةاي يح ـقة الحن يز  و  زي عة ﴾٢٠﴿ ينة ف ي ةذةلحي الف
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 Mücadile /22 – 
Allah’a ve âhiret 
gününe iman eden 
hiçbir milletin, Allah’ın
ve Resulünün karşısına 
çıkan kimseleri, isterse 
o kimseler babaları, 
evlatları, kardeşleri ve 
sülaleleri olsun, sevip 
dost edindiklerini 
göremezsin. 
-İşte Allah onların 
kalplerine imanı 
nakşetmiş ve Kendi 
tarafından bir ruhla 
onları desteklemiştir. 
-Onları, içlerinden 
ırmaklar akan 
cennetlere, hem de 
ebedî kalmak üzere 
yerleştirecektir. 
-Allah onlardan, onlar 
da O’ndan razıdırlar. 
İşte onlar Allahın 
tarafında olanlardır. Ve 
iyi bilin ki, felaha 
erenler, Allah’ın 
taraftarları olacaktır. 
[3,28; 9,24] 

59-HAŞR SÜRESİ

-Medine’de inmiştir. 24 
âyettir. Adını ikinci 
âyetinde geçen haşr 
kelimesinden almıştır. Bu 
da “sevkiyat için bir yere 
toplama” demektir. Hz. 
Peygamber (a.s.), Medine 
şehir devletini 
müslümanlar, Yahudiler 
ve müşriklerin 
anlaşmalarını sağlayarak 
kurmuştu. Üç büyük 
Yahudi kabilesinden olan 
Beni Nadîr, Uhud 
savaşından sonra Kureyş 
ile gizlice birleşip hıyanet
etti. Hz. Peygamber savaş
veya Medine’yi terketme 
seçeneklerini teklif etti. 
Terk etmeleri halinde her 
yıl dönüp hurma 
bahçelerinin ürünlerini 
toplayacaklardı. İkinci 
seçeneği kabul edip on 
gün süre istediler. Bu 
arada başka bir hıyanete 
giriştiler. Münafıkların 
başı İbn Übey onlara 
destek vaad edip savaşa 
teşvik etti. Beni Nadîr, 
müslümanlara karşı silaha
sarıldı. Hz. Peygamber 21
gün süre ile onları kuşattı.
Fiilî bir savaş olmadı. 
Hicri 4. yılda geçen bu 
kuşatma sonucunda teslim
oldular. Hz. Peygamber, 
hak ettikleri ölüm cezası 
yerine, taşınabilir 
mallarını alarak 
Medine’den ayrılmaları 
hükmünü verdi. Çoğu 
altıyüz develik kervanla 
Suriye’ye göçtüler. Çok 
azı Hayber ve Hire’ye 
gitti. 

-Fey’, savaş olmaksızın 
ele geçen düşman malıdır.
Bu mallar, ganimetin 
aksine olarak, bütün 
müslümanlara, devlete 
aittir. Böylece o mallar, 
imkân sahiplerine mahsus
olmaktan kurtulup bütün 
müslümanlara ait olur, 
toplum tabakaları 
arasında denge sağlanır. 
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-Evlerini kendi elleriyle
yıkmaları: “Ya

müslümanlar
yararlanmasın diye

tahrip etmeleri veya göz
göre göre kendilerinin
hıyanetleri sonucunda

bu cezaya müstahak
olmaları mânasına”

gelebilir. 
-Sûre bir kısım

Yahudilerin
Medine’den

çıkarılmaları-nı,
münafıkların  Yahudi-

lerle gizlice komplo
kurmalarını, müminlere

nasihatlar ve Allah’ın
bazı güzel vasıflarını

bildirir.

Bismillâhirrahmânirrahîm 

       Haşr /1 – Göklerde
ne var yerde ne varsa

Allah’ı tesbih ve tenzih
eder. O, azîzdir,

hakîmdir (üstün kudret,
tam hüküm ve hikmet

sahibidir). 

Haşr /2 – Nitekim Ehl-i
kitaptan olan kâfirleri

ilk defa O, yurtlarından
bir çırpıda çıkardı.
Halbuki siz onların

çıkacaklarını asla
düşünemezdiniz. Onlar

da kalelerinin,
kendilerine Allah

tarafından takdir edilen
azabı önleyeceğini

sanırlardı. 
-Ama Allah hiç

ummadıkları yerden
onları bastırdı ve

kalplerine korku saldı.
Öyle ki evlerini bizzat

kendi elleriyle
yıkıyorlardı. Bir

taraftan da müminlerin
elleriyle yıktırıyorlardı.

Düşünün de ibret alın
ey akıl sahipleri! [16,26] 

 
Fiilin kendilerine isnad

edilmesi, bu yıkıma
kendilerinin sebeb

olmalarındandır. 

           Haşr /3 – Eğer
Allah onlar hakkında

toplu sürgün cezası
takdir etmeseydi,

mutlaka onları dünyada
cezalandırırdı. Âhirette

de onlara
 ateş azabı vardır 

الفب الحن  نخ ــيةـــ وة م  الف ي ــوف اادح ونة مةــــر  ا نفــوة ة ـحة ةادح الحن تة د  قةــلة ماى ي ــج  م ــوف ن ونةــؤف
ا بة ه ـان البفـاءة ااءةــمف الوف ايخفمفـه نة تةــ الوف يرة شي عة انةه مف الوف ۜـه ــوة مف س  رة لةـولةـوة اواـكفوفـه  وة ان 

انة يمة ي ةدة الف اليح مف وة ۜ  ب ر وح   ه  ه  نف مف م  ل ه  خ  ي دف نحةات  وة جة ائ كة يتةۛب كـ ا وللن م  في ق ل وب ه 
اۜ يهة ينة في ال دي ية  خة ض  واـــــه ــــنفـــ عةالحن  رة ض  رة مف وة ي ري نف تةجف ا م  ت هة ار  تةحف ةنفهة الف

﴾٢٢﴿ اــنفــعة لن ب  ـــــكة ح ــئ ـه ۜ ا ول ۜزف ةالحن  نح ا اي ۛب ــــــ ح   اللة ونة  ه م الحن زف ل ح  فف الفم 

ر                شف ة  الفحة ورة              س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾١﴿ حن ۛسبحةحة  ال  ة ف ي  مة ات ـالسح وة ا ف  من مة ۛ  يـوة ض  ةرف وةالف ه  يم ـالفوة كي يز  الفحة زي عة
ينة  الحةذي

نفكف وام  ر  ل  فة ل  الهف ة ةوح مف ل  يةار ه  نف د  تةاب  م  الفك  ـة وة الح جةذييه  رة ي الخف
ظةـر ج ـخفـية ةــواوة اوا النح ان ـه ــنح  ت ـمف مة مفـعة ون ه  ه مف ح ص  اظةـشفـحةــالف ۜ مة النف ت مفـنفـنةـر 

يـتةـحفـمف يةــث  لةـيفـنف حةــ م الحن  قةذة ۛف  في ب وا وة س  م ــــــــه ــاة تنيــــ فةالحن  نة ـــم 
مف  ب ـتة وـي ـب  ينة ديـاةيفـه  ني ؤف م  ي الفم  اليفد  مف  وة يه  ۛب  ي ـوب ـل ـق  م   الرح عف ب ـخفـه  ونةـر 

ا   النف ــــوة لة الحن ۛب  ــــتةـــــكفوف لة ﴾٢﴿ اـــب ـــتةــــاعفـفة وا  ية ل ـر  ة بفـا ا ول ۛصار ـــــي  الف
﴾٣﴿ م  ه  لةيف بةه مف ف ي عة ة ذح ءة لةعة ا لة ۜ الفجة نفيةا لةه مف ف ي الدح  ة  وة رة نخ  ةار  الف ذةاب  النح عة
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Haşr /4 – Bunun sebebi
onların, Allah’ın ve 
Resulünün karşısına 
çıkmaları oldu. 
-Kim Allah’ı ve 
Resulünü karşısına 
alırsa bilmelidir ki 
Allah’ın cezası pek 
çetindir. 

Haşr /5 – O kâfirleri 
kızdırmak için her 
hangi bir hurma ağacı 
kesmiş iseniz veya 
kökleri üzerinde 
bırakmışsanız bu, hep 
Allah’ın izniyle 
-ve o yoldan çıkmışları 
cezalandırmak için 
olmuştur. 

Bazı ağaçların 
kesilmesi, Beni 
Nadîr’in kalesine karşı 
askerî operasyonların 
gereği idi. Bu gibi özel 
durumlar dışında, Hz. 
Peygamberin ağaçların 
ve ürünlerin tahrip 
edilmesini kesinlikle 
yasakladığı bilinen bir 
hükümdür ki hemen 
bütün müfessirler buna 
işaret ederler. 

Haşr /6 – Allah’ın, 
daha önce onlara ait 
olup Peygamberine 
ganimet olarak nasib 
ettiği mallara gelince, 
siz onun için ne at, ne 
de deve koşturmadınız.
-Fakat Allah, resullerini
dilediği kimselere, 
savaş külfeti ve zahmeti
olmaksızın gâlip getirir.
Allah her şeye kadirdir. 

Savaş olmayınca, 
ganimet mücahitlere 
dağıtılmaz, kamuya ait 
olur. 
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Haşr /7 – Savaş

olmaksızın fethedilen
ülkelerin halklarına ait

mallardan Allah’ın,
Peygamberine nasib

ettiği ganimetler; 
-Allaha, Resulüne,

akrabalara
(Peygamber’in yakın

akrabalarına),
yetimlere, fakirlere ve
yolda kalmış gariplere

aittir.

-Ta ki o mallar, sizden
yalnız zenginler

arasında el değiştiren
bir servet haline

gelmesin. 
-Peygamber size ne

verirse onu alınız, o sizi
neden men ederse onu

terk ediniz.
-Allah’a karşı

gelmekten sakınınız. 
-Muhakkak ki Allah’ın

cezası pek çetindir. 
  Haşr /8 – Allah’ın

nasib ettiği bu ganimet
malları o hicret eden

fakirlere aittir ki, onlar
Allah’ın lütfunu ve

rızasını taleb etmek,
Allah’ın dinine ve

Resulüne destek
vermek için

yurtlarından ve
mallarından edildiler.

İşte imanlarında sadık
ve samimi olanlar

ancak onlardır. 

Haşr /9 – Bunlardan
önce Medine’yi yurt

edinip imana sarılanlar
ise, kendi beldelerine
hicret edenlere sevgi
besler, onlara verilen
ganimetlerden ötürü

içlerinde bir kıskanma
veya istek duymazlar.

-Hatta kendileri ihtiyaç
duysalar bile o

kardeşlerine öncelik
verir, onlara verilmesini

tercih ederler. 
-Her kim nefsinin
hırsından ve mala
düşkünlüğünden

kendini kurtarırsa, işte
felah ve mutluluğa

erenler onlar
olacaklardır. [76,8;

2,177] 

ة   وةالحن
ولة س  ة ۛشاا قح  ــــي نف ــمة ه ۛ وةـــرة ةــــــفة الحن ة ا نح الحن ل كة ب  ةــذن واـمف  ۛشاا قح ــه ـــاة نح
ت مف م  ا قةطةعف يـمة تة ة  الــنةـنف لي و هةـت ـكذ رةــوف اـم  ةىـمةـائ ـا قة ﴾٤﴿ يد  ـۛش اب ـقةـع ـالف دي

اا  مة ا وة الحن اءةـال فة ﴾٥﴿ اى لن ا فةــول ــ ا ص عة ذفــب ـهة ل ي الحن ن   ا  اس ـز ية الفـخفـ وة ينةـفة قي
جة ال لة ر ـ خةنفـــم ه  ـيفــلةـمف عةـت ـففـوف  يفل  وة

اب ـكف لنى و ل عة س  اـفة مف ـه ـنفـهي م ــ رة ا مة
ۜ وةـۛشاـ يةنفـــمةلنى ــه  عةـلةـر س  لنىالحن اء  ء  ك لح   عة ۛشيف ة كنــــوة لن ةنح  ي ۛسلح ط الحن

لحنه ـل ــفة ا اـمة وـ عةالحن  اءةــا ال فة س  ىـــق ـل  الفــهف نف الـهي  م ــل  لنى رة رن ﴾٦﴿ يـــــــــقة ر ـدي
الف ى ــيةـوة الف تةامن ۙـمةـوة يل  بي ة ابفن  السح ين   وة ۛسا كي ل  ول  وةـوة ة س  ي الفـل  لرح بنىــذ  رف ق 

ا ية ن  ةغف نـف ء االف ۜكم م  اا  مف مة ول كمتنيـ ان وة س  م  الرحة يـةـكة نةـيفـةى بةــونة د ولةكميف لة
ةـتةــنف اـه   فةــنفـــعة واۛ  وة اتح وا  ـــــه  ۜق  ة ة  الحن نح ة اي الحن مة ذ ـــخ ـــفة مفكميــــــهنــا نةـوه  وة

ااء   الفـقةـل لفف  اج ـم ــرة ةـهة ينة الح ينة ـري نفـا خف ذي ج وا  م  ر  ﴾٧﴿ اب ۢـالف يد  ديـۛش قة ع 
انـــ  وة ر ضفالحن   نةــــم لى  ـــــضفــونة  فةـغ ـتةـبفـية اىـوة ال ــوة ال مفمف ـــه د  يةا ر   مفــه ــوة

ينة تة ةذي الح ؤ ـبةـوة ة وح ﴾٨﴿ ية ةر  ونة ـص ـنفـوة س الحن رة اـولةـ وة لن ق  م ــئ كة ه ـه ۜ ا ول اد  ة ۛـالصح ونة
بح ونة  مف ي ح  ل ه  اجة نفـمةقةبف لة  رةـهة لةـيفـاي مف وة ي ه  ونة في د  يةج  انة م  يمة ي الف ارة وة ة نفـالدح
ي  ث ر ونةـوة اى ؤف لن نف عة لةوفـس ـف ـال مف وة  ه 

مفـكف انة ب ه  ور ـص  اجةمف ـه د  ت ـحة ااا ون ة مح واـةى م 
﴾٩﴿ مةـۛصاۛصــخة ة نةــوقة ش ـنف ي ـة ۜ  وة س ـحح اــهي فةـفف لن ۛـل ـففـم ـم  الفـئ كة ه ـا ول ونة ح 
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Haşr /10 – Onlardan 
sonra gelenler (başta 
muhacirler olarak, 
kıyamete kadar gelecek
müminler):
-“Ey kerim Rabbimiz, 
derler, bizi ve bizden 
önceki mümin 
kardeşlerimizi affeyle! 
İçimizde müminlere 
karşı hiçbir kin 
bırakma! 
Duamızı kabul buyur 
ya Rabbenâ, çünkü Sen 
raufsun, rahîmsin!” 
(şefkat ve ihsanın son 
derece fazladır). [9,100]

Haşr /11 – Bakmaz 
mısın şu münafıklık 
yapanlara? 
Onlar Ehl-i kitaptan 
kâfir kardeşlerine: 
“Vallahi, diyorlar, eğer 
siz buradan çıkarılacak 
olursanız, 
mutlaka biz de sizinle 
beraber çıkarız. 
Sizin olduğunuz yerde 
asla kimseye itaat 
etmeyiz, 
-eğer size savaş açan 
çıkarsa mutlaka size 
yardım ederiz.” 
Ama Allah şahittir ki 
onlar yalan 
söylemektedirler.

11-17. âyetler Beni 
Nadir Yahudilerinin 
Medineden 
çıkarılmaları sırasında 
indirilmiştir. Onlara 
Peygamberimiz on 
günlük süre tanıyan 
ültimatom 
gönderdiğinde 
Abdullah b. Übey ve 
diğer bazı münafıklar 
haber gönderip, kesin 
teminat vererek, 
kendilerine arka 
çıkacaklarını 
bildirdiler. Bu kısım, 
nüzul bakımından, 
sûrenin başından 10. 
âyetine kadarki 
bölümünden öncedir. 

Haşr /12 – Çünkü, o 
Yahudiler yurtlarından 
çıkarılırsa, bu 
münafıklar onlarla 
beraber çıkmazlar  
ve eğer kendilerine 
savaş açılırsa onlara 
yardım etmezler. 
-Eğer yardım etseler 
bile arkalarını döner 
kaçarlar. 
Sonra Allah onları 
helâk eder de artık 
kurtarıl-mazlar. 
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Haşr /13 – Onların
kalplerinde sizden
duydukları korku, 

Allah’tan
korkmalarından daha

ileridir. 
Bu böyledir, çünkü
onlar, gerçeği bilip

anlamayan kimselerdir.

بزح

﴾٢﴿
         Haşr /14 – Onlar
sizinle toplu durumda

savaşmazlar, ancak
sağlam kaleler içinden 

veya duvarların
arkasından sizinle
savaşmak isterler. 
Kendi aralarındaki

çatışmaları pek
şiddetlidir. 

Sen dışardan onları
birlik içinde sanırsın.

Halbuki kalpleri darma
dağınıktır. 

Böyledir, çünkü onlar
aklını kullanmayan,

düşünmeyen bir
güruhtur.

Haşr /15 – Bu
Yahudilerin hali,

kendilerinden az önce,
yaptıkları işlerin

vebalini tatmış olan, 
âhirette de ayrıca gayet

acı bir azap çekecek
olan kimselerin

durumuna benzer. 

Bu âyet, sayıca az olan
müslümanlar

karşısında Bedirde
bozguna uğrayan

Kureyş ile Benî
Kaynuka Yahudilerine

işaret etmektedir. 

Haşr /16 – Yahudileri
savaşa teşvik eden

münafıkların durumu
ise tıpkı şeytan’ın

duru-muna benzer ki o,
insana: “Dine inanma,

reddet!” diye telkin
eder.  O kendisine

kulak verip kâfir olunca
da şöyle der:

“Ben senden uzağım.
Çünkü ben âlemlerin

Rabbinden korkarım!” 

نةاونة ـول ـق ــية ـة بح ان  رف لةنةا وةـف ــاغفرة وة نةاــل   خف ة الح يــوة انة ـذي مفـد  ه ـــعفـنف بةـــاؤ ن م ـجة
لة ي ق ـجفـتة وة لف في ن واـعة ينة انمة ةذي ى ل لح لح ل وب نةا غ  ة يـالح ونةــبةـ ۛسنةــذي يـاب ـق  ي ان ـالف مة

ةـلة اي رةـــتة مفـــلة ال يـى الح واــــــنة  نةافةـذي ق  ﴾١٠﴿ ـة بح اــــرة ة  اـنة نح حي ؤ ن كة  رةــــاي ۟ـــيـــف   رة م 
ة ينة ـالح وا  م كفذي ر  نفـئ ــتةا ب   لةكنـل  الفــنف الهفــفة ول وــية ا ن ـــنة ل  خفق  م ـه ـــوة
ة  ــجة لة  ن مف كمعةـمةنح داىـمف  الحةكمـيـــع   فيـيــطيـــ وة ر ـخفــنةـمف لةـت ـر   جفـا خف

ة ۜ وةكمنـح ةد  ــهةــشفـ يةالحن مف نح ونةـب  ذ  اـكةــ لةمفــه ــاي ۙدىــالبة نف ق ا اي رة مفـت ــلفــوت ــ وة لةنةنفص 
ر لةئ نف ونة  ا خف ر ج  ۛ ج وا لة يةخف مف ه  عة لةئ نف ق مة يةـوت ـ وة ونةــنفـل وا لة ر  ۛـه ــص  مف ﴾١١﴿

ة نف مفـت ــلة ﴾١٢﴿ لح ــي ــمف لةــر  وه ــۛصـ نةلةئ نفوة ةــــوة بة نح ةدف ي ــــارة  ث ــالف ة لة ر ونةـــۛصـنفـمح
ه  ۜنة ــمف م ــــر  ة اةـــب كة ــ ذن ل الحن  م  لةــــــ قةمف ــــه ـــنح وف هفـــالۛش و د ـص  يـةى فيــبةـدح  رة

ات ـي  لة يكمل ونـةـقة مي ي اعاـمف جة ة في لح ى م  اي نفـحةـق رى نةة  الوف م  ة صح ﴾١٣﴿ ه ونةـففـية قة
يــمف  ۛشــه ــنةــيفـبة ۜ  تةـدي عاىـيـميــمف جةـــه ـــب ـۛســحفــد  ااء  ج  رة ر ۜ  بةـــــوة مفــه ـس  أفـــد 

ثةل ــمةـكف ﴾١٤﴿ ق  ل ــــمف ۛشـــه ـل و ب ــــوة ة اةـ ب  كةــتحنۜى  ذن م  لة يةـ قة مفـــه ــنح ۛـق ــعفــوف ل ونة
بةـذةاق  ه ـالة المفـوا وة لةــر  ۛ  وة ۛــذةاب  الليــمف عةـه ــمف يم  ينة نف قةالحةذي مفـل ـبفـ م  ىاـ قة ه  يب ري

ةـل  الـثةـمةـكف ذف قةـيفـشح ۛ  فةكذۛسان  اـــلف نفـالة ل ـطةان  اي رف ا ـــلةــــف  ة ففمح رةكف ﴾١٥﴿

﴾١٦﴿ نحيقةالة يء  م ــي بةــ اي ا ف  ــنفـراي ايي الخة ح ن ةكة اي ة الحن ينةــميـــــــالةـعةـــــــ الفرةبح
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Haşr /17 – Neticede 
ikisinin âkıbeti de, 
ebedî kalmak üzere 
cehenneme girmek 
oldu.  İşte zalimlerin 
cezası budur.
 
Haşr /18 – Ey iman 
edenler! Allah’ın 
azabına mâruz 
kalmaktan korunun. 
Herkes yarın âhireti 
için ne gönderdiğine 
dikkat etsin. 
Allah’ın azabına dûçar 
olmaktan korunun. 
Çünkü Allah yaptığınız 
her şeyden haberdardır. 

Haşr /19 – Sakın şunlar
gibi olmayın ki onlar 
Allah’ı unuttukları için,

Allah da kendi öz 
canlarını kendilerine 
unutturdu. Fayda ve 
zararlarını dahi 
bilemiyorlar. 
İşte yoldan çıkanlar 
bunlardır. [63,9] 

Rabbini unutup 
terkeden kimse, aslında
kendi öz varlığını 
terketmiş, kendi 
kendisine 
yabancılaşmış 
demektir. Zira insanın 
asıl kimliği Rabbine 
mensub olması, O’nun 
kulu olmasıdır. O’nu 
bırakıp, başka lâyık 
olmayan şeylere kulluk 
eden, perişan olur, 
heder olur gider. 

Haşr /20 – 
Cehennemlik-lerle 
cennetlikler elbet bir 
olmaz.
Felah ve başarıya 
erenler, cennetliklerdir. 
[45,21; 40,58] 

Haşr /21 – Eğer Biz bu 
Kur’ân’ı bir dağın 
tepesine indirseydik 
onun, 
Allah’a tazimi 
sebebiyle başını eğip 
parçalandığını 
görürdün. 
İşte bunlar birtakım 
misallerdir ki düşünüp 
istifade etmeleri için, 
Biz onları insanlara 
anlatıyoruz. [13,31; 
2,73] 

Haşr /22 – Allah’tır 
gerçek İlah! O’ndan 
başka yoktur ilah. 
Görünmeyen ve 
görünen her şeyi bilir.  
O rahmandır, rahîmdir. 
[10,58; 7,156; 6,54] 
{KM, Matta 10,34-35} 
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       Haşr /23 –
Allah’tır gerçek İlah,
O’ndan başka yoktur

ilah.
O melik’tir, kuddûs’tür,
selam’ dır,  Mü’min’dir,
müheymin’dir, aziz’dir,

cebbar’dır,
mütekebbir’dir. Allah,

müşriklerin
iddialarından münezzeh
ve yücedir. [62,1] {KM,
İşaya 6,3; Çıkış 15,11; I

Samuel 2,2} 

O meliktir: kâinatın
gerçek hükümdarıdır. 

Kuddûs’tur: bütün
eksiklerden uzak ve

yücedir. 

Selam’dır: Kusurlardan
salim olup yaratıklarına

esenlik verendir. 

Mü’min’dir: Güvenlik
verendir. 

Muheymin’dir: Her şeyin
üzerinde gözetip

kollayandır. 

Aziz’dir: Üstün kudret
sahibi, mutlak galiptir. 

Cebbar’dır: Yaratıklarının
hallerini ve işlerini

düzelten ve iradesi ile
onları istediği şekilde

yönetendir. 

Mütekebbir’dir: Büyükler
büyüğüdür. [85,9; 10,46;

13,33] 

       Haşr /24 – Allah o
gerçek İlahtır ki

halık’tır, bârî’dir,
musavvir’dir. Hasılı, en
güzel isimler ve vasıflar
O’nundur. Göklerde ne

var, yerde ne varsa
hepsi O’nu tesbih ve

tenzih eder. O, azizdir,
hakimdir. [17,44] 

Bâri’dir: Yaratıklarını
düzgün ve âhenkli

kılandır. 

Musavvir’dir: Bütün
mahlûklarına özel

sûretlerini verendir. 

“Her kim sabahleyin üç
kere Euzu billahi’s-

Semîi’l-Alîmi mine’ş-
şeytani’r-racîm dedikten

sonra Haşr sûresinin
sonundan üç ayeti okursa,

Allah Teâla onun emrine
yetmiş bin melek verir.
Onlar akşama kadar o
kimse için dua ederler.

“Eğer o gün ölürse şehid
olarak vefat etmiş olur.

Onları akşamleyin okuyan
da aynı durumda sevap

alır” (Hadis-i Şerif,
Tirmizi). 

ة ال ا ف ي الــه ــــنح ةار ــمة يفــال ــ خة نح ذنــيـن  فيـــدة اۜ  وة كةـــل  هة اق ــكةـــفة اــه ــتةـبةـانة عة ا مة
ا ن وا االـية ينة انمة ةذي ا الح ة يح هة وا ـ اتح ةق  لفالحن رفـظ ـنفـــتةــ وة ﴾١٧﴿ ا ؤ ا الــجة ةــزن ۟ـيـميــال ـظح نة

ة وة وا ـــــاتح ۜ  ق  ة ة الحن ة اي نح بي  الحن اـخة ب مة ير  ة مةـــــا قةـس   مةـــــففـــنة ۛــغةـــــــتف  ل ــــدح د 
لة تـة ة اـكفواــون كموة ينةـلح واــنة ذي ة س  ۜالحن مف ۛسه  مف النفف  يه  ﴿١٨﴾ فةاة نفسن ل ونةـعفـتة مة

ي لة واي تـة اب  يةسف حة ةار   الصف اب  النح حة الصف ۜ وة ةة  نح الفجة ﴾١٩﴿ ائ كة م  ا وللن  ه 
ونة ق  اس  الففة

ا  لةوف النفزة لفنةا ذة اننةهن رف بةل ـجة لنىــعة الفق  ﴾٢٠﴿ م  ةة  ه  نح اب  الفجة حة ونة الصف اائ ز  الفـفة
عـۛصـتةـــم  يةة ـــخة نفــم  اـىدح  ۜ شف ة مف لفكةـــت   وة الحن  ثةال ــ  الف اليفــلة ىاه ـــتةـرة ع اش   خة

يالحن   وةـــــه  هة الحةذي لن اي ا لة ﴾٢١﴿ ب ـــضفــــنة اــر  ةـعةــــلة لنحةاس  ـــل  هة ةـفةـتةـمف يةـه ـلح ر ونةـكح
﴾٢٢﴿ ة  لح ۛاي وة ة ب  ـــيفـغةـم  الفــال ـ عةه  الشح اـــــوة ۛ    دة هة حف وةــه ة  حيـن  الـمنـالرحة م ـيـرحة

لن ا اي ة ــلة لح ۛـــه هة اي ة وس  دح ـق ـل ك  الفـمةـلف  الوة م  الفـالسح م ـلة ؤف ن ـم  الحن ــــه  ةوة يــ الح ذي
﴾٢٣﴿ ن  يفم  هة ةار  الفم  بح يز  الفجة زي انة الفعة بفحة ۜ س  بح ر  كة تـة اي ـعةالحن    الفم  ة ونةـكمر ــشفـمح

ر  لةــۛصــم ــار ئ   الفـبةـالف ةسفــوح  اــه   الف ۜىــسفـــح ــاء  الفـمة نن ال ـــالف وة الحن ــــه  ق ــخة
﴾٢٤﴿ ـح  ۛ ه ـــ لةي ۛسبح  ض  ةرف الف ات   وة وة من ا ف ي السحة وة  مة ه  ي وة زي الفـالفعة م ـيـكيـحةـز 

نةة        تةح  مف ة  الفم  ورة            س   
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60-MÜMTEHİNE 
SÜRESİ

Medine döneminde inmiş 
olup 13 âyettir. Adını 
“imtihan edilen kadın” 
anlamına gelen 10. âyetten 
almıştır. Sûrenin esas 
konusu müslümanlarla, 
müslüman olmayanların 
ilişkileri, İslâm 
düşmanlarıyla dostluk 
kurmanın yasaklığı 
hakkındadır. Son kısımda, 
İslâm’ı kabul ettiğini 
bildirip müslümanların 
saflarına girmek isteyen 
gayr-i müslim kadınların, 
samimiyetlerini tesbit 
etmek gayesiyle 
denenmeleri 
emredilmektedir. Hudeybiye
anlaşması ile Mekke’nin 
fethi h.6-8 (m. 628-630) 
arasında indiği anlaşı-
lıyor. 
Bismillâhirrahmânirrahîm

Mümtehine /1 – Ey 
iman edenler! Benim de
sizin de düşman-larınızı
dost edin-meyin.Onlar 
size gelen gerçeği 
reddet-tikleri halde, siz 
onlara sevgi 
sunuyorsunuz. 
Resûlullahı ve sizi, sırf 
Rabbiniz olan Allah’a 
inandığınız için, 
vatanınızdan kovuyor-
lar.  Siz Benim 
yolumda cihad etmek 
ve Benim rızamı 
kazanmak için 
yurdunuzdan  çıkarıl-
mayı göze aldıysanız, 
nasıl olur da onlara 
sevgi gösterip sır  
verirsiniz?  Halbuki 
Ben sizin gizlediğiniz 
ve açıkladığınız her 
şeyi bilmekteyim. 
Doğrusu içinizden kim 
bunu yaparsa, artık 
doğru yoldan sapmış 
olur. [5,51-57; 3,28; 4,144]

Kureyşliler Hudeybiye 
antlaşmasını çiğneyince Hz. 
Peygamber (a.s.) Mekke’yi 
fethetme hazırlıklarına 
başladı. Yalnız bu hedefini 
ashabdan birkaç kişi dışında 
kimseye hissettirmemişti. 
Hatıb b. Ebî Beltea  (r.a) 
nasılsa bunu öğrenmiş ve 
Mekke’ye giden bir cariye ile 
çok gizli kaydı ile mektup 
göndermişti. Allah Teâla Hz. 
Peygamber (a.s.)’a bunu 
bildirdi. O da Abdullah İbn 
Zübeyr ile Mikdad (r.a)’ı 
gönderip “Medineden 40 km. 
kadar mesafede bulacakları 
kadından” mektubu 
almalarını istedi. Getirdikleri 
mektupta Mekkeye sefer 
hazırlığı bildiriliyordu. 
Peygamberimiz Hatıb’a 
sebebini sorunca o: “Ya 
Resulellah, ben küfre sempati 
duyduğumdan değil, ama 
ailem orada, Mekke’de onları 
koruyacak akrabalarım da 
yok. Bu davranışımı 
gözönünde bulundurarak 
Kureyşliler aileme sıkıntı 
vermezler ümidiyle bu işi 
yaptım” dedi. Öldürmek 
isteyen Hz. Ömer’e (r.a), 
Efendimiz şöyle dedi: “Hâtıb, 
Bedir’e katılanlardandır. 
Allah’ın Bedir savaşına 
katılanlara nazar buyurup 
“Ben sizleri affettim, 
demediğini kim biliyor?” Hz. 
Peygamber onu affetmekle 
beraber, sebep ne olursa 
olsun, küfre yardım yerine 
geçecek bir davranışın kesin 
haram olduğunu bildirmiştir 
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        Mümtehine /2 –
Eğer size karşı ellerine
bir fırsat geçerse, size

düşman kesilirler. 
Ellerini de, dillerini de
size fenalık etmek için

uzatırlar ve sizin de
kâfir olmanızı cân-u

gönülden isterler. 
        Mümtehine /3 –
Ne  hısımlarınızın, ne

de evlatlarınızın
kıyamet günü size

faydası olmaz. Allah
kıyamet günü aranızda

hükmeder, itaat edenleri
cennete, kâfir ve âsileri

cehenneme gönderir.
Allah yaptığınız her

şeyi görür. 
         Mümtehine /4 –
İbrâhim’de ve onunla
beraber olanlarda size
güzel bir örnek vardır:

Hani onlar
hemşehrilerine şöyle

demişlerdi: Bizim, ne
sizinle, ne de Allah’tan

başka ibadet ettiğiniz
şeriklerinizle hiç bir

ilişiğimiz kalmamıştır.
Siz Allah’ın tek İlah

olduğuna inanmadıkça,
biz sizi reddediyor,

bizimle sizin aranızda
ebedi olarak düşmanlık

ve nefret meydana
geldiğini ilan ediyoruz. 

Ne var ki İbrâhim’in
babasına: “Senin için

Rabbimden af
dileyeceğim. Bununla

beraber, Allah’ın senin
hakkında dilediği hiç

bir şeyi önlemem
mümkün değildir.”

demesi başka. Onun ve
beraberinde olanların

duası şudur: “Ey Yüce
Rabbimiz! Yalnız sana

güvenip dayandık, Sana
yöneldik ve sonunda da

Senin huzuruna
varacağız. [19,47; 26,86-

87; 9,113-114] 
          Mümtehine /5 –

“Ey Ulu Rabbimiz, bizi
kâfirlere deneme

konusu kılma, affet
bizi. Çünkü Sen azîz ve
hakîmsin (mutlak galip,

tam hüküm ve hikmet
sahibisin). 

Müminlerin kâfirlere
deneme konusu (fitne)
kılınması şu şekillerde

olabilir: 
1.Kâfirlerin hâkim ve galip

olup müminleri dinden
uzaklaştırmak için baskı ve

işkence uygulamaları.
2.Müminlere galebe

sağlamaları sebebiyle
kâfirler kendilerini üstün

görüp “İslâm hak din
olsaydı, gerçeklere

dayansaydı müslümanlar
böyle perişan olmazlardı.”

diye kendi inkârlarını
doğru bulmaları. 3.Kâfirler
baskı sonucunda müminleri

tavizlere sevkedip, islamî
ahlâk ve faziletlerinden

uzaklaştırarak, başka
insanlara alay konusu

yapmaları. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
ةــــتة وا لةـن ــانمة عةـــذ وا عةـخ ـــتح ي وة وحي ة د ـــد  اــل   الوفمفكموح اءةـية ا اــــيح  ال اـية ةهة ينةــالح ذي

قة وا ب كفدف ـــوة ر  ااءةــفة ا جة نةمفكممة ۛ   م  قح الفحة لةـق ـلفـت  ه ــونة اي ةة ـمةــالفـمف  ب ـيف دح وة
ة يح اي م ـــت مف النف كما ــوة بح ن واــؤف ۜكمب الحن  رة مفـت ـنفـكم اينف مف ج ونةـخفــي  ولةر  س   الرحة

ي يلي ااءة ۛسبي ابفت غة ۛضاتيي وة رف  مة
رح ونة ۗ ت س  ةة  دح وة مف  ب الفمة ه  لةيف اي ت مف جف رة اداى  خة هة ي ج  في

يف فة ااـالخف مة نف ت مف وة مة ۜ وة ت مف لةنف ك مف العف نـف لفه  م  عة دف يةفف ة فةقة ااءة ۛضلح ۛسوة لةم  النةال العف اا وة ب مة
وك مف اينف ف  ك ون وا يةثفقة ااءى لةك مف يـة دة ك مف العف لةيـف اوا اي ط  يةبفس  مف وة يةه  اليفد  ﴾١﴿ ة يل ـبيـالسح

اـفةـنفـتة لةنف حة ك مف الرف ك مفـم  عة ﴾٢﴿ مف نةتةه  اللفس  دح وا وة وة وء  وة ا تـة ب السح  ۜكذلةوف ونة ر  ف 
﴾٣﴿ ۛ  ية د ك مف لة الوف ا لة ۛ  يةــوة ة  مة ين مة الفق  ل ـوف ص  ۜـبة فف ك مف نـة ا الحن وة يف ير  ب مة ل ونة بةصي مة تةعف

ۛسنة يـحة بف ة  فاي يمةـاي هي ينة رن ةذي الح مفـمة وة ه  م  وف ذف قةال وال قة ه ۛ اي عة انةتف ة  لةك مف قةدف كة وة ا سف
نف د ون ـتة ونة م  ب د   الحن    عف

نةنةاكف ابةيف بةدة نةاب ك مف وة رف فة اؤ لا م  ءن ةا ب رة نح اـاي ة مح م  ك مف وة نـف
ن وا  تحنىـداى حةـالبة م  حف ب الحن ت ؤف قةـوة ة لح ا اي ه  لةــدة وف بة ك م  الفـوة نـة الفـيف ة  وة اوة دة اء ـعة ۛضا بةغف

اا مة  ل ك ـالمف  وة
نة لةكة ۜ نفــم  الحن  م  ء  ة ۛشيف بح ـنةاـرة يمة هي بفرن ُ اي تةغفُلُ يه ـبيل  ةـسف نح رة  ف 

لةكة
ةنةا  بح نةاـلفـعةــجفــ لة تةرة ﴾٤﴿ لة ةـيفكة تةـعة كح نةا لفنةا وةـوة لةيفكة النةبف لة وة اي ير ـاي صي يفكة الفمة

﴾٥﴿ ينةنةةى ـتفـف  ةذي اغفكف ل لح وا وة ر  لةنةا ـفة رف ةنةاۛف  بح ةرة نح يم النفۛت كةـ اي كي الفحة يز  زي  الفعة
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Mümtehine /6 – 
Onlarda sizin için, 
Allah’a ve âhiret 
gününe kavuşmayı arzu
edenler için güzel bir 
örnek vardır. Ama kim 
de aksine giderse bilsin 
ki Allah ganî ve 
hamîddir (hiçbir şeye 
ihtiyacı yoktur, her 
türlü hamd ve övgü 
O’na mahsustur). 
Mümtehine /7 – 
Umulur ki Allah sizinle 
düşmanlarınız arasında 
bir sevgi ve yakınlık 
kurar. Çünkü Allah 
herşeye kadirdir. Allah 
gafurdur, rahîmdir. 
[3,103; 8,63; 60,1; 5,57]

4. âyet, kâfir akrabalarla 
ilişkilerin kesilmesini 
istemişti. Müminler bunu 
uygulamışlardı. Fakat 
bunun onlara zor geldiğini 
Allah Teâla elbette 
biliyordu. Bundan ötürü, 
dürüst ve ihlaslı 
müminlerin akrabaları ile 
olan düşmanlıklarının 
sevgiye dönüşeceğini Allah 
Teâla müjdeledi. Çok 
geçmeden Mekke’nin fethi 
ile bu müjde gerçekleşti. 
Mümtehine /8 – 
Dininizden ötürü sizinle
savaşmayan, sizi 
yerinizden, 
yurdunuzdan etmeyen 
kâfirlere gelince, Allah 
sizi, onlara iyilik 
etmeden, adalet ve insaf
gözetmeden menetmez.
Çünkü Allah âdil 
olanları sever. 

Bu âyet müslümanlarla 
Mekke müşriklerinin 
ilişkilerinin son derece 
gergin olduğu sırada 
inmiştir. Buna rağmen 
iyiliği, insaf ve adaleti 
emretmesi, oldukça dikkate 
değer
Mümtehine /9 – Allah 
sadece, dininizden 
ötürü sizinle savaşan, 
sizi yerinizden 
yurdunuzdan kovan ve 
kovulmanıza destek 
veren kâfirleri dost 
edinmenizi meneder. 
Her kim onları dost 
edinirse, işte onlar 
zalimlerin ta  
kendileridir.

Kâfirlerle ilişkileri 
kesmek, her türlü alâkayı 
kesmek anlamına gelmez. 
Bu âyet açıklıyor ki ilişki 
kesmenin sebebi, kâfir 
olmaları değil, müminlere
zulüm ve işkence  
uygulamaları-dır. 
Müslümanlara düşmanlık
etmeyen gayr-i 
müslimlere iyi davranmak
gerekir. Nitekim Hz. Ebû 
Bekir’in hanımı Kuteyle 
kâfir idi. Hudeybiye 
anlaş-masından sonra 
kızını görmek üzere 
Medine’ye geldiğinde kızı
Esma: “Annemle 
görüşeyim mi?” diye 
sorunca Efendimiz: 
“Evet, hem de  ona iyi 
davran” demiştir. 
Müslümanın gayr-i 
müslim muhtaçlara 
yardımda bulunmasına 
hiç mani yoktur. 
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      Mümtehine /10 –
Ey iman edenler!

Mümin hanımlar size
katılmak üzere hicret

etmiş olarak
geldiklerinde onları
imtihan edin. Gerçi

Allah onların imanlarını
pek iyi bilir. Ama siz de

onların mümin
olduklarını anlarsanız,

artık onları kâfirlere
geri göndermeyin.
Bundan böyle bu

hanımlar kâfir
kocalarına, kâfir

kocaları da bu
hanımlara helal

olmazlar. 

Bununla beraber
kocalarına da vermiş

oldukları mehirleri, siz
iade ediniz. Kendilerine

mehirlerini vererek bu
kadınlarla

evlenmenizde bir
sakınca yoktur. Kâfir
kadınları nikâhınızda

tutmayın. Onlara
harcadığınız mehri,

varacakları kâfir
kocalarından isteyin.

Kâfirler de İslama girip
sizinle evlenen eşlerine

sarfetmiş oldukları
mehri sizden geri

istesinler. Allah’ın
hükmü budur. Aranızda
O hükmeder. Zira Allah

her şeyi hakkıyla bilir,
tam hüküm ve hikmet

sahibidir. 

Hudeybiye
anlaşmasına göre İslâmı

kabul edip Medine’ye
gelecek olanların Mekke

müşriklerine geri
gönderilmeleri gerekiyordu.
Fakat bir müslüman hanım,

kâfir kocasının nikâhı
altında kalamayacağından
âyet onları koruyor, ancak

gelişlerinin kocadan
kurtulmak değil, sırf
dinlerini kurtarmak

gayesiyle olduğunu teyid
etmelerini şart koşuyordu.

Hudeybiye anlaşmasına
göre Mekke’den Medine’ye

giden müminler Mekkeye
geri gönderileceklerdi.

Fakat anlaşma metninde
herhangi bir kişi değil,

recul kelimesi
kullanıldığından, bu sadece
erkekleri kapsıyordu. Onun

için Ukbe b. Ebî Muayt’ın
kızı Ümmü Gülsüm hicret

edip Medineye gelince
kardeşleri onu geri

istemişler, Peygamberimiz
recul kaydını hatırlatarak

geri vermemiş, onlar da
hiçbir itirazda

bulunamamışlardı. 
    Mümtehine /11 –

Eğer eşlerinizden biri
dinden dönüp kâfirlere

kaçar da, sonra
yaptığınız savaşta siz

galip gelirseniz, eşleri
gitmiş olan kocalara

ganimet malından,
harcadıkları mehir

kadar verin. İnandığınız
Allah’a karşı gelmekten

sakının. 

ۛسنةة  نف حة   ل مة
وا كةانة ج  ة يةرف مة الحن الفيةوف ۜ وة رة نخ  نف الف مة وة دف  لةقة

ك مف كةانة مف لـة يه  ة  في وة ا سف
ۛسى ك مفالحن  عة نـة لة بةيف عة ﴿٦﴾ النف يةجف ة فة وةــتةـية ة ــلح ةا نح الفالحن وة ن يح ـ ه   غة

۟ـالف يد  مي حة
﴾٧﴿ نة بةيف ينة وة ةذي مف الح ه  نف ادةيفت مف م  ۜ  عة ةةى دح وة يـــــــ قةالحن وةمة ۜ ـدي حيـغة الحن وةر  ور رة م ـيـف 

ات ل وك مف ف ي لةمف ين   ي قة لةمف الدحي وك مف وة ج  ر  نف ي خف م  ن   الحن م  ـيـك ـهنـنفـية لة ينة عة ةذي الح
﴾٨﴿ ك مف يةار  مفــبةـ النف تةد  ت  رح  وه  لةـوة اوا اي ط  س  ۜـقف مف ه  ة يف نح ة اي  الحن

بح  ينة ي ح  طي س  قف الفم 
الخف مف ف يكمل و ـقةاتة ين  وة ح ج ـالدي نفـكموـرة مف م  ا نحةمة يـك م  اي هن ينة ن ـعة الحن  يةنف ةذي الح

ةوف  لح ك مف النف تةوة ۛ ج  مف نف يةتةوة ه  مة ةه مفوة ائ كةلح ك مف  فةا وللن يةار  واد  ر  ظةاهة اى وة لن ا عة رة ايخف
اا ا ية ينة اليح هة ةذي اوا الح ن  ذةا انمة ك م  اي ااءة نةات  جة م  ؤف ات  الفم  رة اج  هة م  ﴾٩﴿ م   ه 

ونة ةال م  الظح
يـب  اـاي ۛ فةا نف عةـه ـن  مة ة وه ـت ـمفـل ـنح ة ـم  نةات نح م  ؤف لةـ فةم  ن و فةا تةح  ۜ مف ة نح م ـلةـ العفاللحن   ه 

ة  ه نح

لح  لةـلةه  ح  مف  مف وة ۜلح ونةـح ــيةه  ة ت  لةه نح ان ه مفوـ وة ع و ج  ةتةرف لةىه نح   اي
ار ۜ لة ة الفك فح

 النف
ة نح وه  ت م  تةيف اا ان ذة ة اي ح وه نح ك  ۜا ج ورة  تةنـف ة ه نح ج  لة واۜ وة ق  ااالنففة ك مفـيفـلةـنةاحة عةـمة

ل وا ـة سف اا وة نف مة ااال ل وا مة ـة لفيةسف ت مف وة قف واۜـفةـالنففة ق  لة س ـت وة ۛصم ـك وا ب ـمف ر  ع  اف  وة الفكة
اينف ك مفــفةاتة وة ﴾١٠﴿ ل ك مف ۜ م كذح  ذن ك م ـ يةالحن  نـة حف ۜكمبةيف يم  الحن وة  مف لي يم  عة كي حة

لةى ـ اي ار ـك ـالف ة اـفة فح ت ـفة مفـت ـبفـقة عة ةـان يـوا الح بةتفـنة ذةهةـذي ء م  اج ـۛشيف وة مفكمنف الزف
﴾١١﴿ اج  وة نف ثفلةـ م  مفـه ـالزف اا ال واۜـفةـمة ة ق  اتح واـوة ةق  ـةالحن نف ذيي الح م ـ م هيــمف ب ـت ـي ال ونةـن ـؤف
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Mümtehine /12 – Ey 
Peygamber! Mümin 
hanımlar: 
Allah’a hiç bir sûrette 
ortak tanımamak 
hırsızlık yapmamak, 
zina etmemek, 
çocuklarını 
öldürmemek, hiç 
yoktan yalan uydurup 
iftira atmamak, 
bulduğu bir çocuğu, 
kocasına isnat 
etmemek veya gayr-ı 
meşrû bir çocuk 
dünyaya getirip onu 
kocasına mal 
etmemek,
senin kendilerine 
emredeceğin meşrû 
olan herhangi bir 
konuda sana karşı 
gelmemek 
hususlarında sana biat
etmeye geldiklerinde, 
sen de onların 
biatlarını kabul et ve 
onlar için Allah’tan af
dile. Çünkü Allah 
gafurdur, rahîmdir 
(affı ve ihsanı boldur).

Bu âyet Mekkenin fethi 
günü inmiş, erkeklerden 
sonra kadınlardan da biat 
alınmıştır. Çocuk 
öldürmekten maksat: “kız 
çocuklarını öldürüp 
gömmek” tir. 
Meşrû bir hususta: Senin 
onlardan istediğin meşrû 
bir şey, yahut nehyedeceğin
bir münker hususunda 
demektir. Resulullahın 
meşrû olmayan bir şeyi 
istemeyeceği kesin olduğu 
halde böyle buyurulması, 
müminlere “Halık’a isyan 
olan hiç bir işte mahlûka 
itaat edilmez.” kuralını 
hatırlatmak içindir. 

Mümtehine /13 – Ey 
iman edenler! 
Allah’ın kendilerine 
gazab ettiği bir 
güruhu dost 
edinmeyin. 
Onlar ki ölüp kabre 
giren bir kâfir nasıl 
âhiret mutluluğundan 
ümidini kesmişse, 
kendileri de âhiretten 
öyle ümitlerini 
kesmişlerdir

Verdiğimiz meale göre, 
burada bir kısım Yahudilere
ima edilmektedir. Onların 
âhiretten ümitsizlikleri, ya 
âhireti kabul etmeyişleri, 
âhirete iman etmemeleri 
sebebiyledir yahut Tevratta 
geleceği bildirilen ve 
risaleti kesin olan Hz. 
Peygamber (a.s.)’ı inkâr 
etmeleri sebebiyle, bunun 
mutlaka böyle bir cezasının
olacağını bildiklerinden 
olabilir. 
Diğer muhtemel meal şöyle
olabilir: “O kimseleri dost 
edinmeyin ki Allah onlara 
gazap etmiş, âhiretten 
ümidi kesmişler ve kâfirler, 
mezara girenlerden nasıl 
ümitlerini kesmişlerse, 
onlar da âhiretten öylece 
umutlarını kesmişlerdir.” 
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61-SAFF SÜRESİ

Medine’de inmiş olup
14 âyettir. Adını 4. âyetten

almıştır. Sûrenin asıl
konusu gerçeğe iman edip

o uğurda mücahedeyi
teşviktir. İnsanlığın üç

büyük Peygamberi olan Hz.
Mûsâ, Hz. Îsâ ve Hz.

Muhammed
aleyhimüsselamın risalet ve

tebliğlerine işaret
edilmiştir. 

Bismillahirrahmanirrahim

      Saff /1 – Göklerde
ne var, yerde ne varsa

Allah’ı tesbih ve tenzih
eder. O azîzdir,

hakîmdir (üstün kudret,
tam hüküm ve hikmet

sahibidir). 

Allah’ın eksiklerden
münezzeh, hiçbir şeye ve

kimseye muhtaç olmadığı
hatırlatılıyor. Böylece bu
sûre boyunca emredilen

cihad ve tebliğin faydasının
insanlara raci olup Allah’a

bir fayda vermesinin
sözkonusu olmadığı

vurgulanıyor. 

Saff /2 – Ey iman
edenler! Niçin

yapmayacağınız şeyleri
söylüyorsunuz? 

Saff /3 –
Yapmayacağınız şeyleri

söylemek, Allah’ın en
çok nefret ettiği

şeylerdendir. 

         Saff /4 – Allah,
taşları birbirine

kenetlenmiş bir bina
gibi saflar halinde,

kendi yolunda
savaşanları sever. 

    Saff /5 – Hani
bir vakit Mûsa kendi
milletine “Ey benim

milletim! demişti,
benim Allah’ın Resulü

olduğumu bildiğiniz
halde niçin bana böyle
eziyet ediyorsunuz?” 

Onlar batıla
meyledince, Allah da

onların kalplerini hakkı
kabul etmekten, hakka

meyletmekten
uzaklaştırdı. Öyle ya,

Allah yoldan çıkmakta
direten bir güruha

hidâyet etmez, onları,
emellerine ulaştırmaz.

ذةا  اي
كة ااءة نةات  جة م  ؤف نةكة الفم  اى ي بةاي عف لن ر  النف عة ي شف  لة

ب الحن  نةكذ اا ا ية  اليح هة
ةب يح  النح

ية لة نيـــوة يةــزف لة دة ه ـت ــقفــينة وة لة يةـــلفنة الوف لة ة وة ينةـــأفتيــنح يةـيفــۛش لة قفـسفـــاى وة نةـر 
يــاليف ج ـدي الرف ة وة نح لةـه ــل ـــه  ة  وة يكة ـينةـصيـعفــية نح في ينةه  بةـتةـففــية تةان  ـهفــب ــب  يفنةـري

﴾١٢﴿ ر وف  فةـمة اسفــه ـعفـبةاي ــعف ة وة ة ــه ـلة رفـف ـغفـتةـنح ۜنح ة ة الحن نح ة اي حيـغة الحن ور رة يم ـف 
ةـــتةــــتة لة لح اقةـوة ۛب ــوف ض  ماىغة واالحن وف ئ س  مف قةدف يـة ه  لةيف اااليح  عة ةـــية ا الح ينة انمةـهة ن واــذي

﴾١٣﴿ نخ  نة الف ة  ـــم  ايـةـكفرة ار  م ــــك ــــۛس الفـــئ ــمة ة اب  الفــنف الصفــفح ب ور ــــق ــحة

فح                       ة  الصحة ورة           س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾١﴿ حن ۛسبحةحة  ال  ات  ف ي  مة وة من ا ف ي السحة مة ۛ وة وة ض  ةرف وةالف يز  ه  زي يم  الفعة كي الفحة
تاىـب رة مةــكف دة قف نف الحن  ع  ﴾٢﴿ ن وا ينة انمة ةذي االح اااليح هة الة ول ونة ـق ـمة تةــل  ية ل ونةـففـتة مة عة

ة  نح ةاي ةـــح ـــ ي الحن يـبح  الح ا ت ــنة  ي ـذي يل ونة ــقة في ﴾٣﴿ ول واـتة النف ا  ق  تة مة ل ونةـففـلة عة
ذف قة اي ىـالة م ـوة م ـقةـل  وسن هيــوف ﴾٤﴿ يل هي ى ۛسبي   ۛصفاح

ة اةـكف مف ب ـنح ص ــيةان  مةـنفــه  وص ـرف
قة ونة النحيـعفـدف تةـوة ول  يـلةم  س  اواالحن  رة اغ  ا زة ة ۜ فةلةمح ك مف لةيـف م  ل مة يةا اي ذ ونةـت  قةوف يـؤف ني

﴾٥﴿ اغة  ۜ  وة ــــــه ـــــــــو بةــل ـــــــــــــ ق الحن الزة يةهفالحن مف يـ  لة  د 
مة الفـالف وف قيـقة اس  ينةـفة
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 Saff /6 – Vakti geldi, 
Meryem’in oğlu Îsâ da: 
“Ey İsrail oğulları! dedi, 
“Ben size Allah’ın 
Resûlüyüm. Benden 
önceki Tevrat’ı tasdik 
etmek, benden sonra 
gelip ismi “Ahmed” 
olacak bir resulü 
müjdelemek üzere 
gönderildim. 
Ne zaman ki o 
peygamber, açık açık 
delillerle kendilerine 
geldi:”Bu, kesin bir 
büyüden ibarettir” 
dediler. {KM, Yuhanna 
14,16; 16,13; Matta 4,15-
16; İşaya 42,1-4}

بزح

﴾٣﴿
Hz. Peygamber (a.s.) bir 
hadisinde: “Benim adım 
yerde Muhammed, göklerde
ise Ahmed’dir” buyurur. Bu
iki isim de çok övülen 
mânasında olup mânaları 
birbirine yakındır. Yuhanna
İncîli 14,16 cümlesi, Hz. 
Îsâ’nın: “Ben de Baba’dan 
dileyeceğim ve O size 
başka bir Parakletos 
verecek” sözünü nakleder. 
Bu kelimeyi Hıristiyanlar 
“teselli edici” diye 
çevirirler. Bu kelime, Hz. 
Îsâ’nın yaşadığı çevrenin 
dili olan Aramice’de 
Mawhamana’nın tam 
Yunanca karşılığı olan 
Periklitos (çok övülen) 
isminin bozulmuş şeklidir. 
(Hz. Îsâ zamanında 
Yahudiler İbranîce değil, 
Aramîce konuşurlardı). 
           Periklitos ile 
Parakletos fonetik olarak 
birbirine yakın olduğundan
bazı çevirmenlerin veya 
sonraki dönemlerdeki 
kâtiplerin bu iki kelimeyi 
birbirine karıştırdıkları 
anlaşılıyor. Müslümanlar 
burada, Hz. Muhammed 
(a.s.)’ın müjdelendiğini 
görürler. 8. asır 
tarihçilerinden İbn İshak 
mezkûr İncîl cümlesini 
naklederken “Biriklitus” 
diye yazmış ve bunun 
Rumcada “Muhammed” 
mânasına geldiğini 
söylemiştir. Kim bilir, 
muhtemelen onun 
devrindeki İncîllerde 
Parakletos yerine 
Periklitos yazılı idi. 
Saff /7 – Allah’a itaate 
dâvet edildiğinde, bunu 
kabul etmediği gibi, 
üstelik uydurduğu yalanı 
Allah’a mal eden, Allah 
adına yalan söyleyenden 
daha zalim kim olabilir? 
Allah böyle zalimleri 
hidâyet etmez, emellerine
ulaştırmaz. 
Saff /8 – Onlar Allah’ın 
nûrunu ağızlarıyla 
üfleyerek söndürmek 
isterler. Fakat kâfirlerin 
hoşuna gitmese de, Allah 
nûrunu tamamlayacak 
(dünyanın her tarafına 
ulaştıracaktır). 
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Bu âyetin indirildiği sırada,
müslümanların Medine ile

sınırlı olup sayılarının
sadece birkaç bin kişi

olduğu düşünülmelidir. 

Zahirî şartlar İslâmın
dünya çapında yayılmasına
müsait görünmediği halde,
gaybleri bilen ve her şeye
kadir olan Allah, kesin bir

tarzda bunu müjdelemiştir. 
      Saff /9 – O Resulünü,
diğer bütün dinlere üstün

kılmak için, hidâyet ve
hak dini ile göndermiştir.
İsterse müşrikler bundan

hoşlanmasın. [48,28; 9,33]

      Saff /10-Saff /11 – Ey
iman edenler! Sizi gayet

acı bir azaptan
kurtaracak, üstelik size

çok kârlı bir ticaret
sağlayacak bir iş

bildireyim mi? Allah’a ve
Resulüne inanır, Allah

yolunda mallarınızla ve
canlarınızla mücahede

edersiniz. Eğer bilirseniz
bunu yapmak sizin için

çok hayırlıdır.
        Saff /12 – Böyle

yaparsanız sizin
günahlarınızı aff eder ve

içinden ırmaklar akan
cennetlere ve özellikle
Adn cennetlerinde çok

güzel saraylara yerleştirir.
İşte en büyük başarı, en
büyük mutluluk budur. 
      Saff /13 – Memnun
olacağınız bir şey daha

var: Allah’tan bir yardım
ve yakında gerçekleşecek

bir zafer! Müminlere
bunları müjdele! 

       Saff /14 – Ey iman
edenler! Siz Allah’ın

tarafında olunuz. O’nun
dinine yardım ediniz.

Nasıl ki Meryem’in oğlu
Îsâ vaktiyle, havarilere:

“Allah’ın yolunda
giderken kim bana

yardımcı olmak ister?”
diye sorunca, havariler:

“Allah’ın dinine biz
yardımcı oluruz” diye

cevap vermişlerdi. 
           Neticede

İsrailoğullarından bir
kısmı Îsâ’nın

Peygamberliğine iman
etti, bir kısmı da inkâr

etti. Biz de iman edenleri
düşmanlarına karşı

destekledik de onlar
ötekilere üstün geldiler.
{KM, Matta 4,19-20} 

Fakat maalesef Hz. Îsâ’nın
peygamberliğine iman,
daha sonraki asırlarda

gittikçe değişikliğe uğradı.
İlk üç veya dört asır

boyunca yapılmış teolojik
tartışmalardan bu durum

açıkça anlaşılmaktadır.
Piskopos Arius (Ö. 326)

müminlerin çoğu gibi Hz.
Îsâ’yı Peygamber, Allah’ı
da bütün yaratılmışlardan

ayrı, Yüce ve Tek kabul
ediyordu. Fakat bu inanç

İznik (325) ve İstanbul
(381) konsilleri tarafından

redd edildi. 
           Mesih’e

inanmayanlardan
Yahudiler; inananlardan ise

Hristiyan ve Müslümanlar
kasdedilmektedir. 

يبة يةا  ناي
لة اايـي رة نحيي ايسف  اي

ول  س  ك مف الحن  رة لةيـف ۛصدح  اي ا اقام  نة ل مة يف بـة ذف اي  وة
يۛسى قةالة يةمة ابفن  عي رف مة

ول  س  نف يةأفتيي ب رة ي م  د  ا  بةعف ه  م  ۜ  اسف د  مة ا الحف ة مف فةلةمح ه  ااءة نةات  جة ب الفبةـيح  ة يح نة يةدة ية  م  رن ةوف رىاوة التح بةشح  م 

نف مة لةم  وة ن  الظف محة ى م  تةرن لةى افف ۛب الحن  عة وة  الفـكةذ  ه  اى وة عن ي دف ﴾٦﴿ ا قةال وا ذة ر  هن حف ين  س  بي م 
ونة يد  ا ي ري ؤ ن الحن  ن ورة ل ي طفف  ﴾٧﴿ لةى ۜ اي م  لة الحن  الف سف  وة

ي لة د  مة يةهف وف ينة الفقة ةال مي الظح
ـة وةــه  ۛس يذييالح لةـالرف ﴾٨﴿ اه ــفف ب اة الحن   مف ـه ـوة ت مح  وة هي   م   ن ور 

لة هةكفوفـوة  ر 
اف ـالف ر ونةــكة

قح  ه  الفحة رة لةى ل ي ظفه  ين  عة لةوف ك لح هي الدحي هة وة ۟ كةر  ك ونة ر  شف الفم  ولةه  س  ى رة ي ب الفه دن دي ن ـوة
اا ا ية ينة اليح هة ةذي ن وا الح  انمة

لف لنى الد لح ك مف هة يـك مف عة ة  ت نفجي ارة نف ت جة ذةاب  م  يم  عة اللي ﴾٩﴿
ن ونة م  ؤف ـ  ول هي  ب الحن  ت س  رة ونةوة د  اه  ت جة ي وة يل  في ال ك مف الحن  ۛسبي وة ۜ ب اةمف ك مف النفف س  وة ﴾١٠﴿

رفــية ف  مفكمــبة مف ذ ن وــك ـلة غف ﴾١١﴿ ل  ر كمذن يف نفكملـة مف خة ۙـعفــت مف تةـنفـك  مف اي ونة لةم 
نف ۛسا  م  مة وة ار  ةنفهة االف ت هة ي نةكن تةحف بةةى في طةيح  لفـ خ  ي دف نحةات  تةكموة يـمف جة ري جف

ى رن ا خف ۜ وة ا بح ونةهة ر  ت ح  نة  نةصف الحن م  ﴾١٢﴿ ل كة ۜ ذن ن  دف نحةات  عة ۙ جة يم  ظي ز  الفعة وف الففة
اا ا ية ينة اليح هة ةذي اوا الح ن وا ك ون  الحن  النفۛصارة انمة ﴾١٣﴿ ۜ وة يب  فةتفح  قةري ر وة ينة بةشح  ني م  ؤف الفم 
نة يحي ار  وة نف ل لفحة ي مة لةى النفۛصاراي ۜ اي  الحن 

 قةالة
يح ونة ار  وة الفحة ا  كةمة

يۛسى قةالة يةمة ابفن  عي رف مة
اائ  ة  م ـطة يــبة نفـفة اايـي ناي رة ۛكف وة لةـايسف ة  اائ فة رةتف طة ـفة ن  النفۛصار   نةتفـ فةانمةالحن نةحف

﴾١٤﴿ ةـفة نةا ـــاةيح ةدف ينة انمةـالح وا ظةــبةــصف اةــمف فةـــد  وح  ه ــعة لنىــعة ن واـذي ينةــاه ـح  ري
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62-CUMA SÜRESİ

Medine’de inmiş olup 
11 âyettir. Adını Cuma 
namazını farz kılan 9. 
âyetten almıştır. Son 
Peygamberin evrensel 
risaletinin insanları 
arındırması, 
Yahudilerin kendilerini 
üstün görüp dine de bu 
anlayışı hakim 
kılmalarının zararı 
bildirilir ve İslâmın 
hem dünyayı, hem 
âhireti, hem de bütün 
insanlığı kucaklayan 
ibadet telakkisine işaret
edilir. 
Bismillâhirrahmânirrahîm
Cuma /1 – Göklerde ne
var, yerde ne varsa 
hepsi melik (kâinatın 
gerçek hükümdarı), 
kuddus (çok yüce, her 
noksandan münezzeh) 
azîz ve hakîm olan 
Allah’ı tesbih ve tenzih 
eder. 
Cuma /2 – O, ümmîler 
arasından, 
kendilerinden olan bir 
elçi gönderdi. Bu elçi 
onlara Allah’ın 
âyetlerini okur, onları 
inançlarına ve 
davranışlarına bulaşmış
kirlerden arındırır, 
onlara kitabı ve hikmeti
öğretir. Halbuki daha 
önce belli ve kesin bir 
sapıklık içinde idiler. 

Ümmî kelimesi burada 
Yahudi geleneğinde ifade 
ettiği anlamda olup Cenab-ı
Hak Yahudileri üstü kapalı 
bir şekilde kınamaktadır: 
“Ey Yahudiler, siz Araplara 
aşağılamak kasdiyle ümmî 
diyorsunuz. Fakat, Allah 
risaletini, onların arasından 
seçtiği birine verdi.” Ümmî 
tabiri ayrıca şu anlamlara 
gelebilir: Ehl-i kitap 
olmayan (3,20); kendi 
kitaplarını bilmeyen (2,78); 
Yahudi olmayan (3,75). 
İbranîce aslında Goyim 
(Batı dillerinde gentiles) 
Yahudi olmayanlar 
hakkında kullanılıp bunlara 
hiç değer verilmez. Türkçe 
Tevrat çevirilerinde bu 
kelime “milletler” diye 
çevirilir. Ayrıca Yahudilerin
şu gerçeği anlamaları ima 
ediliyor: “Siz Arapların 
Cahiliye dönemlerini iyi 
bilirsiniz. Peygamberin 
önderliğinde onların nasıl 
bir nitelik kazandıklarını da
görüyorsunuz. Öyleyse 
bunun ancak ilâhî bir 
kaynaktan olduğunu 
anlamanız gerekmez mi?” 
Cuma /3 – Bu Resûl, 
henüz kendilerine 
katılmamış bulunan 
diğer insanlara da 
gönderilmiştir. O 
gerçekten azîzdir, 
hakîmdir (üstün kudret, 
tam hüküm ve hikmet 
sahibidir). [17,44; 3,20; 

43,44; 26,214; 7,158; 6,19] 
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       Cuma /4 – Bu,
Allah’ın lütfu olup onu
dilediğine verir. Allah

büyük lütuf ve ihsan
sahibidir. 

      Cuma /5 – Tevratın
mesajını ulaştırma ve

onu uygulama
yükümlülüğünü kabul

ettikleri halde, sonra bu
yükümlülüğü yerine

getirmeyenler, 

tıpkı ciltlerle kitap
taşıyan merkebe benzer.

Allah’ın âyetlerini
yalan sayan kimselerin

düştükleri durum ne
fecî! 

Allah böylesi
zalim gürûhu hidâyet

etmez, emellerine
ulaştırmaz. [7,179] 

Cuma /6 – De ki:
“Ey kendilerine Yahudi

diyenler! İnsanlar
arasında yalnız

kendinizin Allah’ın
dostları olduğunu iddia

ettiğinize göre, 

bu iddianızda
tutarlı iseniz, haydi

hemen ölmeyi temenni
edin de bir an önce

O’na kavuşun. [2,94-
96] 

Yahudi, Hz. Yâkub (a.s.)’ın
dördüncü oğlu Yehuda’ya

nisbettir. Hz. Süleyman
(a.s.)’dan sonra

İsrailoğulları ikiye
bölününce onlardan birine
Yehuda, öbürüne İsrail adı

verilmiştir. Hz. Yâkub’un
soyundan gelen

kabilelerden sadece Yehuda
ve Bünyaminin nesli kalıp,

çoğunluk da Yehuda’da
olduğundan bu isim galip

gelmiştir. 

Cuma /7 – Ama onlar
bizzat yaptıkları

zulümler sebebiyle
asla ölümü temenni

etmezler. Allah o
zalimleri pek iyi

bilir. 

Cuma /8 – De ki:
“Sizin kaçtığınız o

ölüm var ya, o
mutlaka sizi

karşılayacaktır.
Sonra da

görünmeyen ve
görünen ne varsa

hepsini bilen
Allah’ın huzuruna

götürüleceksiniz, O
da sizin

yaptıklarınızı tek tek
bildirecek ve ondan

ötürü karşılığını
verecektir. [4,78] 

ة                        عة ة  الفج م  ورة         س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ات   وة من ا السحة مة ض  ف ي وة ةرف ل ك  الف دح وس  الفمة يز  الفق  زي يم  الفعة كي الفحة ـح  حن  ي ۛسبح  ا ل  ف ي مة
وة ي ه  نة ف ي بةعةۛث الحةذي يحي  الف مح 

ولى س  مف رة ه  نف مف يةتفل وا م  ه  لةيف يةات هي عة مف ان يه  كحي ي زة وة ﴾١﴿
الف كفـوة اينفـح  ةةۗ وة  مة

ي ل ـبفـقة  نفـم  واـان ـكف ل  لةفي ۙ ۛضلة ين  بي م  ي  م ـوة ه  لح م  تةاۛب عة الفك 
ل كة ذن ﴾٣﴿ ينة ري انخة اـم  وة ة مف لةمح ه  واـية نف ق  ۜــب  لفحة مف وةه  ه  يز   وة زي  الفعة

يم ـالف كي حة ﴾٢﴿

﴾٤﴿ تيـــــ ي الحن  ل ــضفـــــفة ۜـــنف يةـــــه  مةـيــؤف الحن  ۛشااء  ل ـفةـــ ذ والفوة م ـيـظيــعةــالف ضف
ا لةمف  ل وهة م  ثةل  يةحف ار  كةمة مة  الفح 

ل  م  ۜ يةحف اراى فة السف ثةل  ينة مة ل وا الحةذي يةة ح مح  رن ةوف ةالتح  ث مح
ب وا ب  ة الحن ات ـانيةـكةذح ۜ وة يــــــهفـــ لة ية الحن  مةـــــقةــالف د  وف ثةل  م  ب ئفۛس مة وف ينة الفقة ةذي الح

اا الــق  ةــيح  لف ية ا الح يـهة اوا ــهة نة ـذي عةاينفاد  ة مف الــــت ــمفــ زة مفكمنـح ﴾٥﴿ ةال ـال ينةــظح مي
﴾٦﴿ ااء ـل  الوف حن ية ةـمةـتةـنحةاس  فةـد ون  ال نفـ م ل  ا الفـنح ۛت ـو  وف  اينفمة

ت مف كم قينف نةـيـۛصاد 
مةــقة ة يــتف اليفــدح ۜ ــه ــدي الحن مف ةال ـالـم  ب ـيــليــ عةوة ينةــميـظح لة نة وة ةوف نح ا البةداى ب ـيةتةمة اـه  مة

ة ق لف نح ۛت ـالف اي وف يمة رح ونة م ـ تةالحةذي ه  فةــف  ةـنف نح يــه  م ـا  دح ونةـمف ث كملة قي ة ت رة مح ﴾٧﴿

﴾٨﴿ لنى ال  اي ةـيفـغةـم  الفـعة الشح ادةة  فةــب  وة ا ـمف ب ـك ــئ ـبح ـنةـي ـهة ۟ـعفـ تةمفـت ـنفـك مة ل ونة مة
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Cuma /9 – Ey iman 
edenler! Cuma 
namazına ezan ile 
çağırıldığınız zaman 
derhal Allah’ı 
zikretmeye (hutbe ve 
namaza) gidin, 
alışverişi bırakın. Eğer 
bilirseniz, bu sizin için 
çok hayırlıdır. [17,19] 

Cuma namazı, 
cuma günü öğle 
vaktinde cemaatle 
kılınır. Hutbeden sonra 
iki rek’atlık farz namaz 
eda edilir. Hutbeden 
önce ve farzdan sonra 
sünnet olarak dörder 
rek’at daha namaz 
kılınır. Bunun dışında 
müslümanlar cuma 
günü işleriyle meşgul 
olabilirler. Yahudilerin 
cumartesi, 
Hıristiyanların pazar 
günü yaptıkları gibi 
dünyevî işleri tatil 
etmeye mecbur 
değildirler. 

Cuma /10 – Namaz 
tamamlanınca 
yeryüzüne yayılın, 
işinize gücünüze gidin, 
Allah’ın lütfundan 
nasibinizi arayın. 
Felaha ermenizi ümid 
ederek Allah’ı çok 
zikrediniz. 

Cuma /11 – Onlar bir 
ticaret veya bir eğlence 
görünce oraya doğru 
sökün edip, seni hutbe 
verirken ayakta 
bırakıverdiler. 

De ki: Allah’ın 
nezdinde âhirette olan 
nasip, buradaki 
eğlenceden ve ticaretten
elbette daha hayırlıdır. 
Allah rızık verenlerin 
en hayırlısıdır. {KM, 
Matta 6,26} 

63-MÜNAFİKUN 
SÜRESİ

Medine’de inmiş 
olup 11 âyettir. Sûre 
adını esas konusundan 
almıştır. Münafıkların 
iki yüzlülükleri, 
içlerinden müminlerin 
felâketlerini istedikleri 
halde onların yüzlerine 
gülmelerini bildirip 
müminleri uyarır. 
Dünyanın geçici 
zevklerine 
bağlanmamaları için 
öğüt verilerek, 
müminlere münafıklık 
tehlikesinden kurtuluş 
yolu gösterilir. Bu sûre 
Benî Mustalık 
gazvesinin hemen 
peşinden, hicrî 5. yılda 
indirilmiştir. 
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Bismillâhirrahmânirrahîm

Münafikun /1 –
Münafıklar sana

geldiklerinde: “Biz,
senin Allah’ın Resulü

olduğuna şahitlik
ederiz.” derler. 

Allah da senin
Kendisinin elçisi

olduğunu elbet bilir. 

Bununla beraber,
Allah, onların bunu

söylerken yalan
söylediklerine, samimi
olmadıklarına şahitlik

eder. 

       Münafikun /2 –
Onlar yeminlerini

kalkan olarak kullanıp
insanları Allah’ın

yolundan
uzaklaştırırlar. 

Yaptıkları bu iş ne
kötü bir iştir! 

Münafikun /3 – Çünkü
onlar önce inandıklarını

iddia ettiler, sonra
inkâra gittiler. 

Bu sebeple
kalbleri mühürlendi. 

Artık onlar hakkı
anlamazlar. 

Münafikun /4 –
Onları gördüğünde
kalıpları kıyafetleri
senin hoşuna gider,
onları beğenirsin. 

Konuştuklarında
sözlerine kulak verirsin.

Gerçekte ise onlar,
âdeta koltuklarına

dayanan, içi boş, ruhsuz
kütüklere benzerler. 

İçleri boş, ödlek
olduklarından çıkan her

sesten pirelenir, her
yeni haberi kendi

aleyhlerinde sanırlar. 

Onlar düşmandır,
onlardan sakının. Allah

belalarını versin
onların! Nasıl da

hakikatten
vazgeçiyorlar. [9,30;

33,19] 

Onlar hakkında
“Allah belalarını

versin!” ifadesi beddua
olmayıp, onların cezaya

müstahak olduklarının
Allah tarafından

bildirilmesidir.

الحن  اا ا ية ينة اليح هة ةذي اوا الح ن  ذةا انمة ية اي لنوة  ن ود  ة نف ل لصح م  م  ة  يةوف عة ا فةا الفج م  وف عة لنى سف ر ـككذ   اي
يةت  ذةا ق ض  ﴿٩﴾فةا  وا الف ذةر  ل ـيفـبةـوة ۜ ذن ت مف تةـك ـر  لةـيفـمف خةـك ـعة ونةـمف اينف ك نف لةم  عف
ة الحن لنوة  فةانف ة واف يـش ـتةـالصح ض  ر  ةرف ابف الف واـتةـوة نف فة غ  ل ـم  واكماذف وةالحن  ضف ر 

ذةا اي ا وة الوف ةى رة ارة وا الوف ت جة ا ضح  واى  انففة ا لةهف هة لةيف  اي
ك وكة تةرة وة ﴾١٠﴿ يراى ثي لحةك مف كة  لةعة

ونة ل ح  ت فف
﴾١١﴿ ۜ اائ ماى  قة

ا ق لف دة مة نف ر  الحن  ع  يف نة خة و  م  ةهف نة اللح م  ۜ  وة ة  ارة ر  الحن وةالتح جة يف ينة خة قي از  ة الرح

ونة              ق  نةاف  ة  الفم  ورة             س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

 ۢ لةم ـعفـية الحن وةالحن  كة الف ااءة ذةاجة ةــهةـشفـونة قةال وا نةـق ــنةاف ـم ـاي نح ول ــكة لةـد  اي س  رة
﴾١﴿ ة نح س ـــكة لةــــاي الحن  ه ۜ ـــول ـرة ة الفــهةـشفــــ يةوة نح ۛـاذ  ب ـكةــينة لـةــقيــنةاف ــم ــد  اي ونة

ۜ ةالحن  نح اـمف ۛساــه ــ اي اءة  مة ة تح اوا اليفــخةـاي انةـذ  ةـه مف ج ــمة وا عةــةى فةــنح يـنف ۛســۛصدح  ل ـبي
ة  ن واث مح مف انمة ةه  ل كة ب اةنح وا فةُكذن ر  مفـلنى ق ـب عة عةـط ـفة ل وب ه  ﴾٢﴿ ل ونةـعفـية كةان وا  مة

ذةا اي يف وة ال مف ت ـرة ب كة ـتةه  ج  ول وا عف نف يةق  اي ۜ وة مف ه  ۛسام  الجف ﴾٣﴿ ه ونةـقةــففـية لة مفـه ـفة
ل ـقةـل  ۜ  كةــوف مف ةـه  ةـۛسـب  م ـش ـه مف خ ــاةنح ة ۜ يةـنح ة ۛصـونة ك ـۛسب ـحفـدة ة ـيفـلح حة عفـتة مة سف

﴾٤﴿ ه ـلةـعة ۜ ه ـيف وح  فةاحفــعةـم  الفـمف ه ــد  ۜ قةــذة رف ك ونةـؤف فةــى ي ـ النحنالحن  م  ـه ـــلةــاتةـمف
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Münafikun /5 – 
Onlara: “Gelin, 
Resulullahın huzuruna 
varın, sizin için dua 
etsin, Allah’tan size af 
dilesin.” denildiğinde, 

açıktan bir şey 
söyleyemediklerinden, 
kibirlerinden ötürü 
başlarını sağa sola 
büker, içten içe 
homurdanırlar 

ve onların kibirli 
bir şekilde tövbeye 
yanaşmayıp yan 
çizdiklerini görürsün. 

Münafikun /6 – Ha 
mağfiret diledin, ha 
dilemedin, onlara göre 
birdir. 

Elbette Allah, 
fâsıklığı tabiat haline 
getirenleri  hidâyet 
etmez, emellerine 
ulaştırmaz. [9,80] 

Hidâyet 
istemeyen, doğru yola 
dâvet edildiğinde 
kibirlenerek reddeden 
kimseyi zorla hidâyete 
getirmek Allah’ın âdeti 
değildir. 

Münafikun /7 – Onlar: 
“Resulullahın 
etrafındaki fakirlere 
infak etmeyin, destek 
olmayın ki dağılsınlar” 
diyen bedbahtlardır. 

Halbuki göklerin 
ve yerin bütün 
hazineleri Allah’ındır, 
lâkin münafıklar bunu 
bilmezler, anlamazlar. 

Münâfıkların 
önderi Abdullah İbn 
Ubey idi. 
Peygamberimizin 
hicretinden önceki 
liderlik konumu 
sarsıldığı için, 
ömrünün sonuna 
kadar onu çekemedi. 
Her fırsatta Medineli
hemşehrilerini, 
yabancı durumda 
olan muhacirler 
aleyhine kışkırtmaya 
çalıştı. Dünyevî 
şartlarda, her iki 
tarafı da tahrik edip 
çarpıştırmak pek 
kolaydı. Zaman 
zaman kritik, gergin 
anlar yaşandı, fakat 
Allah müminleri 
korudu. Peygamber 
Efendimizin 
rehberliği, Ensar ve 
Muhacirlerin 
basiretleri muhtemel 
olayları önledi. 
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Hicretin 5. yılında
gerçekleşen Benî

Mustalık seferinde,
suyu daha önce alma
meselesinden dolayı
Mekkeli Cehcah ile,

Medineli Sinan
arasında kavga çıkınca

her biri kendi
hemşehrilerini yardıma
çağırdı. İbn Übey olayı

fırsat bilerek, “Besle
kargayı oysun

gözünü!” kabilinden
sözler söyleyerek

muhacirler aleyhinde
kışkırtmaya başladı.

Bunları işiten pek genç
yaştaki Zeyd İbn Erkam
(r.a) derhal durumu Hz.

Peygamber (a.s.)’a
iletti. Huzura çağırılan

İbn Übey yaptığı işi
inkâr etti. Zeyd zor

duruma düştü. Vahyin
gelişi ile durum

kesinleşti. İbn Übey,
Efendimizin huzuruna
varıp özür dilemeyi ve
Allah’a istiğfar etmeyi
gururuna yediremedi. 

Münafikun /8 –
Hem derler ki:

“Medineye bir dönelim;
göreceksiniz aziz olan,

zelil olanı oradan dışarı
atacaktır.” Heyhat!

İzzet, Allah’ın,
Resulünün ve

müminlerindir. Ne var
ki münafıklar bunu

bilmezler. 

Münafıklar akılları
sıra Medinelilere
dayandıklarından
kendilerini güçlü,

Mekkelileri sığıntı
sandıklarından onları

Medine’den çıkartıp
İslâmı zayıflatma

hülyaları kuruyorlardı. 

Münafikun /9 –
Ey iman edenler! Ne

mallarınız, ne
evlatlarınız sizi Allah’ı

zikretmekten
alıkoymasın! Bilin ki

böyle yapanlar, en
büyük kayba uğrarlar. 

Münafikun /10-
Münafikun /11 –

Sizden birinize ölüm
gelip çatmadan önce,

size nasib ettiğimiz
imkânlardan Allah
yolunda harcayın! 

Ölüm gelip
çatınca: “Ya Rabbî, az
mühlet ver bana, bak

nasıl hayırlar
yapacağım, tam takvâ

ehlinden olacağım!”
diyecek olsa da, Allah

vâdesi gelen hiçbir
kimsenin ecelini
ertelemez. Allah

yaptığınız her şeyden
haberdardır. [14,44;

23,99-100] 

مف ا لةه  الةوف  تةعة
لة رف ف  تةغف  ك مفـيةسف

ول  س  اليفالحن   رة رة مف وة ؤ ن ۛسه  ا ر  ة وف وح مفـتةــلـة ه  ذة اي يلةوة اقي
ااء  عةــۛس مفــيفـلةـوة ۛت لةـغفـتةـالسف ه  رف مفـه ـفة ﴾٥﴿ ه ـص ـية كفـم سف  مفـدح ونة وة ب ر ونةـتـة

ۜ لةـــه ـــلة ف ـنف يةــمف ة ـــــــه ـــ لةالحن  رة ــغف نح ۜ  اي ةمف يةالحن يـهفــ لة د  رفـف ـغفـتةـسفـمف تةـــالمف لة
ينةم ـه  ول ـ ية الحةذي وا ـنفـت  لة ونةـق  ق  لنىف  نف ع  عة دةـمة نف ﴾٦﴿ مة وف ا س ـالف  الفقة ينةـفة قي
حن واۜ   وة ـــضح ــــفةـنفــــية اائ ن  ل  زة ات  خة وة من ةرف  السحة الف ض  وة تحنىــحة الحن   ول ــرةس 

ول ونة ـية جة ئ نف ـلة ق  ااـرة نة لةى  عف ي  اي دي نةة ـالفمة ﴾٧﴿ ة نح لنك  نةا وة ينة الفم  قي ونة لة  ف  ه  قة يةفف
ةعة ۜـــنفــزح   م ـــالف ة ةذة لح ا الف حن     وة  هة ة ة    وة ل ــــــــع ــــالفل  هيــل  وــرة س ـــزح ةـجة ر ـخفـلةي  نح

اا ا ية ن وا  اليح هة ينة انمة ةذي الح ﴾٨﴿ ل لف ةـؤف م ـم ـوة نح لنك  ينة وة ينة ني قي نةاف  ية الفم  ۟ـلةـعفـ لة ونة م 
د  لة ا الوف لة  نف ذ ـــمف   عةكموة

ۛر ــكذ نفالحن  مفكمـــوة ال ــمف المفكمــه ــلفــلة ت   وة مة
واوة ق  ا النفف  ة مح نةا م  قف زة  رة

مفكم ﴾٩﴿ ل ـية لف  ذن عة ائ كة كة ـفف لن م    فةا ول  ه 
وـالف ر  اس  نةخة

ت   فةـمةــم   الفكمدة ــالحة ارةبح   ولة   ـق ــيةـــوف لة يةـــأفت ـــل  النف يةــبفـــنف قةـــم  لةوف
لةنف ﴿١٠﴾وة ة تـةـالخح اـرف ايـني لن ۙ   ل ـالجة ىـ اي يب   قةري

ال قة وة دحة ة نة نف كمفةاةصح ينة م  ال حي ة الصح
﴾١١﴿ ااءة الـففـ نةالحن رة ــؤةخح ـي  ذةا جة اۜ وةـل ـجة ساى اي اتةــر  ب ـيـبيــ خةالحن هة ل ونةـمةـعفـــمة

اب ن              ةغة ة  التح ورة           س   
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64-TEGABÜN 
SÜRESİ
Medine’de inmiş olup 
18 âyettir. Adını 9. 
âyette geçen yevmu’t-
tegabün’den almıştır. 
Teğabün günü, kusur 
işleyen insanın 
günahlarının farkına 
varıp dünyada iken 
aldandığını kabul ettiği
gündür. Böylece 
teğabün, büyük 
duruşmanın olduğu 
kıyametin isimlerinden 
biridir. Sûre Medine’de 
gelmekle birlikte Mekkî
sûrelerin galip vasfı 
olan Allah’a iman, 
ihlas, zühd, kanaat ve 
âhiret mutluluğu için 
çalışma konularını ele 
alır. Kâinatın sahipsiz 
olmadığını, her şey gibi
insanın da yaratılışının
gayesi olduğunu, 
dolayısıyla insanın 
iradesini iyi kullanması
gerektiğini bildirir. 
Bismillâhirrahmânirrahîm
 

Tegabün /1 – Göklerde
ne var, yerde ne varsa 
hepsi Allah’ı tesbih ve 
tenzih eder. Hâkimiyet 
O’nundur. 
       Bütün hamdler ve 
övgüler O’na 
mahsustur. O her şeye 
kadirdir. 

Tegabün /2 – Sizin 
hepinizi yaratan O’dur. 
Öyle iken artık kiminiz 
kâfirdir, kiminiz 
mü’min. 

Allah yaptığınız 
her şeyi görür. 

Tegabün /3 – Allah, 
gökleri ve yeri gerçek 
bir maksatla, hikmetle 
yarattı. 

Sizi tasvir edip 
yarattı, hem de size 
güzel güzel sûretler 
verdi. 

Dönüşünüz de 
O’na olacaktır.[82,6-8; 
40,64] 

Tegabün /4 – Göklerde
ve yerde olan her şeyi 
bilir. 
      Gizlediğiniz ve 
açıkladığınız her şeyi 
de bilir. 

O sinelerin özünü, 
gönüllerin ta künhünü 
de bilir. 
Tegabün /5 – Daha 
önceki inkârcıların 
başlarına gelen 
olaylardan haberiniz 
olmadı mı? 

Onlar yaptıkları işlerin 
cezasını dünyada 
çektiler, âhirette de 
onlara gayet acı bir 
azap vardır. 
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Tegabün /6 –
Böyle oldu... Çünkü

peygamberleri onlara
açık açık delillerle

geldiler. 

Fakat bunlar:
“Bizim gibi bir beşer

mi bize yol
gösterecekmiş!”

dediler. 

Onların
nübüvvetlerini inkâr
edip, sırt çevirdiler, 

Allah da müstağnî
olduğunu açıkladı.

Gerçekten Allah
ganîdir, hamîddir

(hiçbir şeye ihtiyacı
yoktur, bütün övgüler

O’na aittir). 

Tegabün /7 –
Kâfirler öldükten sonra

diriltilmeyeceklerini
iddia ettiler. 

De ki: “Hayır!
Rabbim hakkı için,

elbette diriltileceksiniz, 

yaptıklarınız size
tek tek bildirilecek ve
karşılığı verilecektir. 

Bu, Allah’a göre
pek kolaydır.” 

Tegabün /8 – O halde
Allah’a, Resulüne ve

ona indirdiğimiz nûra,
Kur’ân’a iman edin. 

Allah yaptığınız
her şeyden haberdardır. 

Tegabün /9 – Gün
gelir, Allah hepinizi en

büyük toplantı günü
olan mahşerde bir araya

getirir. 

İşte o gün aldanma
günüdür. 

Kim Allah’a iman
eder, makbul ve güzel

işler yaparsa, 

Allah onun
fenalıklarını,

günahlarını siler ve
içinden ırmaklar akan

cennetlere, hem de
devamlı kalmak üzere

yerleştirir. 

İşte en büyük
başarı, en büyük
mutluluk budur. 

Allah’a iman etmek, sadece
O’nun varlığına

inanmaktan ibaret olmayıp
O’nun kitabı ve elçisi

vasıtasıyla bildirdiği kemal
sıfatlarına inanmakla kâmil

olur. Keza güzel işlerin de
ölçüsü, Allah’ın nezdinde

güzel sayılmasıdır. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
لفك  لةه  لةه  الفم  د    وة مف وةالفحة ه  وة حن ي ۛسبح ح   ا ل  منـال ف ي مة ة ات ـسح ا وة مة ۛ ف ي وة ض  ةرف الف

وة ي ه  ك مفـخة الحةذي م ـفة لةقة ر  وة اف  ك مف كة نـف ك مفــنفـم  ﴾١﴿ لنى  عة
ء ـۛش لح ـكم ير ــقة يف دي

لةقة قح  خة ۛض ب الفحة ةرف الف ات  وة وة من السحة ﴾٢﴿ ۜ ن  ؤفم  الحن  م  اوة ير   ب مة ل ونة بةصي مة تةعف
لةم  ا يةعف ات  ف ي مة وة من السحة ﴾٣﴿ ك مف رة ة ۛصوح ۛسنة وة رة فةاةحف وة ۛ وة ص  ه  ك مف لةيف ير  اي صي الفمة

ا مة ۜ ـت  وة ل ن ونة الحن عف يـعة وة ور ـال ذةات ـم  ب ـلي د  صح  ض  ةرف الف ية وة ا لةم ـعفـوة رح ونة مة ت س 
ينة  اللةمف يةأفت ك مف نةبةؤ ا الحةذي

ل  كف نف قةبف وا م  ر  اق وا ـفة مف فةذة لةه  مف وة ه  ر  بةالة المف وة ﴾٤﴿

ل  ة كة ب اةـذن ل ه مفـتف تةـانةـكف ه ـنح مف ر س  يه  اوا أفتي ال  ب الفبةيح نةات  فةقة ﴾٥﴿ ذةاب  يم ـاللي عة
تة ةـوة لح تةـوة اسف اوة نةىـوف يد ـميــن يح  حةـــغة  الحن ۜ وة الحن غف د ـۛشـالبة وانةا  ـونة ر  يةهف ر  كةفة فـة

عة ةـــزة ينةـمة الح اواكف ذي ر  يلنى ـبة لفـث واۜ ق ـعةـبفـلةنف ي   النففة بحي رة ةــث ـعةـبفـت ــ لةوة نح ﴾٦﴿

واـن ـانم ـفة ﴾٧﴿ ة لةـث  ةـنةـت ـمح ة ب ؤل ـــبح ا عةـنح ۜ  وةـــت ـلفـم ـمة ل كةمف ر ـــيـسيــــ يةالحن لةى ــ عةذن
ـة لفـــ النفيذييالح الحن نةاۜ ــزة اتةـ ب وة ر ــيــبيــونة خةـل ـمةـعفــمة س ب الحن  رة الـــول ـ  وة ور ـنح ـهي  وة

مة يةـية ع ـجفـوف م  الفـيةـمف ل كممة ل كةع  ــمفـجةـوف ۜـ يةذن اب ن  ةغة م  التح نف وف مة نف وة م  ﴿٨﴾ ي ؤف

ية ات كفيـ  حاىـۛصال  لفـمةـعفـوة ـة ه   ۛسيح  نف عة رف يــفح  ري نحةات  تةجف لفه  جة خ  ي دف هي وة ب الحن 
﴾٩﴿ ةنفـت ـحفــتة نفـم  ا الف ار  ـهة ال  هة ينة فيـخة ااالـدي ل ــبة يهة الفــفةـالف كةـداىۜ  ذن ز  يم ـظيـعةـوف
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Tegabün /10 – Dini 
inkâr edip âyetlerimizi 
yalan sayanlar ise, onlar
da, devamlı olmak 
üzere cehennemliktirler.
Gidilecek ne fena 
yerdir orası! 

Tegabün /11 – Allah’ın
izni olmaksızın hiçbir 
musîbet başa gelmez. 

Kim Allah’ı tasdik
ederse, Allah onun 
kalbini hakka ve 
doğruya açar. Allah her 
şeyi hakkıyla bilir. 
[57,22] 

Tegabün /12 – Allah’a 
itaat edin, Resulüne 
itaat edin. Eğer yüz 
çevirirseniz bilin ki 
Elçimizin görevi sadece
açık bir tebliğden 
ibarettir. 

Tegabün /13 – Allah’tır
gerçek ilah. O’ndan 
başka yoktur ilah. 

Müminler yalnız 
Allah’a dayanıp 
güvenmelidirler. 

Tegabün /14 – Ey iman
edenler! Eşlerinizden 
ve evlatlarınızdan size 
düşman olanlar da 
çıkabilir. 

Böyle olanlara 
karşı dikkatli olun. 

Bununla beraber 
müsamaha eder, 
kusurlarına bakmaz, 
onları affederseniz bu 
da sizin için bir 
fazilettir. Çünkü Allah 
da gafûrdur, rahîmdir 
(affı ve ihsanı boldur. 
Siz kusurları 
bağışlarsanız O da size 
öyle muamele eder). 
[63,9; 8,28] 

Erkek veya kadın 
bir müminin, ailesini, 
eş veya çocuklarını 
sevmesi, bazan dininin 
gereklerine aykırı 
davranmaya 
götürebilir. Ölçü, Allah 
Teâlanın ölçüsü ile 
ölçmektir. Allah’ın 
merhamet ve 
şefkatinden daha ileri 
bir şefkat genellikle 
tersine bir sonuç 
doğurur. Şu halde 
müminlere gereken, 
bizleri yaratan Rabb 
Teâlanın helâl ve 
haram ölçülerini 
gözetmektir. 

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

64-Teğabun Süresi       /        Yaprak 08B Cüz 28 Süre 64 Sayfa 556

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٦٤﴿ وَرةو التةَغابوِن سو ﴾٦٤﴿ 556

Tegabün /15 –
Mallarınız, evlatlarınız,

sizin için sadece bir
imtihandır. Asıl büyük

mükâfat ve mutluluk ise
Allah nezdindedir.

[8,28; 3,14] 

Tegabün /16 –
Onun için gücünüz

yettiğince Allah’a karşı
gelmekten, haramlara

girmekten sakının,
hakkı dinleyip, itaat

edin ve kendi iyiliğinize
olarak hayır yolunda

mal harcayın. 

Kim nefsinin
hırsından ve

cimriliğinden kendini
kurtarabilirse asıl felaha

erenler işte onlardır.
[59,9] 

Bu konuda
Kur’ân’da üç âyet

vardır: 

1.Bir âyette:
“Allah’a karşı

gelmekten nasıl
sakınmak gerekirse

öyle sakının [3,102]
buyurulur. 

2.Bir başka âyette
de “Allah hiç kimseye

takatini aşan yük
yüklemez” buyurulur

[2,286]. Birinci âyetin
mümin için ulaşmayı

ideal edineceği bir ölçü
verdiği anlaşılır. İkinci

âyette, ilke olarak,
herkesin gücü

nisbetinde sorumlu
olacağı bildirilir. 

3.Üçüncü âyette
yani bu âyette ise, her
mümine uygulamada,

elinden geldiği nisbette
Allah’ın emirlerine

uyup günahlarından
sakınması

emredilmektedir. 

Tegabün /17 –
Eğer Allah’a ödünç

verirseniz O sizin için,
onun kârını kat kat

artırarak verir, hem de
sizin günahlarınızı

bağışlar. Çünkü Allah
şekûr’dur, halîmdir
(küçük iyiliklerden

ötürü bile büyük
mükâfat verir,

müsamahakârdır,
cezalandırmada acele

etmez). 

Tegabün /18 –
Görünmeyen ve

görünen her şeyi bilir.
O azîzdir, hakîmdir
(üstün kudret, tam
hüküm ve hikmet

sahibidir). 

يةـب  ااـات ـان ا نة ال ــئ كة الصفــا وللن ةار  خة اب  النح ينةـحة دي ينة  الحةذي ب واكفوة ة كةذح وا وة ر  فة
ا ة ب ــبةـيـصيـنف م ــم  اۛب ـــاالۛصـمة لح ۜن   ذف ا ـــة  اي الحن  ﴾١٠﴿ ۜ ا يهة ۟ـالف ئفۛسـب  وة في ير  صي مة

ۜـــبةـلفـــــد  قةـــهفـــــية الحن   ه  ء  عةــلح  ۛشــك ـــــب  وة م ـــيـليــــيف مة م ــــنف ي ـــوة ب الحن نف ـــــؤف
ال طي وا ــيـــوة ة ع  الطي الحن ۛ  فةــيـوة ولة ة س  وا الرح ةـــــا نف  تةـــع  لح ةــمف  فةـــت ــيفــوة نح اــا  مة ﴾١١﴿

لن اللحن  اي ا ةـلة لح ۜـــه  هة اي عة وة الحن  لةىــــوة ﴾١٢﴿ س  لنىــعة غ  الفــبةـنةاالفـــول ـرة ن ـيـبيـم ــــلة
ا ةــــــيح  االـية ا الح ينة انمةـــهة ة م ـــذي نح اوا اي نفـــن  ﴾١٣﴿ ةــــتةــيةــلفـــفة ونةـن ــــؤف م ــم ـــالف ل  ــوة كح

د   لة الوف ى  لةــــ  عةمفكموة واح و ه ــــمف فةاحفكمــد  ۛ  وةــــذة ر  نف مف اي ا ج  مفكمــالزف وة
﴾١٤﴿ تةـــعفـتة وا  وة وا  وةـــفةـصفـف  وا فةـف ـغفـــتة ح  ة ــــر  ةا نح حيـف ـــــــ غةالحن م ــــيـــور رة

لة  الوف الحن نةة ۜ  ـتفـ ف  مفكمد   وة ا  الجفـــنفــع  وة ه  م ــيـظيـر عةـــدة ـة نح اـاي ا ا ل ـالمف مة مفكمـوة
ة وا ــفةا تح ة ق  ااسفالحن ت ـطةـتةــ مة اسفــعف الطيـع ـمةـمف  وة النفـع ـيـوا  وة واــف ـــوا  وة ق  ﴾١٥﴿

﴾١٦﴿ هي  س  ة نةفف حح نف ي وقة ش  مة ۜ وة ك مف ةنفف س  راى ل  يف ائ كةـفة خة ونة ا وللن ل ح  فف م  الفم  ه 
ه  لةـقة فف ۛسناى ي ۛضاع  ضاى حة رف مفكمرف ف  يةغف ۜ  وةكملةوة الحن مف نف ت  ض ــاي ر  ةوا ـقف الحن

﴾١٨﴿ ال  ةـيفـغةـم  الفـعة الشح ادةة ـب  وة يم   هة كي يز  الفحة زي الفعة ﴾١٧﴿ ۙـيـليـر حة ك و ـۛش م 

ق              ة  الطحةلة ورة             س   
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65-TALAK SÜRESİ

Medine’de inmiş olup 12 
âyettir. Adını, sûrenin ilk 
bölümüne konu teşkil eden 
talak (boşama) hükmünden 
almıştır. Esas itibariyle 
Bakara sûresinde bildirilen
aile hukukunun bazı 
konularına burada 
tamamlayıcı hüküm 
getirilmektedir. Boşanma, 
iddet, nafaka, süknâ, 
çocuğa nezaret gibi 
konulara yer verilmektedir.

بزح

﴾٤﴿
Bismillâhirrahmânirrahîm. 
 Talak /1 – Ey Peygamber! 
Eşlerinizi boşayacağınız 
vakit onların iddetlerini 
dikkate alarak boşayın ve 
iddeti dikkatle sayın. 
Rabbiniz olan Allah’a karşı 
gelmekten, özellikle 
eşlerinizin hukukuna zarar 
vermekten sakının. Onlar 
zina gibi açık bir hayasızlık
irtikâb etmedikçe siz onları 
evlerinizden çıkarmayın. 
Kendileri de çıkıp 
gitmesinler. İşte Allah’ın 
hudutları! Kim Allah’ın 
hudutlarını çiğnerse 
hakikaten kendine 
zulmetmiş olur. Nerden 
bileceksin, bakarsın Allah 
bundan sonra yeni bir 
durum meydana getirir. 
[2,228-233; 4,19] 
       Yüce Allah öbür 
peygamberlere (a.s.) hep özel 
isimleriyle “Ya İbrâhim!” “Ya 
Mûsâ!” diyerek hitap ederken 
Hz. Peygambere her seferinde, 
nübüvvet yani Peygamberlik 
ulvî makamını anarak hitap 
buyurmuştur. Böylece Allah 
onun yüce mevkiine dikkat 
çekmektedir. İlk hitap Hz. 
Peygamber (a.s.)’a ise de 
âyetin devamının cemi sıgasıyla
ümmete olduğu aşikârdır. 
Şartlar gerektirdiğinde boşama 
sorumluluğunu üstüne alacak 
koca, mübahlar içinde en çok 
istenmeyen bu işlemi yapacaksa
âyet ona meşrû olan şekli 
bildiriyor. Şöyle ki: Evvela bunu
yeterli bir düşünce sürecinden 
sonra kararlaştırmalı ve 
muayyen bir zamanı 
beklemelidir. O da karısı-nın ay
halini tamamladığı zaman, 
temizlik halinin başlangıcını 
kollamaktır. Temizlenme 
başlayıp hiç temas kurmadıkları
bir dönemde bir talakla boşar. 
Böylece bir süreden beri 
hanımıyla yatmayan koca, bir 
de boşayınca kısa bir müddet 
sonra karısını özleyebilir. İddet 
bitmeden kocasının, rücu hakkı 
vardır. Evlilik böylece devam 
ettirilebilir. Eğer böyle olmazsa,
boşanan kadının bir başka 
kocaya varabilmesi için üç ay 
hali görmesi gerekir. Bu, 
yaklaşık üç ay kadar bir süredir.
Bu süre dolmadan koca 
karısını, evden çıkaramaz, 
kadın kendisi de çıkmaz. Âyetin 
sonu, bu boşanmadan sonra, 
Allah Teâlanın yeni bir durum 
ortaya çıkarabileceğini 
bildiriyor: O da pişman-lığın 
belirmesi, akl-ı selimin hakim 
olması, yuva yıkmanın acı 
sonuçlarının hatırlanarak nefret
yerine sevginin gelmesi 
neticesinde evliliğin daha 
sağlamlaşmış bir şekilde 
yeniden kurulmasıdır. 
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Talak /2- Talak /3 –
Bekleme sürelerinin (üç

âdet süresinin) sonuna
yaklaştıkları zaman, onları

ya güzelce evinizde
alıkoyun, evliliği devam
ettirin, yahut güzellikle

ayrılın ve bu boşanmaya
sizden iki âdil kimseyi şahit

tutun ve şahitliği de Allah
için dürüst yapın. İşte

sizden Allah’a ve âhirete
iman edenlere verilen

talimat, yapılan tavsiye
budur. Kim Allah’a karşı

gelmekten sakınırsa, Allah
ona sıkıntıdan çıkış kapıları

açar. Onu hiç ummadığı
yerlerden rızıklandırır.

Allah’a dayanıp güvenene
Allah kâfidir. Allah

buyruğunu elbette yerine
getirir. Gerçekten Allah

herşey için bir ölçü, her iş
için bir vâde belirlemiştir.

[2,240; 33,49] 

      İbn Abbas (r.a)’ya göre bu
âyette hem boşarken, hem de

bir talaktan sonra evliliği
devam ettirmek üzere rücû

ederken şahit tutmak
emredilmektedir. Bir şahıs:

“Eşimi boşarken de, ona
dönerken de şahit tutmadım”

deyince onu işiten sahabî
İmran b. Husayn (r.a.): “Sen

hanımını boşarken de, ona
dönerken de sünnete aykırı
davrandın” demiştir. Dört

mezhep imamları boşama ve
rücû etmenin geçerliliği için

şahit tutmanın şart
olmadığında ittifak

etmişlerdir. Ancak sünnete
uyup şahit tutmanın ihtilafları

önleyen hikmetli bir tavsiye
olduğunu kabul ederler. Bu

muhtevadan anlaşıldığı üzere:
Allah’a hesap vereceğinden

korkarak O’na karşı
gelmekten sakınma, burada;

sünnete uygun boşamak, iddet
süresini düzgün hesaplamak,

hanımını evden atmamak, ona
zulmetmek için rücû etmeyi

geciktirmemek, ayrılmaya
karar verdiklerinde güzellikle

ayrılmak, talak, rücû ve
ayrılma sırasında iki adil
şahit tutmak hükümlerini

içermektedir. 
       Allah böyle yapanlara

kolaylık verir. Böyle
yapmayanlara ise zorluklar

yaratacağı anlaşılır. Öte
yandan erkeğin boşadığı eşini

iddet süresince evinde
tutması, onun nafakasını
vermesi, ayrılırken kalan

mehrini vermesi, ayrıca gücü
yetiyorsa ona başka bir şeyler

(müt’a) vermesi elbette ona
külfet getirecektir. Üstelik

buna, hoşlanmadığı biri için
katlanacaktır. Allah rızası için

bu yükümlülüklerini yerine
getirene Allah Teâla

ihsanlarda bulunacağını
vadediyor. 

         Talak /4 –
Kadınlarınızdan âdetten

kesilenlerin iddetinde
tereddüt ederseniz, onların

iddet süreleri üç aydır. 
 Henüz âdet görmeyenlerin

de süreleri böyledir. Hamile
olan kadınların iddetleri,
çocuklarını doğurdukları
vakit biter. Kim Allah’a

karşı gelmekten korunursa,
Allah onun işinde bir

kolaylık verir. 
       Talak /5 – İşte bu,

Allah’ın size indirdiği bir
emirdir. Kim Allah’a karşı

gelmekten korunursa Allah
onun günahlarını örter,
onun mükâfatını artırır,

ecrini bol bol verir. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
ذةا طة ةـــاي و ه ــــلح ــطةـــۛسااءة  فةـــــم  النح ــت ــقفــلح ة ل ـــق  ة ــع ــنح ةدح نح ت ه  اا ال ةـيح  ية ا النح يح ـب ـهة

بـحة ة رة ۛكمالحن ج ـخفــ  لة ت مف ة م ـوه ـر  ةي و ــنف ب ــنح نح ت ه  وا ةق  اتح ۛ وة ةة ة دح وا الفع  ص  الحف وة
ود  ۜ ح د  الحن  لة ية ا النف  يةـر جفـخفـوة ة لح اح ــينة ب ـتي أفـنة اي ۜ ـنةـيح ـبةـم   ة  ــۛشـفة ت لفكة  ة   وة

ة الحن مة ة  ح ــعةـتةــنف يةــوة ي لةــتة ه ۜ  لةـۛســففــمة نةـلةـدف ظةـقةـ فةالحن ودة  د ـــدح ري ةــعةـدف لح
ذةا بة ة فةــه ـلةـنة الجةـغفـلةـفةا  ةو كمس ـاةمفــنح نح ه  ﴾١﴿ ث  بةـحفـي  ل ــعفــد  راىــكة المفـدة ذن

فة ق ـالوف ةـــوه ـار  الشفـمةـب  نح ر وف  وة يف عةـعف وا ذةوة د  نـفـه  ل  م  مفكمدف عف ر و ف ـب مة
م ــنف كةانة ي ـهي مةـب  ظ ـو عةـي  ب الحن ن   ـؤف ةـــيـــــقي ال وة وا الشح ا دة ةة ـــــــم  ۜ هة حن  ل ل  ك مفـذن

ية قف رفـوة نفـز  ه  م  ﴾٢﴿ الف نخ ـيةـوة م  الف ۜ ـوف نف يةتحةق  ر  مة ةوة ۙـخفـمةه  ـــلف لةــعةـجفـية الحن جاى رة
مة ةــتةــنف يةــوة لةى ــوة كح حةــــه ــفة الحن لف عة ة ــب ـسفـوة نح ةه ۜ اي الحن يفث  لة ية ۜــحة ب  تةس  حف

اـيي يـة الحن نةــسفــئ ــوة ﴾٣﴿ ۜ  قةــغ  المفــبةال  هي لة ـــدف جةـــر  ء  قةــۛش لح ــك ـ ل الحن عة راىـيف دف
تة مفكمـۛساا ئ ــنف ن ــم  ة ت ـع ـمف فةـت ــبفــــ اين  ارف ة ثةــه ــدح ة ـــثةـلنــنح ض ـيـحيـمةـنة الفـم 
ت ـضفـح ــية ا وللة ۜ وة ةحف نة ال ـالف ة النف يةــه ـل ـالجة مة نةـــعفـۛضـنح ائي لةـالشف الحن ۙ وة ر  مفـه 

ر   ل كة ذن الحن المف ﴾٤﴿ ۜ ة لةه نح مف ةــنف يةــــ وة مةحة ةق  ــتح نف لةه  لفـعةـجفـ يةالحن هيـالمف م  راى ر  ي سف
﴾٥﴿  ۜ ك مف لةيـف ا اي لةه  مةالنفزة ة تحةق ـنف يةـوة كةفح الحن مفـعة رفـ يـ  ظ  ي عف ات هي وة ـة ه  ۛسيح  ا الجف نف ه  راىـلـة
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Talak /6 – Boşadığınız 
eşlerinizi, 
imkânlarınız 
nisbetinde 
oturduğunuz 
meskenlerin bir 
bölümünde iddetlerini
tamamlayıncaya kadar
oturtun. Onlar 
üzerinde çıkıp 
gitmelerini sağlamak 
için bir baskı kurmak 
niyetiyle onlara zarar 
vermeye kalkışmayın.

Eğer onlar 
hamile iseler, 
çocuklarını 
doğuruncaya kadar 
nafakalarını verin. 
Sonra boşadığınız 
eşlerle ilginiz 
kesilince sizin 
hesabınıza 
çocuklarınızı 
emzirirlerse, 
ücretlerini verin. 

Aranızda ücret 
işini meşrû çerçevede,
örfe uygun olarak 
güzellikle görüşüp 
sonuçlandırın. Eğer 
annesinin çocuğu 
emzirmemesi 
sebebiyle sıkıntıya 
düşerseniz, bu 
takdirde baba, ücret 
vererek bir başka 
emziren kadın 
bulacaktır. [2,233] 

Talak /7 – İmkânı 
geniş olan, imkânına 
göre nafakayı bol 
versin. Nasibi sınırlı 
olan ise Allah’ın 
kendisine verdiği 
imkân ölçüsünde 
nafaka versin. 

Allah, herkesi 
sadece ona verdiği 
imkân nisbetinde 
yükümlü tutar. Allah, 
sıkıntının ardından 
kolaylık ihsan eder. 

Talak /8 – Rab’lerinin 
emrinden ve O’nun 
resullerinin 
talimatlarından 
taşkınlık ederek azan 
nice ülkelerin halkları 
var ki, Biz onları 
şiddetli bir şekilde 
hesaba çektik ve eşi 
benzeri görülmemiş 
şekilde cezalandırdık. 

Talak /9 – Böylece 
kötü işlerinin 
sorumluluğunu 
tattılar, işlerinin 
sonu tam bir hüsran 
oldu. 
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Talak /10-Talak /11
– Allah onlar için

âhirette de pek çetin
bir azap hazırladı.

Artık siz ey akıl
sahipleri, ey iman

etmiş kullarım!
Allah’a karşı

gelmekten, ileride de
hep sakının ki böyle

bir azaptan
korunasınız. 

İşte Allah size
gerçekleri hatırlatan
bir kitap indirdi, bir

Resul gönderdi.
Allahın nurlar saçan,
yollar açan âyetlerini

sizlere okuyor ki iman
edip makbul ve güzel

işler yapanları
karanlıklardan

aydınlığa çıkarsın. 

Kim Allaha iman
eder, makbul ve güzel

işler yaparsa, Allah
onları, hem de

devamlı kalmak
üzere, içinden
ırmaklar akan

cennetlere yerleştirir.
Allah böyle kuluna

gerçekten pek güzel
nasip ihsan eder.

[15,9; 14,1; 2,257;
42,52] 

Talak /12 – Allah
O yüce Yaratıcıdır ki

yedi kat göğü ve
yerden de onların

benzerini yaratmıştır.
Allah’ın emri ve

hükmü bunlar
arasında inip durur ki,

Allah’ın her şeye
kadir olduğunu ve

Allah’ın her şeyi
ilmiyle ihata ettiğini,

O’nun ilmi dışında
hiçbir şey

olmayacağını siz de
bilesiniz. 

Bazı müfessirler
yedi gök gibi, yedi

yer olarak
anlamışlardır.

Bazıları ise: “yedi
yer olması değil,

sadece nasıl birçok
sema yaratılmışsa,

birçok arz da
yaratılmıştır.”

şeklinde
anlamışlardır. Bazı
âyetlerde canlıların

bizim dünyamıza
münhasır olmayıp

başka âlemlerde de
canlıların

bulunabileceğine
(26,29) işaret

edilmiştir. 

نفمف ـت ـنفكفـث  ۛســيفـحة ة مف كمد  ـ و جفم  نح ارح وه  لة ت ۛضا وة ن  ك  ة ــو ه ـالسف نفـم نح
اينف  ت كـوة ة ا وللة وا نح ق  ل  فةاةنفف  مف  حة

ة نح ه  لةيف نة عة تحنى يةۛضعف حة ۜ ل ت ۛضيح ق وا ة نح ه  لةيف عة
ۛكملة ة نح ه  ة ا ج ورة نح ت وه  وا  مف فةان ر  أفتةم  نـةوة مفكمبةيف مف ۛ ـه ـلةـحة ة ۛضفةا نفنح نةـ الرف عف

قفـل ي نف ة  ف  نف ذ وۛسعة م  ﴾٦﴿  ۛ ر وف  عف اينفب مة ع  وة ض  ت مف فةۛست رف اۛسرف ۜى تةعة رن ا ا خف لةه 
ق ــلةيفـعة زف تنــقف م ـف ـنفـي ـلفــه  فةــه  ر  اا ان ة ف ــلح ـكةـلة ي الحن ۜ ه  ـيـمح مةــت ـۛسعة ۜ وة رةــهي نف ق د 

اةيح نف كة نف وة يةة  م  قةرف ﴾٧﴿ سااالحن    نةفف

ة لح اا اي ۜ  مة ا تنيهة ل   ان عة دة الحن  ۛسيةجف ر  بةعف ا۟رىي سف ع سف
عة يدىا وة ىا ۛشدي ۛساب ا ح  نةاهة ا ۛسبف اـفةحة بفنةاهة ة ذح نف المف تةتف عة ار  ـعة بح هة ل هي وة رة ر س 

ة دح ﴿٩﴾العة  فةذةاقةتف
بةالة ا وة هة ر   المف

كةانة بةة  وة اق  ا عة هة ر  رىا المف خ سف ﴾٨﴿ ىا اب ذة رىا عة كف نـ 
ة ااا ولل ي الحن ۛ  ية ةلفبةاب   الف

ينة ال ةذي  لح
 ۛ ن وا نف قةدف انمة لةـال زة ىا  لةه مفالحن  اب ذة يدىاـۛش عة  دي

ة واـفةاتح ق 
ولى س  يةكميـفـلةــل واعةـتفــ يةرة نةات ـيح ــبةـم   الحن ا ت  ـمف ان ﴾١٠﴿ ك مفالحن  لةيـف ۙكذذ   اي رىا

ن وا ل وا انمة م  عة ات  وة ال حة ة نة الصح ات  م  لةى الظح ل مة ۜ اي نف النح ور  مة نف وة ي ؤفم  جة ر  ينة ل ي خف ةذي الح
ىا ي ـال ـۛص خ ـح ي م ـجفـنحةات  تةـجة ه ـلفـدف ةنفـت ـحفـنف تةـري االف ار ـهة هة يةب الحن   لفـمةـعفـوة

ةاللحن  يـ الح قةــلةـخة ذي ﴾١١﴿ ال  ينة فيــخة ااالبةـيـدي ىاــ لةالحن ۛسنة ـدف الحفـــدىاۜ قةـــهة ق زف ه  ر 
ض  م  ةرف ر  بةـالف ةمف ل  الف ۜ يةتةنةزحة ة لةه نح ةـثف اوا النح لةم  ة ل تةعف نةه نح يف ات  وة وة عة ۛسمن نةۛسبف م 

﴾١٢﴿ ة ء  قةالحن لنى ك لح  ۛشيف ة ـ عة النح ۙ وة ير  ةدي اطة ب ـ قةالحن ع ـۛش لح ـك ـدف الحة ء  ىاـيف لفم
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66-TAHRİM SÜRESİ
         
Medine’de inmiş olup 
12 âyettir. Adını 
sûrenin baş kısmındaki 
konudan almıştır. İslâm
devletinin imkânlarının
artmasıyla 
müslümanların hayat 
şartları nisbeten 
iyileşip ezvac-ı tahirat 
da daha iyi şartlar 
isteyince Hz. 
Peygamber (a.s.) 
onlara ders vermek 
üzere îla yapıp bir ay 
onlara yaklaşmadı. 
Sûrenin ikinci kısmı, 
hak yolu tutanların 
muvaffak olacaklarını 
bildirir, iyi ve kötü 
ailelere tarihten misal 
getirilir. 
Bismillâhirrahmânirrahîm

 Tahrim /1 – Ey 
Peygamber! Niçin 
eşlerini memnun etmek 
için sen kendini 
sıkıntıya sokup Allah’ın
sana helâl kıldığı 
şeyleri nefsine âdeta 
haram kılıyor, kendini 
onlardan mahrum 
bırakıyorsun? Bilirsin 
ki Allah gafûrdur, 
rahîmdir (senin bu 
zelleni de bağışlar. Sana
olan bu târizi, senin 
yüce makamını 
titizlikle 
korumasındandır). 

Bu âyet-i kerimede 
geçen haram kılmadan ne 
kasdedildiği, sözlü bir 
yemin mi yoksa sadece 
fiili bir geri durma mı 
sözkonusu olduğu 
hakkında geniş bilgi  
tefsirlerde yer alır. Ayrıca 
Peygamberimizin verdiği 
sır ne idi? 3. âyette “sır 
olarak bir söz (hadîsen)” 
buyurulmasından burada, 
yapılan bir işten ziyade, 
Hz. Peygamberin bir 
hanımına verdiği bir sırrın 
konu teşkil ettiği 
anlaşılmaktadır. Fakat ne o
hanımın isminin 
açıklanmasına, ne de bu 
sözün ne olduğunun 
bildirilmesine bir sebep 
olmadığı için, Allah Teâla 
bunu bildirmemiş, böylece
bir nevi aile sırlarını 
bilenlerin de onları 
yaymalarının doğru 
olmadığını hatırlatmıştır 
(Buna rağmen tefsirlerde, 
ilgili hanımın Hz. Hafsa 
(r.a.) olduğu hakkında, 
ittifak edilmiş olup bu söz 
hakkında üç rivayet 
vardır). 

1.Peygamberin bal 
şerbeti içmemeye yemin 
etmesi. 2.Zayıf senetli bir 
rivâyet olarak Mariye’ye 
yaklaşmayacağına dair 
yemini. 3.Hilafetin Hz. 
Ebû Bekir, sonra da Hz. 
Ömer’e geçeceğine dair 
verdiği sır. Fakat asıl nüzül
sebebi, Peygamberimizin, 
hanımlarını manevî 
yönden daha yüksek bir 
makama çıkarmak için îla 
yaparak bir ay süre ile 
uzlete çekilmesidir. 
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Tahrim /2 – Allah
gerektiğinde

yeminlerinizi çözmek
için keffaret yolunu

göstermiştir. Allah sizin
yardımcınızdır,

sahibinizdir. O her şeyi
mükemmelen bilen, tam

hüküm ve hikmet
sahibidir.

Tahrim /3 – Hani
bir ara Peygamber,

eşlerinden birine sır
olarak bir söz

söylemişti. Fakat o bunu
kumalarından birine

haber verince, Allah da
bu durumu

Peygamberine bildirdi.
Peygamber de eşine o

söylediğinin bir kısmını
söyleyip, bir kısmından

ise vazgeçmişti.
Peygamber, o eşine bu

sûretle anlatınca o
hayret ederek: “Bunu

sana kim bildirdi? dedi.
Peygamber de: “Her
şeyi bilen, herşeyden
haberdar olan Allah,

bana haber verdi.” diye
cevap verdi. 

Tahrim /4 – Şimdi
ikiniz de ey Peygamber

eşleri, eğer kalplerinizin
matlup olan durumdan

kayması sebebiyle
Allah’a tövbe ederseniz

ne âla! 

Yok eğer hislerinize
mağlub olup

Peygambere karşı
birbirinize arka

çıkarsanız bilin ki Allah
da onun yardımcısıdır.

Cebrail de, salih
müminler ve melâikeler

de ayrıca onun
yardımcılarıdır. 

Tahrim /5 – Eğer o
sizi boşayacak olursa

belki de Rabbi ona
sizden daha hayırlı,

Allah’a teslimiyet
gösteren, mümin,

gönülden itaat eden,
tövbe eden, ibadete

düşkün, oruca düşkün
dul veya bâkireler olarak

başka eşler nasib eder. 

Tahrim /6 – Ey
iman edenler! Kendile-
rinizi ve ailenizi yakıtı
insanlarla taşlar olan o

müthiş ateşten koruyun. 

Onun başında kaba
yapılı, sert ve şiddetli

melekler olup onlar asla
Allah’a isyan etmez ve

kendilerine verilen
bütün emirleri tam

yerine getirirler. 

Tahrim /7 – Ey
kâfirler! Siz ise bugün

boşuna mazeret ileri
sürmeyin. Siz ne
yaptıysanız onun

cezasını çekeceksiniz. 

يم                  ري ة  التحةحف ورة             س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

الحن  وة اا ا ية  اليح هة
ةب يح  م  ل مة النح رح  اا ت حة  مة

ة لح ۛالحن  الحة ي لةكة تةغي ۛضاۛتـمة  تةبف اج  رف وة ۜـالزف كة
ك مف الحن  فةرةۛض قةدف ةةةـ تةلـة لح يف ح  ۛـال ان ك مف ۛ الحن وة مة لنيـك مف وف وة مة ه  وة ﴾١﴿ ور  ف  يم  غة حي رة

ذف اي ة وة  الۛسرح
ةب يح  لنى النح ض  اي هي بةعف اج  وة ۛ الزف يثاى دي ا حة ة ةاةتف فةلةمح ب هي نةبح ﴾٢﴿ يم  لي يم  الفعة كي الفحة

ه  عةالحن  لةيف ۛف بةـ عة ة ۛضـعفـرح رة العف ۛـنف بةـعة ۛضه  وة ض  اـفة عف ة اب هيـنة لةمح ةاةهة بح ه  رة هة الظف وة
ااـتة اينف لةى ت وبة الحن  اي ﴾٣﴿ اۜ قةالة نة ذة نف النفبةاةكة هن ةاةن يةــقةالةتف مة ير  بح بي يم  الفخة لي الفعة

نف تة اي ا عةـظةا هةـوة ة ــ فة ه ــيفـلةــرة ةا نح مةـ ه الحن ه ــيـوف لنــوة ۛـك ــل و ب ـدف ۛصغةتف ق ـقةـفة ا مة
ى  عةسن

ا بح ه  رة ﴾٤﴿ يل  ري بف ج  ح  وة ۛصالـ  ۛ وة ينة ني م  ؤف ة  الفم  ائ كة لن الفمة دة وة ل كة بةعف ير  ذن ظةهي
ا النف لةه  د  اجاى ي بف وة راى الزف يف  خة

ة ك نح نـف ات  م  ل مة نةات  قةان تةات  م سف م  ؤف م   اينف
ة ك نح ةقة طةلح

اا ا ية ينة اليح هة ن وا الحةذي اوا انمة النفف ۛسك مف ق  ﴾٥﴿ اائ بةات  ات  تة اب دة ات  عة بةات  ۛساائ حة  ثةيح 
كةاراى البـف وة

ا النحةاس  هة لةيف ة  عة ارة جة الفح  ة  غ  وة ائ كة لن اد ـمة دة لة ظ  ش  الهف يـوة ق  نةاراى ك مفـلي اـوة ود هة
اا ا ية ة اليح هة ينةـالح ذي ﴾٦﴿ ية ونةـعفـلة ة ص  اا الحن ه ــالمة  مة يةـرة اـففــمف وة ل ونة مة ر ونةـؤف مةـي  عة

﴾٧﴿ تةكف وا لة ر  تةـفة وا الفـعف ر  ةـيةـذ  نح ۜ اي مة ا ت ـوف اــجفـمة نة مة وف  زة
۟ـمةـعفـمف تةـت ـنفـكم ل ونة
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Tahrim /8 –
 Ey iman edenler! 
Samimi ve kesin bir 
dönüşle Allah’a 
tövbe ediniz. Böyle 
yaparsanız 
Rabbinizin sizin 
günahlarınızı 
affedeceğini, sizi 
içinden ırmaklar 
akan cennetlere 
yerleştireceğini 
umabilirsiniz. O gün 
Allah, Peygamberini
ve onun 
beraberindeki 
müminleri 
utandırmaz. Onların 
nûru, önlerinden ve 
sağ taraflarından 
sür’atle ilerler. 

Şöyle derler 
onlar: “Ey Kerim 
Rabbimiz! 
Nûrumuzu daha da 
artır, tamamına erdir,
kusurlarımızı affet, 
çünkü Sen her şeye 
kadirsin.” 

Hz. Ali (r.a) 
bedevînin birinin 
istiğfar kelimelerini 
çabuk çabuk 
tekrarladığını işitince 
“Bu sahte bir tövbe!” 
dedi. Bedevî “Peki 
gerçek tövbe nasıl 
olur?” deyince: 
“Tövbenin sahih 
olması için şu 6 şart 
vardır: 

a-Yaptığına 
pişman olman. 

b-Gaflet ettiğin 
farzları yerine 
getirmen. 

c-Gasbettiğin hak 
varsa onu yerine 
getirmen. 

d-Eziyet ettiğin 
kimselerden özür 
dilemen. 

e-İşlediğin günahı 
tekrar işlememeye 
azmetmen. 

f-Günahtan zevk 
aldığın gibi Allah’a 
itaat ederken de zevk 
alman.” 

Tahrim /9 – Ey 
Peygamber! Kâfirler
ve münafıklarla 
mücahede et ve 
onlara sert davran. 
Onların varacağı yer
cehennemdir. 
Gidilecek yer olarak 
ne fena yerdir orası! 
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Tahrim /10 – Allah,
kâfirlere Nûh’un eşi ile

Lût’un eşini misal
getirir. Her ikisi de iki

iyi kulumuzun mahremi
idiler. Ama inkâr

tarafına giderek eşleri
olan peygamberlere

hıyanet ettiler, kocaları
da Allah’tan gelen

cezadan eşlerini asla
kurtaramadılar. Onlara
(ölürken veya kıyamet

günü): “Haydi,
cehenneme girenlerle
beraber siz de girin!”

denilir. 

Buradaki ihanet zina
mânasına değildir. Bundan
maksat onların eşleri olan
Hz. Nuh ve Hz. Lut (a.s.)’a

karşı onların
düşmanlarıyla işbirliği
yapmış olmalarıdır. İbn

Abbas (r.a), hiçbir
peygamber eşinin zinâ

yapmadığını bildirir. 
          Tahrim /11 – İman

edenlere ise Allah,
Firavun’un eşini misal
getirir. O vakit o hatun

şöyle niyaz etmişti: “Ya
Rabbî! Sen kendi

nezdinde, cennette
benim için bir konak

yaptır, beni Firavun’dan
ve onun kötü işinden

kurtar, beni bu zalimler
gürûhundan halas

eyle!” 

Tahrim /12 – Bir de
İmran’ın kızı Meryem’i

misal getirir. Meryem,
iffet ve namusunu

korudu. Biz ona
Ruhumuzdan üfledik. O

da Rabbisinin
kelimelerini ve

kitaplarını tasdik etti ve
gönülden itaat

edenlerden oldu.
[4,156] 

Hz. Îsâ (a.s.)’ın
babasız dünyaya gelme

mûcizesini kabul etmeyip
onun gayr-ı meşrû bir ilişki

neticesinde doğduğu
iftirasını atan Yahudilere

reddiyedir. Bu sûrede ilâhî
adaletin her insan hakkında

lehte de aleyhte de verdiği
hükmün şahsî olduğu

vurgulanır. En faziletli bir
zata yakınlığın kâfire

faydası olmadığı gibi, en
zalim birine yakınlığı da

mümine zarar vermez. Hz.
Nuh ile Hz. Lût’un eşleri

iman etselerdi, ezvac-ı
tahirat gibi müminlerin

anneleri derecesine
yükseleceklerdi, fakat iman

etmediklerinden
Peygamber hanımı
olmalarına rağmen

cehennemlik oldular. Buna
mukabil Allah’ın en şedit

düşmanlarından
Firavun’un hanımı, cennet

hanımlarının yüksek
mertebesine çıkanlardan

olmuştur. Üçüncü örnek Hz.
Meryem olup, dünyada

hiçbir iffetli kızın
geçirmediği bir imtihana

tâbi tutulmuş, ama cennet
hanımlarının en üstünü

olmakla ödüllendirilmiştir. 

لةى  ـت  اوا  اي بةــ  تةالحن وب  وحاىۜ  عةــــةى  نةـــوف ىـص  سن اا ال ا ـــيح  ية ةهة ينة ان مةــــالح ن واــــــذي
نـف ا ت كمعة ـة ي دفكممف ۛسيح  ي مف وة ري نحةات  تةجف لةك مف جة خ  بـح  رةمفكمرة كةفح   النف يـ 

ةـ الالحن ز ي ــخفــي  لة ةـب ــنح الح ة  وة يــيح واـن ـــنة  انمةـذي ةنفـت ــحفــنف تةــم  ا الف ۙ يةـهة ار  مةــهة وف
ب ـه ـدي يـــاليف ا ن ـــاة يفــمف   وة مفــمة ول ـــ يةه  ونةـق  ى بةـسفــية مف ـور ه ـه ۛ  ن ـعةـــمة نةــيفــعن

﴾٨﴿ ـة بح ااـرة اغفـمف لةنةا ن ـم ــتف  النة نةا وة رف لةـورة نحةكةنةاۛ ـف  ء  قةـلح  ۛشـلنى ك ـ عةاي يـيف ر ـدي
ارة  وة الفــك ــــد   الفــــاه ــجة ة اغفــقيــنةا ف ــم ـــفح ل ظفــينة   وة ا ا ــــيح  ا الـــية ةهة يح ـب ــــــالنح

ۛبــۛض رة ﴾٩﴿ ۜ   وة مةـــه ـيفــلةـعة يـمف ةـهةـجة مف   ــه ـأف ون ۜ   وة ب ـــنح ير ــصيـمةـۛس  الفـئفـم 
واكف ر  الۛتــامف  فة امفـ  ن رة ۜ ـرة الۛت ل ـوح   وة تةاـــــانةـكفو ط  ينة  الحن  ثةلى  ل لحةذي مة

نةا بةاد  ا فةلةمف  ع  انةتةاه مة يفن  فةخة ن يةا ۛصال حة نة ي غف ا م  ه مة نف عة ۛت يفن  تةحف دة بف نف عة م 
رة ۛبــۛضوة ﴾١٠﴿ قيـــيفــ ۛشالحن  خ ــــاى  وة ةارة مةــال لةـــيلة  ادف اخ ـعة الـــنح ة يــــدح نةـلي

ال ۛت   ـــ   امفن واـــــــانمة ذف ـــــــرف عةـــــ ف رة نةۢ    اي تفــــــــ قةالةوف ثةلى  ل   الحن  ةـمة ينةــلح ذي
ةــجةــي الفـتاى  ف ـيفـــبة ي  ــجح ـوة نة ة  ــنح نفني نةــرف عةـ ف م  وف كة دةـنفـي  ع ـن  ليــ  ابفرةبح 

ۛتــــنةــــمة   ابفـــرف يةــــوة مة ﴾١١﴿ عة ل ــوة نةـمة يـجح ـهي وة نة  الفقة ني ۙـ م  ينة ةال مي م   الظح وف
ا فةــرف جةـ فة تف ــنةـۛصــالحف نفه   ـيـنةا فيــخفـــفةـــنةــهة نةاـ  ر وح م  ةــمفــع  نة الح ايــرن تي

﴾١٢﴿ ۛص قةــوة ة ات   ــل ـكةـــتف ب ـدح امة بح هة   وةرة
 هي وةــب ــت ــكم

ينةــا نةـكف ان تي نة الفقة تف م 
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الجزء

﴾٢٩﴿
67-MÜLK SÜRESİ

Mekke’de inmiştir. 30 
âyettir. Adını başlangıç 
kısmında geçen ve Allah’ın 
kâinatı yaratıp 
yönetmesinde ortaya çıkan 
mülkünden, yani 
hakimiyetinden 
bahsetmesinden alır. 
Allah’ın dünyayı bütün 
imkânları ile insanlara 
âmade kıldığını, insanlara 
gözler, kulaklar, gönüller 
verdiğini, daha nice 
hikmetli eserlerinin O’nun 
tek Yaratıcı, tek Mâbud 
olduğunu ortaya koyduğunu
bildirip âhirette O’na hesap 
verileceğine 
inanmayanların kendilerini 
mâruz bıraktıkları tehlike 
bildirilir. Allah ve 
buyruklarını tanıyanların 
felaha ereceği bildirildikten
sonra, ikinci kısımda kâfir 
ve nankörlerin kötü 
âkıbetleri anlatılır. 

Bismillâhirrahmân
irrahîm. 

Mülk /1 – 
Hakimiyet elinde 
bulunan o yüce Allah 
mukaddestir, hayrı ve 
bereketi sınırsızdır ve O
herşeye kadirdir. 

Mülk /2 – 
Hanginizin daha güzel 
iş ortaya koyacağını 
denemek için, ölümü ve
hayatı yaratan O’dur. O
azîzdir, gafurdur (üstün 
kudret sahibidir, affı ve 
mağfireti boldur). 
[2,28; 18,7] 

Mülk /3- Mülk /4 
– Yedi kat göğü 
birbiriyle tam uyum 
içinde yaratan O’dur. 
Rahman’ın 
yaratmasında hiçbir 
nizamsızlık 
göremezsin. Gözünü 
çevir de bak: Her hangi 
bir kusur görebilir 
misin? 

Sonra tekrar tekrar
gözünü çevir de bak, 
gözün bir kusur 
bulamadığından, eli boş
ve bitkin geri döner. 

Mülk /5 – Biz 
yere en yakın semayı 
lambalarla donattık. 
Onları şeytanlara atılan 
mermiler yaptık. Hem 
onlara alevli ateş 
hazırladık. [37,5-6] 
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En yakın sema:
Yıldız ve gezegenleri

vasıtasız olarak
görebildiğimiz

gökyüzüdür. Onun ötesi
ancak araçlar

vasıtasıyla görülebilir.
Daha ötesi cihazlar

vasıtasıyla bile
görülemez. 

Cin şeytanları
yüce gayb âlemini

dinleyip, haber çalarak
onları dünyadaki

yoldaşları kâhin ve
falcılara vermek

isteyince onlar
şihaplarla (alevlerle)

kovalanırlar [37,8-10].
Şihaplar meteorlarla
ilgili olabilir. Gayb

âleminde cereyan eden
hadiselere, görünen

âlemde alamet koymak
Cenab-ı Allah’ın

âdetinde bulunan bir
şeydir. 

Mülk /6 –
Rab’lerini inkâr

edenlere de cehennem
azabı var. Gidilecek ne

kötü yerdir orası! 

Mülk /7 – Onlar
oraya atılınca,

cehennemin müthiş
homurtusunu, kaynaya

kaynaya çıkardığı
uğultuyu işitirler. 

Mülk /8 –
Cehennem öfkesinden

nerdeyse çatlayacak
haldedir. Ne zaman

oraya yeni bir kafile
atılsa, oranın bekçileri:

“Sizi uyaran bir
peygamber dâveti size

ulaşmadı mı?” diye
sorarlar. [17,15; 39,71] 

Mülk /9 – Onlar
şöyle cevap verirler:

“Evet, bizi uyaran oldu,
ama biz onu yalancı
saydık ve “Rahman

hiçbir vahy indirmedi,
siz besbelli bir sapıklık

içindesiniz” dedik. 

Mülk /10 – Ve
ilave edecekler: “Şayet

biz gerçeği işiten ve
aklını çalıştıran

kimseler olsaydık,
elbette bu alevli ateşe

girenlerden olmazdık!” 

Mülk /11 –
Böylece günahlarını
itiraf ederler. Bizden

ırak olsun o
cehennemlikler! 

Mülk /12 – Fakat
Rab’lerini görmedikleri

halde, O’na karşı
saygılı davrananlara

mağfiret ve büyük bir
mükâfat vardır. 

لفك                     ة  الفم  ورة            س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ي لةقة اللحةذي ۛت خة وف وةة الفمة ين الفحة وة ﴾١﴿ كة ي تةبةارة ه  الحةذي لفك   ب يةد  وة الفم  ه  لنى وة ء  ك لح  عة ۙ ۛشيف ير  قةدي

ي لةقة اللحةذي عة خة ات  ۛسبف وة ۛسمن ﴾٢﴿ ك مف ل وة ك مف ل يةبف ۛسن  اليـح  ۜ الحف لى مة وة عة ه  يز  وة زي ۙ الفعة ور  ف  الفغة

ن  من حف نف الرحة ۜ م  او ت  ع  تةفة ج  لف فةارف ۙ هة ى الفبةۛصرة نف تةرن م  ۜ بةاقاى ا ط  ى مة ي تةرن لفق  في خة
ة ع  ث مح ج  ن  الفبةۛصرة ارف تةيف ة رح ل بف كة قة لةيفكة يةنف ئاى الفبةۛصر  اي اس  وة خة ه  ير  وة سي حة ﴾٣﴿ ف ط ور 
دف لةقة ةا وة ةنح يح اءة زة ا مة نفيةا السحة يحة الدح  ۛصابي ا ب مة لفنةاهة عة جة ين  وة يةاطي ة وماى ل لشح ر ج  ﴾٤﴿

ينة ةذي ل لح وا وة ر  مف كةفة بح ه  ۜ ذةاب ـعة ب رة ةمة نح هة جة ﴾٥﴿ نةا تةدف العف مف وة ير  ذةاۛبـعة لةه  عي ة السح
اد  كة ﴿٧﴾تـة اا ذة وا اي ا ا لفق  يهة وا في ع  ا ۛسم  يقاى لةهة ية ۛشهي ه  ۙ وة ور  تةف  ﴾٦﴿ ب ئفۛس ير  وة صي الفمة

ية ا ا لفق  يهة ج  في مفــۛساةلة فةوف اا ه  نةت هة زة ير ـنة يةأفت ك مف مفـاللة خة ذي ةز  يح نة تةمة  م 
ۜـالف يفظ  اا غة ةمة ك لح

ااءة قةدف قةال وابةلنى ير  نةانجة كة نةذي بفنةاـفـة ة ق  ذح ا نةاـلفـوة لةـنة مة ة ۛ الحن  زح ء  نف ۛشيف اينف م  ﴾٨﴿

قةال والةوف مةـكموة ةانةسف نةـنح ا  ل ـق ـعفـع  الوف ةاـكممة نح ﴾٩﴿ نف ة مفـت ـــال لح ي اي ل ـۛض في   لة
ير ـكف بي

ف وا تةرة ۛ فةاعف مف نفب ه   ب ذة
قاى حف اب  فةس  حة ةصف ير  ل  عي السحة ﴾١٠﴿ ي اب  فاي حة ير  الصف عي ة السح

﴾١٢﴿ ة  نح ينةاي ةذي نة الح ۛشوف ةه مف يةخف بح يفب  لةرة مف مةـ ب الفغة الجفـه  ة  وة رة ف  ير كفر  ـغف بي ﴾١١﴿
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Mülk /13 – Sözünüzü 
ister içinizde gizleyin, 
ister açığa vurun, hepsi 
birdir. Zira Allah 
gönüllerin künhünü 
dahi bilir. 

Mülk /14 – O yarattığı 
mahlûkunu hiç bilmez 
olur mu? 
     (İlmi herşeye nüfuz 
eden, herşeyden haberi 
olan) latîf ve habîr 
O’dur. 
Mülk /15 – Yeryüzünü 
size hizmete hazır, 
uysal bir binek gibi 
kılan da O’dur.  
     Haydi öyleyse siz de
onun omuzları üstünde 
rahatça dolaşın. O’nun 
takdir ettiği rızıklardan 
yiyin, istifade edin. 
Ama ölümden sonra 
dirilip O’nun huzuruna 
çıkacağınızı da bilin. 

    Yer uysal bir binek gibi 
insana hizmet ediyor. 
Omuzlar atın en hassas 
azasıdır. Binicisinin 
omuzuna basmasına pek 
razı olmaz. Arzın, omuzları 
üzerinde yürünürse, bunun 
mânası, onda itaat etmeyen 
hiçbir tarafın kalmadığıdır. 
               Cenab-ı Allah, 
barındırdığı milyonlarca tür
mahlûkata göre küçücük 
olan bu dünyayı, onların 
sayılara sığmayan fertlerine
hazırlanmış yüzbinlerce 
çeşit erzak ve ihtiyaç 
maddeleri ile doldurmuştur.
Bu yerküreyi, bir gemi gibi 
uzay okyanusunda hızla 
hareket ettirip mevsimlere 
uğratarak, bahar ve yaz 
mevsimini, yüz binlerce 
yiyeceklerle doldurup, her 
kış erzakı tükenen 
canlıların, imdadına, erzak 
gemisi halinde 
göndermektedir. 
Mülk /16 – Yüceler 
yücesi olan Allah’ın 
sizi yerin dibine 
geçirmesinden emin mi 
oldunuz? O zaman bir 
de bakarsınız yer 
çalkalanıp duruyor. 
Bu ifadeden, Allah’ın 
yukarıda bir cihette ve bir 
yerde olduğu mânası 
çıkarılamaz. İnsan, 
mekanlara sığmayan 
Rabbini, farkında olmadan 
hep yücelerde 
düşündüğünden böyle 
buyurulmuştur. Nasıl ki 
duada eller yukarıya 
kaldırılır. Vahiyler, kitaplar,
melekler, emirler yukarıdan
indirilir. Hâşa, bunlar 
Allah’ın yukarıda olduğunu
anlatmak gayesini 
taşımazlar. Bu müteşabih 
âyetler insana bir tasavvur 
verirler. Bu gibi âyetler 
Allah’ın mutlak yüceliğini 
ifade ederler. Bunlar. 
“O’nun hiç benzeri yoktur” 
(42,11) “Yüzünüzü nereye 
döndürürseniz Allah 
oradadır” (2,115) gibi 
muhkem âyetlerin ışığında 
gerçek mânalarını bulurlar. 
Mülk /17 – Yahut 
O’nun size taş yağdıran
bir kasırga 
göndermesinden emin 
mi oldunuz? Fakat bu 
tehdidimin ne demek 
olduğunu yakında 
öğrenirsiniz! 
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Mülk /18 –
Onlardan öncekiler de

dini, peygamberleri
yalan saydılar. Ama
Benim red ve inkâr

edişim, intikamım nasıl
olurmuş, anladılar! 

Mülk /19 – Üstlerinde
kuşların saf saf dizilip

kanatlarını açıp
yumarak dolaşmalarını

hiç görmüyorlar mı?
Onları havada

Rahman’dan başka
tutan yoktur. O elbette

her şeyi görür. 

Mülk /20 – Rahman’ın
dışında size güyâ

yardım edecek kimmiş?
Doğrusu kâfirler büyük
bir aldanış içindedirler. 

Mülk /21 – Peki, Allah
size ihsan ettiği nasibi

alıkorsa, sizi başka
rızıklandıracak kimmiş?
Doğrusu, onlar azgınlık

ve nefret içinde
diretmektedirler. 

Mülk /22 – Düşünün
bir: Yüzükoyun kapanıp

yerde sürünen mi
varılacak yere daha

kolayca ulaşır, yoksa
dümdüz yolda düzgün

şekilde yürüyen mi? 
Burada âhireti inkâr

edenler, psikolojik bir delil
ile ikna edilirler: İnsan

yaratılışı gereği tehlikeden
kaçar. Hatta onda bir,

yirmide bir tehlike ihtimali
olsa bile o yoldan gitmek

istemez. Fayda ve
menfaatini garantilemek
ister. Cenab-ı Allah ona

şunu hatırlatıyor: Âhirete
inanırsan, dümdüz yolda

güven içinde elini kolunu
sallaya sallaya yolda

ilerlersin. Ama âhireti inkâr
edenin işi çok zordur; âdeta

yüzüstü sürünerek yol
almaya çalışan gibidir. Hiç

insan böyle olmak ister mi?
Her an yakalanma tehlikesi

ve endişesi ile firarî duruma
düşmek ister mi? 

Mülk /23 – De ki:
Sizi yaratan ve size
kulaklar, gözler ve

gönüller veren O’dur.
Sizin şükrünüz ne de

az! 
Mülk /24 – Sizi

yeryüzünde yaratıp
zürriyet halinde yayan
O’dur. Ölümden sonra

da diriltilip yine O’nun
huzurunda

toplanacaksınız. 

Mülk /25 – Ama onlar
yalnızca şunu

soruyorlar: “Eğer
iddianızda tutarlı iseniz,

bu vaad yani
inanmadığımız takdirde

geleceğini bildirip
tehdid ettiğin azap ne

zaman? 
Mülk /26 – De ki:

“Bunu yalnız Allah
bilir. Ben ise sadece

açık ve kesin bir tarzda
uyarırım.” 

﴾١٣﴿ الس  لةــوة اجفكمــرح وا قةوف واب ــمف الو  ر  ةــهة نح ۜ اي يــعة ه ــهي ور  د ـــذةات  الصح ــم  ب ـلي
ي الحةذي وة لة ه  عة م كملة جة ﴾١٤﴿ ية ۜ وة نفـــلةم  مةـعفـاللة لةقة وةخة ۟ه  ير  بي يف  الفخة اللحةطي

ي ا وةـب ـكن نةاـــمة في  هة
ق ــوا م ـل ـكم زف لةــنف ر  اي ۜ  وة ه ــيفـهي ۛض ةرف واـــــــامفـولى فةــ ذةل الف ش 

نف ت مف مة نف الم  ااء  النف ف ي ءة مة ة ۛف ب ـ يةالسح س  ۛض فة ك م ـخف ةرف ذةاـالف ا  ﴾١٥﴿ ور  النح ش 
ااء  النف نف ف يـمة ت مفـنفـالمف الم  مة ة لةـ ي السح س  ك مفـلةـعة رف ۜ يـف باى اص  حة ﴾١٦﴿ ية ۙـتة ه  ور  م 

لة ةۛب ــكفدفــقةـوة ةذح يــالح مفــه ـل ـبفـنف قةــ م نةـذي ﴾١٧﴿ ونة ـعفـتةــۛسـفة ير ـيفۛف نةكفلةم  ذي
لة لةىـمف يةـالوة ا اي وف  رة

ة قةــر  فةـيفــالطح ةـمف ۛصاــه ــوف ات ـافح ﴾١٨﴿ ير ـــانة نةـكة  ۛفـيفـكةـفة كي
نف ا المحة ذة ي هن الحةذي ﴾١٩﴿  ۜ نة ب ضف يةقف ا وة ة  مة ك ه نح س  ة  ي مف لح ۜ اي ن  من حف ةه  الرحة نح ء  ب ك لح  اي ير  ۛشيف بةصي

نف ة ﴿٢٠﴾المح وة د  ه  نف ك مف لةك مف ج  ر  نف يةنفص  ۜ د ون  م  ن  من حف ن  الرحة ونة اي ر   الفكةاف 
ة لح ي اي ۛ في ور  ر  غ 

قةـۛســالمف زف يوا ـجح ـه ۛ بةلف لةــكة ر  ن ـت ـ ع في ور ــوح  وة ف  قـ  ز  ي يةرف ا الحةذي ذة نفكمهن مف اي
نفــالفة يـية مة شي ىـك ـم  مف جف لنىـعة باح اـوة هي اى  ه  دن نف الهف ة ي المح شي لنى  يةمف ى عة ياح ۛسو  ﴾٢١﴿

وة ق لف ةه  نفذييالح جة مف ــكمۛشاةـي ال لةـوة عة م ـك ـلة عة مف السحة ﴾٢٢﴿ اط  م ـص  يم ـسفـرة تةقي
يق لف الحةذي وة الك   ه  يـمف ف ـذةرة ﴾٢٣﴿ ةبف الف ةففـوة الف وة ۜــ ـۛصارة ةة يلىـقة دة ونة لي ك ر  اتةشف مة

ية ول ونةـوة تنى ق  ذةا مة نف هن د  اي عف ت مف الفوة ينة ك نف قي ۛصاد  ﴾٢٤﴿ ض  ةرف ه  الف لةيف اي ۛشر ونة وة ت حف
﴾٢٦﴿ ةــق  نح االفــلف اي ةالحن  دة ــــنفـم  ع ـــلفـع ـمة نح اي ا النةـــــ وة ا يـــال  نةـمة ن ـــيــبيــر  م ـذي  ﴾٢٥﴿

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

562



563

Mülk /27 – Onu 
yanıbaşlarında 
buldukları zaman inkâr 
edenlerin kederden 
yüzleri mosmor kesilir. 
Kendilerine: “İşte sizin 
isteyip durduğunuz 
şey!” denilir. 

Mülk /28 – De ki: 
“Söyler misiniz bana: 
Allah eğer beni ve 
beraberimdeki 
müminleri, ister helâk 
eder, ister merhamet 
eder, 
       ne ederse eder, peki
kâfirleri o acı azaptan 
kim kurtarır?” 

Mülk /29 – De ki: “Sizi
imana dâvet ettiğimiz 
İlah Rahmandır. Biz 
O’na iman ettik. O’na 
dayandık. 
         Kimin kesin bir 
yanlışlık içinde 
olduğunu yakında 
öğrenirsiniz. 
Bu âyet Allah’ın varlığına 
dair ilzamî bir delil ihtiva 
eder. Bu öyle bir delildir ki 
inkârcıyı susturur, diyecek 
bir söz bırakmaz. “Biz O’na
inandık. Farz-ı muhal, 
dediğimiz olmasa da hiçbir 
zararımız olmaz. Ama siz, 
olan bir gerçeği inkâr 
ettiyseniz, onun ebediyyen 
cezasını çekeceksiniz.” 

Mülk /30 – De ki: 
“Söyleyin bana: şayet 
suyunuz çekilir, yerin 
dibine giderse, o akan 
tatlı suyu, kim 
getirebilir size?

68-KALEM SÜRESİ

Mekkede inmiş olup 52 
âyettir. Adını 1. ayette 
geçen el-Kalem’den 
almıştır. Bu sûre Hz. 
Peygamber aleyhinde 
müşriklerin ileri sürdükleri 
bazı iddiaları çürütüp onun 
nübüvvetini ispatlar. Bunun
başlıca delilinin, onun 
mükemmel ahlâkı olduğunu
vurgular. Gerçekten hayat 
boyunca güzel ahlâkın 
bütün dallarında mükemmel
olmak, pek büyük bir 
mûcizedir. Ayrıca inkâr ve 
nankörlüğün sonucu, bahçe 
sahiplerinin kıssası ile 
bildirildikten sonra, Allah 
Teâlanın âhirette müminler 
ile kâfirlere hazırladığı 
âkıbet anlatılır. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kalem /1 –Nûn. Kalem
ve ehl-i kalemin 
satırlara dizdikleri ve 
dizecekleri şeyler hakkı
için: 

Tabiin imamlarından 
Mücahid’e göre kalemden 
maksat “kendisiyle Kur’ân 
yazılan kalem”, onunla 
yazılan şey ise Kur’ân’dır. 
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Kalem /2 –
Rabbinin lütfuyla, deli

değilsin. 
Kalem /3 – Hem senin

ecrin, mükâfatın hiç
kesilmez! [11,108;

95,6; 41,8] 
Kalem /4 – Ve sen pek

yüksek bir ahlâk
üzerindesin! [33,21] 

Hz. Peygamber (a.s.)’ın
ahlâkından bahsetmesi

istendiğinde Hz. Aişe (r.a)
mümkün olan en ideal
cevabı şöyle vermişti:

“Onun ahlâkı Kur’ân’dan
ibaret idi.” Maksadı şu idi:

“Kur’ân hangi âdabı
öğretiyorsa onları

uygulardı.” 
Kalem /5 – Yakında
göreceksin, onlar da

görecekler. 
Kalem /6 – Hanginizde

imiş o dertler, o
delilikler. 

Kalem /7 – Senin
Rabbin şüphesiz pek iyi

bilir: 
Allah yolundan

sapanlar kimdir ve
O’nun yolunu tutanlar

kimdir. 
Kalem /8 – O halde,

hakkı yalan sayanların,
sözlerine sakın uyma. 

Kalem /9 –
İsterler ki sen

gevşeyesin. O zaman
kendileri de yumuşasın.

Kalem /10-Kalem
/16 – Sakın uyma:
Servet ve hanedan

sahibi diye, o bol bol
yemin eden, değersiz

adama! 

O gammaz, söz
gezdiren, hayrın önünü

kesene, o saldırgana,
günaha dadanmışa! 

Şerefsiz, kaba, bir
de soysuz olana. 

Kendisine
âyetlerimiz

okunduğunda “Bu eski
insanların masalları!”

diyene, 

yakında onun
burnunu dağlayıp

damga basarız. [74,11-
26; 6,25; 8,31; 46,17] 

Hz. Peygamber
(a.s.)’ın karşısına böyle

azgınca çıkanların
burunlarının sürtüleceğini
bildiren bu âyetlerle yüce
Allah onların istikbaldeki

perişan hallerini haber
vermektedir. Zahirî

şartlarda beklenmeyen bu
zafer, ancak kaderlere

hükmeden Allah’ın
bildirmesi ile olabilir. 

ة وه ــو ج  ينة ـالح قيكفذي وا وة ر  ةـهن لةـيـفة ا الح يــذة ذي لفـلةـفة ه  ز  الوف ا رة ة ةى سايـمح ـةـفة تفـي
اليفـق  نف الهفـت ــلف الرة مةالحن  يةـن ــكةــلةـمف اي ية الوفـنف مةــ وة ع  ﴾٢٧﴿ ع ونةـهي تةـب  ت مفـنفكم دحة

وة لفـق  ن  ه  من حف ةاــانمة الرحة هيـب  نح ﴾٢٨﴿ ۙ نةا مة ح  نف رة ير  فةمة ينة ي جي ري اف  نف الفكة ذةاب  م  يم  عة اللي
﴿٢٩﴾ق لف عة ةـه  تةــيفـلةـوة كح ونة مةـلةـعفـتةـۛسـنةاۛ فةــلفـوة ل  م ــۛض يــوة فيــنف ه ـم  ن ــيـبيـلة
﴾٣٠﴿ يف ال نف مفــت ـالرة ااؤ لــبةـالصف اي راىـغة مفكمحة مة يــفة وف نف يةأفتي ين كممة عي مة ااء  مف ب مة

لةم                 ة  الفقة ورة                 س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ة نح اي ﴿٢﴾وة اا ة  ــالنفۛت ب  مة مة بح كةن عف ۛ رة ن ون  جف ب مة ﴾١﴿ الف لةم ـنا وة ا قة مة ط  وة ۙـيةسف ر ونة
ر  فةۛست بفص  ﴾٤﴿ لنى نحةكة لةعة اي يم  ل ق ـخ  وة ظي عة ﴾٣﴿ راىَلَ لةكة يف جف ۛـمفـمة رةـغة ن ون 

ة  نح بحةكةاي نفـمةـم  ب ــلةــالعف وةـــ ه رة ﴾٦﴿ ت ون ـمةـم  الفكمـيح  ب اة فف ﴾٥﴿ ي  ۙـبفــوة ر ونة ص 
دح وا وة ﴾٨﴿ ع  فةلة ينة ت ط  بي كةذح  الفم  ﴾٧﴿ ة نف ۛضلح يل هي  عة وة ۛسبي ه  لةم   وة ينةالعف تةدي هف ب الفم 
ااء  ة شح از  مة ة مح ﴿١٠﴾هة ت ط  لة  ـعفـوة

ةـكم ۙ لح ين  هي ف  مة لحة حة ﴾٩﴿ ه  لةوف ه ـت دف ن ونةـن  فةي دف
النف ﴾١٣﴿ ت لح  دةـبة ع  ل كة عف ني ذن يم ۙـزة ﴾١٢﴿ ةاع  نح ر  مة يف تةد  ل لفخة عف ۙ م  يم  الثي ﴾١١﴿ يـنةــب  م ۙـمي
﴾١٥﴿ ذةا ت تفلنى ه  اي لةيف يةات  عة ينة نةاـان لي ة ةوح الف ير  قةالة الۛساطي ﴾١٤﴿ ال ـكف بة انة ذةامة ۜـنيـوة ينة
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Kalem /10-Kalem /16 
– Sakın uyma: Servet 
ve hanedan sahibi diye, 
o bol bol yemin eden, 
değersiz adama! 
       O gammaz, söz 
gezdiren, hayrın önünü 
kesene, o saldırgana, 
günaha dadanmışa! 
     Şerefsiz, kaba, bir de
soysuz olana. 
           Kendisine 
âyetlerimiz 
okunduğunda “Bu eski 
insanların masalları!” 
diyene, 
        yakında onun 
burnunu dağlayıp 
damga basarız. [74,11-
26; 6,25; 8,31; 46,17] 

         Hz. Peygamber 
(a.s.)’ın karşısına böyle 
azgınca çıkanların 
burunlarının 
sürtüleceğini bildiren 
bu âyetlerle yüce Allah 
onların istikbaldeki 
perişan hallerini haber 
vermektedir. Zahirî 
şartlarda beklenmeyen 
bu zafer, ancak 
kaderlere hükmeden 
Allah’ın bildirmesi ile 
olabilir.  
      Kalem /17- 
Kalem /18 – Biz tıpkı o
bahçe sahiplerini 
sınadığımız gibi, 
bunları da sınadık. 
      Onlar sabah erken 
mahsülü 
devşireceklerini 
yeminle pekiştirip kesin
söylemiş, (inşaallah 
dememiş), Allah’ın 
iznine bağlamamışlardı.
Ayrıca fakirlerin payını 
düşünmemişlerdi. 
    
       Kalem /19- Kalem
/20 – Fakat onlar henüz
uykuda iken, Rabbin 
tarafından gönderilen 
bir afet bahçeyi kapladı.
Bahçe sabahleyin siyah 
kül haline geliverdi. 
{KM, Tekvin 32,3; II 
Samuel 24,16; II Tarihler 
32,21} 

      Kalem /21- 
Kalem /22 – Onlarsa 
olup bitenden habersiz, 
neşeli neşeli birbirlerine
seslendiler: “Haydi, 
mâdem devşireceksiniz,
çabuk ekininizin 
başına!” 
        
Kalem /23-Kalem /24 
– Hemen yola 
koyuldular. Bir taraftan 
da aralarında şöyle 
fiskos ediyorlardı: 
“Sakın, bugün yanımıza
fakir fukara gelmesin, 
onların bahçeye 
girmelerine hiç imkân 
vermeyin!” 
Kalem /25 – Yoksulları
engelleme azmi içinde 
ilerlediler. 
Kalem /26 – Bahçeyi 
görünce: apışıp kaldılar.
“Galiba yolu şaşırdık, 
yanlış yere geldik!” 
dediler. 
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Kalem /27 – Çok
geçmeden işi anlayınca:

“Hayır! dediler,
Doğrusu felakete

uğramışız!” 
Kalem /28 – En

insaflıları ise: “Ben size
Allah’ı zikretmenizi

söylememiş miydim!”
dedi. 

Kalem /29-Kalem /30
– Bunun üzerine

“Sübhansın ya
Rabbenâ, her türlü

noksandan uzaksın!
Doğrusu biz kendimize

zulmetmişiz!” deyip,
birbirlerini kınamaya

başladılar. 
Kalem /31 – “Yazıklar

olsun bize, ne azgın
kimseler mişiz!” 

Kalem /32 – Ola ki
Rabbimiz bize onun

yerine daha hayırlısını
verir. Biz Rabbimizin
rahmetini arzu ediyor,

Ona dönüyoruz.” 
Kalem /33 – Azap

böyledir işte! Âhiretteki
azap ise daha müthiştir.

Keşke bunu bir
bilselerdi! 

Kalem /34 – Allah’ı
sayan, haramlardan

sakınan müttakilere ise
Rab’leri nezdinde naîm

cennetleri vardır. 
Kalem /35 – Biz hiç,

Allah’a itaat ve
teslimiyet gösterenleri

mücrimlerle bir tutar
mıyız? 

Kalem /36 – Neyiniz
var, nasıl olur da böyle

bir şey iddia
edebilirsiniz? Ne biçim

hüküm veriyorsunuz
öyle? 

Kalem /37 – Yoksa size
ait bir kitap var da bu

kabil bilgileri oradan mı
okuyorsunuz? 

Kalem /38 – Onda “Siz
neyi tercih ederseniz
size verilir” diye bir

bilgi mi buluyorsunuz? 
Kalem /39 – Yoksa

“Neye hükmederseniz o
yerine getirilir” diye,

kıyamete kadar geçerli
olacak size yeminle

verilmiş sözümüz mü
var? 

Kalem /40 – Sor
bakalım onlara:

“Böylesi bir iddiayı
savunacak kimse var mı

aralarında? 
Kalem /41 – Yoksa

güvendikleri şerikleri
mi var?” iddialarında

tutarlı iseler getirsinler
de görelim o ortakları! 

Kalem /42 – O
gün işler son derece

güçleşir, paçalar
tutuşur. 

Bütün insanlar
secdeye dâvet edilir,
fakat kâfirler secde

edemezler. 

ةا نح مف اي نةاه  ا بةلةوف اا كةمة نة اۛب بةلةوف حة ۛ الصف ةة  نح ذف الفجة وا اي القفۛسم  ﴾١٦﴿ ه  م  لةى ۛسنةس  ط وم  عة رف الفخ 
ا فةطةاۛف هة لةيف اائ ف  عة نف طة  م 

بح كة رة ﴾١٨﴿ لة  وة
ن ونة تةثف يةسف ﴾١٧﴿ ا ةهة نح م  ر  ۙ لةيةصف ينة ب حي م صف

وا الن  د  اغف ﴾٢١﴿ ا ۙ فةتةنةادةوف ينة ب حي م صف ﴾٢٠﴿ تف بةحة يم  فةاةصف ري ة كةالصح ﴾١٩﴿ مف ه  ونة وة اائ م  نة
 النف
لة ﴾٢٣﴿ وا مف فةانفطةلةق  ه  ۙ وة افةت ونة يةتةخة ﴾٢٢﴿ لنى ث ك مف عة رف نف حة ت مف اي ينة ك نف مي ۛصار 

ا ة الوف فةلةمح ارة هة ﴾٢٥﴿ ا وف دة غة لنى وة د  عة رف ينةقةاد حة ري ﴾٢٤﴿ ا ةهة لةنح خ  مة يةدف ك مف الفيةوف لةيـف ين  عة كي سف م 
مف قةالة ۛسط ه   اللةمف الوف

ك مف الق لف لـة ﴾٢٧﴿ ن  بةلف ونة نةحف ر وم  حف مة ﴾٢٦﴿ اوا ةا قةال  نح ۙ اي الح ونة لةۛضا
بةلة مف فةاةقف ه  ض  بةعف ﴾٢٩﴿  قةال وا

انة بفحة اا س  بح نة ةا رة نح ةا اي ينة ك نح ظةال مي ﴾٢٨﴿ ت ۛسبح  لة ح ونةـلةوف
ى بح  عةسن ااـرة نة ﴾٣١﴿ اا يةا قةال وا يفلةنة ةا وة نح  اي

ةاكم ينة نح طةاغي ﴾٣٠﴿ لنى ض عة ونة يةتةلة  بةعف م  وة
ل كةكف ۜ ذن ذةاب  الفعة ﴾٣٢﴿ اـنفــراى م ـيفـنةاخةـد  لةـبفـالنف ي  ة نح اا اي لنـهة بح ى ـااي اغ نةاــرة ونةـب ـ رة

نحة ينةـم ـل لف اي ةقي دة تح نف مف ع  بح ه  رة ﴾٣٣﴿ بةر ۢ لةوف ة  الكف رة نخ  ذةاب  الف لةعة  وة
۟ ان واـكف ونة لةم  يةعف

ا ك مف  مة ۛ كةيفۛف لـة ونة ك م  تةحف ﴾٣٥﴿ ل  عة ينة الفةنةجف ل مي سف ۜ الفم  ينة مي ر  جف الفم  كة ﴾٣٤﴿ نحةات  يم  جة النحةعي

ك مف المف لـة ﴾٣٨﴿ ة نح ك مف اي يه  لـة ا في ۛ لةمة ونة ةر  يح تةخة ﴾٣٧﴿ ك مف المف تةاب  لـة يه  ك  ۙ في ونة ر س  تةدف ﴾٣٦﴿

مف مف ۛسلفه  اليح ه  ﴾٣٩﴿ ان  نةا اليفمة لةيف ة  عة لنى بةال غة م  اي ۙ يةوف ة  مة ين  الفق 
ة نح ك مف اي ا لـة ۛ لةمة ونة ك م  تةحف

مفـلة المف ۛ  فةلفيةأفت وا ه  ااء  كة رة مفـب  ش  اائ ه  كة رة نف ش  ان وا اي ينة كة قي ۛصاد  ﴾٤٠﴿ ل كة ۛ  ب ذن يم  عي زة
﴾٤٢﴿ مة ۛشف  يةوف كف نف يـ  نة ۛساق  عة وف عة ي دف لةى وة ود  اي ج  ۙ فةلة السح  يع ونة تةطي يةسف ﴾٤١﴿
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Kalem /43 – 
Gözleri yerde, 
kendilerini zillet 
kaplamıştır. Halbuki 
dünyada bedenleri 
sağlam, azaları salim 
iken de secdeye dâvet 
edilirler, ama bunu 
yapmazlardı. 

بزح

﴾٢﴿
Kalem /44- 

Kalem /45 – O halde 
sen bu şerefli sözü, 
Kur’ân’ı yalan sayanı 
Bana bırak! 

Biz onları, bilmedikleri,
farkına varmadıkları bir
yerden, yavaş yavaş 
azaba yaklaştırırız. Ben 
onlara mühlet 
veriyorum! Doğrusu 
Benim düzenim, 
tuzağım pek sağlamdır. 
[23,55-56; 6,44; 3,196-197; 
7,182-183] 

Farkına vardırmadan azaba 
sürüklemenin bir şekli de 
şudur: Azgın, zalim birine 
dünyada sağlık, mal mülk, 
aile mutluluğu, çocuklar, 
başarı gibi nimetler verilir. 
Böylece kendisinde hiç bir 
eksiklik, hata ve yanılma 
olmaksızın zulüm ve 
isyanında devam eder. Bu 
nimetlerin kendisi için lütuf
değil, imtihan ve felaket 
sebebi olduğunun farkına 
varmaz. 

Kalem /46 – Yoksa sen 
onlardan bu risalet 
hizmetinden ötürü bir 
ücret istiyorsun da 
onlar cereme 
ödemekten ezilmişler 
mi? 

Kalem /47 – Yoksa 
gayb kitabı yanlarında 
da, onlar oradan mı 
yazıp duruyorlar? 

Kalem /48 – Sen 
Rabbinin hükmünü 
sabırla bekle ve balığın 
yoldaşı olan zat gibi 
olma! Hani o dertli 
dertli Rabbine 
yalvarmıştı: [21,87-88; 
37,143-144] 

Hz. Yunus (a.s.) balığın 
içinde iken, bütün dünyevî 
kuvvetleri, bütün sebepleri 
terkedip, onların 
dizginlerini elinde tutan 
Allah’a yönelerek: “Senden
başka İlah yok! Sen 
Yüceler Yücesisin, bütün 
eksiklerden münezzehsin. 
Ama ben gerçekten 
kendisine zulmedenlerden 
biri oldum” zikrine devam 
etmişti. 
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Kalem /49 – Şayet
Rabbinden gelen bir
lütuf onun imdadına

yetişmeseydi,
kınanmaya müstahak

bir vaziyette, deniz
tarafından karaya

atılırdı! 

Kalem /50 – Ama
Rabbi, kendisini seçti
de onu en iyi, en has

kullarından kıldı. 

Kalem /51 – O kâfirler
Zikri (Kur’ân’ı)

işittikleri zaman,
hırslarından nerdeyse

seni bakışlarıyla
kaydıracak, âdeta

gözleriyle yiyecekler!
Ve o “delinin teki!”

derler. 

Kalem /52 – Delilik
nerede, o nerede?

Kur’ân’ın hiç delilikle
ilgisi mi olur? Kur’ân

olsa olsa, sadece bütün
insanlara bir derstır. 

69-HAKKA SÜRESİ

Mekke’de inmiş olup 52
âyettir. Adını ilk âyetten
almıştır. Hakka: “Kesin

gerçek, vuku bulması
muhakkak olan kıyamet”

anlamına gelir. Sûrenin
birinci kısmında daha önce

yaşamış ümmetlerden
peygamberleri yalancı

sayanların âkıbetleri, ikinci
kısımda ise Kur’ân’ın

Allah’ın sözü olup Hz.
Peygamberin müşriklerin
iddialarından berî olduğu

ispatlanır. 
Bismillâhirrahmânirrahîm

Hakka /1 – Kesin
gerçekleşecek olan, 

Hakka /2 – Evet
nedir o gerçekleşecek

olan? 

Hakka /3 –
Gerçekleşecek kıyameti
sen nereden bileceksin?

Hakka /4 – İşte
Semûd ve Âd halkları

da o kafalara çarpan
kıyamet dehşetini yalan

saymışlardı. 

Hakka /5-
Hakka /6 – Bunlardan
Semûd halkı o korkunç

zelzele ile yok edildi.
Âd ise azgın bir kasırga

ile imha edildi. 

Hakka /7 – Allah
o kasırgayı üzerlerine

yedi gece, sekiz gün
kesintisiz olarak

salıverdi. Öyle ki sen, o
halkı içi boş hurma

kütükleri gibi yerlere
serilmiş görürdün. 

Hakka /8 – Şimdi
onlardan geri kalan bir

şey görebilir misin? 

مف ه  ق  هة قةدف تةرف ةة ۜ وة لح لةى ان واـكة ذ  نة اي وف عة ود  وة ي دف ج  ه مفالسح  ةى البفۛصار ه  عة اش  مفـخة
نيي نف فةذةرف مة ب  وة كةذح  ا يـ  ذة ۜ ب هن يث  دي مف الفحة ه  ج  ر  تةدف نف ۛسنةسف يفث  م   حة

ۙ لة ونة لةم  يةعف ﴾٤٣﴿ ونة ۛسال م 

مف المف ل ه  ـة رىا تةسف مف الجف نف فةه  م  م  رة غف ۛ مة ل ونة ثفقة م  ﴾٤٥﴿ ليي ا مف ۜ وة مف  لةه 
ة نح ي اي ين  كةيفدي تي مة ﴾٤٤﴿

رف ب  م  فةاصف بح كة ل ح كف لة رة ك نف وة تـة ﴾٤٧﴿ م ـع  المف ه  يفب  نفدة ت  الفغة كف مف يـة ب ونةـفةه  ﴾٤٦﴿

ارة ا النف تةدة لة  لةوف
ة كف مة ه  ن عف ﴾٤٨﴿ ب ـكة ۢـالف ۛصاح  ذف ح وت  وة نةادنى اي ه  ۜــمة وة ظ وم  كف

يه  تةبن بح ه   فةاجف لةه  رة عة نة فةجة م  ﴾٤٩﴿ بح  نف ـــم  ااء ــعةـالفـب  ذةـب ـن ـ لةهيــرة ه  رة م ـمةوةـوة وم ـذف
نف ية اي ة اد ـكةـوة ينة ـالح وا لةكفذي ر  ونةكة ب اةبفـل  زفـي ـفة مفۛصار ـق  ه  ﴾٥٠﴿ ينة ال حي ة الصح

﴾٥٢﴿ ا مة وة وة  ه 

ة لح ر  اي كف ينة ذ  الةمي ل لفعة ﴾٥١﴿ ا ة وا لةمح ع  رة ۛسم  كف ول ونة الذح  يةق  ةه  وة نح ۢ اي ن ون  جف لةمة

ةة                 اقح ة  الفحة ورة                  س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

بةتف ة ود  كةذح اد  ثةم  عة ة  وة عة ار  ب الفقة ﴾٣﴿ اا مة  وة
يكة رن ا الدف ۜ مة ةة  ااقح الفحة ﴾٢﴿ ا ۛ مة ةة  ااقح الفحة ﴾١﴿ ۙ ةة  ااقح اللفحة

ا ة المح ل ك وا وة اد  فةا هف يح  عة ۛصر  ب ري ۛصرف ﴾٥﴿ ا ة ود  فةاةمح ل ك وا ثةم  يةة  فةا هف ةاغ  ب الطح ﴾٤﴿

ا هة رة ة عة ۛسخح مف ۛسبف ه  لةيف ان يةةة لةيةال  عة ثةمة ۙ وة ةام  وماى اليح مة فةتةرةى ح س  وف الفقة ﴾٦﴿ ۙ ات يةة  عة
﴾٨﴿ لفـفة ى هة مف تةرن نف لةه  يةة  م  بةاق  ﴾٧﴿ ا يهة ۙى في عن مف ۛصرف ةه  اةنح از  كة جة ل  العف ۛ نةخف يةة  او  خة
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Hakka /9 – Firavun da,
ondan öncekiler de, 

altüst edilip yerin 
dibine geçirilen Lût 
halkına ait kasabaların 
ahalileri de 

hep o günaha (yani
şirke) girdiler. 

Hakka /10 – 
Rab’lerinin elçisine 
isyan ettiler, Allah da 
onları şiddetle cezaya 
çarptırdı. [50,14; 
26,105-123-141] 

Hakka /11-Hakka /12 
– Unutmayın ki Nûh 
zamanında, sular taştığı
vakit, 

sizi (varlığınıza 
vesile olan atalarınızı) 
emniyetli gemide Biz 
taşımıştık! 

Onu sizin için hem
bir ibret vesilesi 
kılalım, 

hem de can kulağı 
ile dinleyip ders alanlar 
iyice bellesin diye 
böyle yapmıştık. 
[36,41-42; 43,12-14; 
16,14; 35,12] 

Hakka /13- Hakka /14 
– Artık sûra kuvvetle 
üflendiğinde, 

yer ve dağlar 
yerlerinden kaldırılıp 
bir tek darbe ile çarpılıp
paramparça edildiğinde,

Hakka /15 – İşte o gün 
olan olur, kıyamet o 
gün kopar! 

Hakka /16 – O gün gök
yarılır, parçalanır, iyice 
kuvvetten düşer. 

Hakka /17 – Melekler 
de göğün etrafında 
bulunurlar. O gün 
Rabbinin Arş’ını, sekiz 
melek taşır. 

Bir hadis-i şerife göre 
kıyametten önce dört melek
taşırken o gün sayıları, 
sekize çıkarılır. Arş Allah’ın
hükümranlığının tecelli 
yeridir. Arş’ı sekiz meleğin 
taşımasının hikmetini 
anlamak hayli zordur. Bu 
âyet müteşabih 
âyetlerdendir. 

Hakka /18 – O gün 
bütün yaptıklarınızla 
Allah’a arz 
olunursunuz; öyle ki 
sizden en ufak bir şey 
bile gizli kalmaz. 
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Hakka /19 –
Hesap defteri sağ
tarafından verilen

neşelenir ve: 

“İşte defterim! Buyurun
okuyun, inceleyin!”

[84,9] 
Hakka /20 – “Zaten

ben hesabımla
karşılaşacağımı

biliyordum!” der. 

Hakka /21 – O artık
mutluluk veren bir

yaşam içindedir. 

Hakka /22 – Çok güzel
ve pek kıymetli cennet

bahçelerindedir. 

Hakka /23 – Meyveleri
hemen el ile
koparılacak

durumdadır. 

Hakka /24 –
Kendilerine şöyle
denilir: “Geçmiş

günlerinizde yaptığınız
güzel işlerden dolayı
afiyetle, yiyin, için!” 

Hakka /25 – Ama
hesap defteri sol

tarafından verilen
kimse: 

“Eyvah! der, keşke
verilmez olaydı bu

defterim! 

Hakka /26 – Keşke
hesabımı bilmez

olaydım! 

Hakka /27 – N’olurdu,
ölüm her şeyi bitirmiş

olaydı! 

Hakka /28 – Servetim,
malım bana fayda

etmedi! 

Hakka /29 –
Bütün gücüm, iktidarım

yok oldu gitti!” 

Hakka /30 – Allah
cehennem bekçilerine

emir verir: “Tutun
bağlayın onu,

kelepçeleyin.” 

Hakka /31 –
Sonra da cehenneme

fırlatın. 

Hakka /32 –
Sonra da onu, yetmiş
arşın uzunluğundaki

zincire vurun!” 

Hakka /33 –
Çünkü o, büyükler

büyüğü Allah’a
inanmazdı. 

Hakka /34 –
Çünkü o, fakiri

doyurmayı teşvik
etmezdi. 

ا ۛصوف فةعة ﴾٩﴿ ااءة ف  جة عةـوة ن  وةــرف الف ه ــلةـبفـ قةنفــمةوف كةات ـتة ؤفـم ـ وة اط    ف  ۛـب الفخة ئةة 
ةا لة نح اـاي ة االفــ طة مح ااء ــغة مة ﴾١٠﴿ س  بح ولة ـرة اب ــمف الخفــذةه ـاةخةـ فةمف ــه ــرة ةى  رة ةىــيةــذة

ا لةــلةـعةـجفـنةـل  ااا ذ ن كن ذفــتة مفكمــهة يةهة تةع  ةى وة رة ﴾١١﴿ لفنةاك  مة ية مف ف يـحة ار  ۙـالفجة ة 
ض  ةرف لةت  الف ح م  ﴿١٣﴾وة خة ف ي فةا ذةا ور  ن ف  ۙ الصح  ة  دة اح  ة  وة خة نةفف ﴾١٢﴿ اع  يةة ـوة
﴾١٥﴿ مةـيةـفة قةذ ـئ ـوف اق ــعةـ وة ۙــعةـت  الفوة ة   ﴾١٤﴿ الف ةـبةال  فةــج ـوة كح ة دة تةاـد  اح ــكح ةىــةى وة دة

لةك  الفمة اى وة لن ۜ عة ا اائ هة جة ل  الرف م  يةحف وة ﴾١٦﴿ انفۛشقحةت  اء  وة ا مة ة ية السح ذ  فةه  ئ  مة ۙ يةوف يةة  اه  وة
ئ ذ  مة ونة لة يةوف ض  رة ى ت عف فن ك مف تةخف نـف م  ﴾١٧﴿ ۛش رف بح كة عة مف رة قةه  ئ ذ  فةوف مة ۜ يةوف ان يةة  ثةمة

اـفة ة نف اةمح ت  مة هي تةابةه كن يةـا ون ين  ااؤ لم  اقففةيةق ول   ب يةمي ا ـهة ؤ ن ۛكنرة تةاب يةهف ﴾١٨﴿ ة ـيةـاف ـخة
ي ةة  في نح جة ﴾٢١﴿ وة ي فةه  يۛشة  في ۙ عي يةة  اض  رة ﴾٢٠﴿ نحيي ق  النحيي ظةنةنفت  اي ۛ م لة ۛساب يةهف ح  ﴾١٩﴿

ب وا ك ل وا رة اشف يـاى وة ناي اا هة ت مف  ب مة لةفف ةام  ف يالسف ةيح الف ﴾٢٣﴿ ادةان يةة  ﴿٢٢﴾ق ط وف هة ۙ ال يةة  عة
ا ة المح نف وة ت ية مة تةابةه  ا ون ال هي ك  مة  ب ش 

ول  ي يةا فةيةق  تةني ۛ ا ونۛت لةمف لةيف تةاب يةهف ك  ﴾٢٤﴿ ال يةة  الفخة
ااالغف يـعة ننىـمة نحي ﴾٢٧﴿ ا يةا تةهة انةت  لةيف ۛ كة يةةة اض  الفقة ﴾٢٦﴿ لةمف ر  وة ا الدف ۛ مة ۛساب يةهف ح  ﴾٢٥﴿

ة يمة ث مح حي ۙ الفجة ۛصلح وه  ﴾٣٠﴿ۙ لح وه  ﴿٢٩﴾خ ذ وه  فةغ  لةكة ي هة نحي ۛ عة لفطةان يةهف س  ﴾٢٨﴿ۛ ال يةهف مة
ة نح ه  كةانة لةـاي ﴾٣٢﴿ يـث  ة في ع  مح لةة  ذةرف لفس  اـس  ل  هة اعاى فةاسف رة ع ونة ذ  ۜـۛسبف ك وه  ﴾٣١﴿

﴾٣٤﴿ لة ام  الفــلنى طةـعة ضح ــح ـية وة ۜـسفـم ـــعة ين  كي  ﴾٣٣﴿ ن ـي  م  يم ۙب الحن    ؤف ظي الفعة
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Hakka /35 – Bugün 
artık burada O’nun bir 
dostu olmaz. 

Hakka /36 – Yiyecek 
olarak da 
cehennemliklerin 
irininden başka bir şey 
bulunmaz. 

Hakka /37 – Onu, 
büyük şirk suçunu 
işleyenlerden başkası 
yemez. 

Hakka /38- Hakka /39 
– Yok, yok! 
gördüğünüz ve 
göremediğiniz âlemlere
yemin olsun ki! 

Hakka /40 – Bu 
Kur’ân, pek kerim bir 
Resulün sözüdür. 

Hakka /41 – O, bir 
şairin sözü değildir, 
inanmanız ne de az 
sizin! 

Hakka /42 – O bir 
kâhinin sözü de değil! 
Ne de az 
düşünüyorsunuz! 

Hakka /43 – O, 
Rabbülâlemin’den 
indirilen bir derstir. 

Hakka /44- Hakka /46 
– Eğer o Resul bizim 
adımıza birtakım sözler
uydursaydı, onu 
elimizle yakalar, sonra 
da onun şah damarını 
keserdik. 

Maksat, Hz. 
Peygamberin (a.s.m.) vahyi 
değiştirmesinin 
imkânsızlığını belirtmektir. 
Bazıları bu âyeti yanlış 
anlayarak: “Sahte 
peygamberlerin mutlaka, 
boğazlarının kesileceği, 
şayet kesilmezse onların 
peygamberliklerinin geçerli
olacağı” mânasını çıkarmak
istemişlerdir. Halbuki bu 
âyet gerçek Peygambere 
hitab etmektedir, yoksa 
yalancı peygamberler 
hakkında değildir. 

Hakka /47 – Sizden 
kimse de buna mani 
olamazdı. 
Hakka /48 – Şüphesiz 
o müttakiler için bir 
irşaddır. [41,44; 2,2] 
Hakka /49 – Elbette 
sizden bazılarının 
Peygamberi “yalancı” 
saydığını biliriz. 
Hakka /50- Hakka /51 
– Şüphesiz o, kâfirler 
için büyük bir 
pişmanlıktır ve o, 
yakînin ta kendisidir. 
[26,200-201; 34,54] 
Hakka /52 – O halde, 
ey şanlı Peygamber! 
Haydi öyleyse sen de 
Rabbinin yüce adını 
zikret. 
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70-MEARİC SÜRESİ

Mekkede inmiş olup 44
âyettir. Adını 3. âyetten

almıştır. Zi’l-mearic:
Yüceler yücesi, “dereceler

ve makamlar sahibi”
demektir. Sûre Mekke

kâfirlerinin âhireti inkârları
ve Hz. Peygamberi yalancı

saymalarını reddetmeyi
esas konu edinmiştir.

Bismillâhirrahmânirrahîm

Mearic /1 – Biri çıkıp
gelecek azabı sordu.

[22,47; 38,16] 

Bir kısım müfessirler
“azabı sordu” anlamı

verirken diğer bir kısmı
ise, Seele fiilinin öteki

mânasını esas alarak
“Azabın gelmesini
istedi” demişlerdir.

[8,32; 67,24-27; 10,46-
48] âyetleri de bu ikinci

mânayı destekler. Zira
kâfirler tehdit

edildikleri azaba, daha
doğrusu Peygambere

inanmadıkları için
“azap gelsin de

görelim!” demek,
kendilerine kolay

geliyordu. 
Mearic /2 – O azap ki

onu, kâfirlerden
uzaklaştıracak hiçbir

kuvvet yoktur. 
Mearic /3 – Çünkü bu

azap yüceler yücesi
Allah’tan gelecektir. 

Mearic /4 – Melekler
ve Rûh, O’nun Arş’ına;

miktarı ellibin sene olan
bir günde yükselirler.

[32,5; 22,47] 
Ruh: Cebrail (a.s.)’dır. 

Mearic /5 – O halde
sen, müşriklerin

eziyetlerine güzelce
sabret. Çünkü azabın

inmesi yaklaşmaktadır. 
Mearic /6- Mearic /7 –

Onlar, o günü çok
uzakta zannediyorlar,

ama Biz yakın
olduğunu biliyoruz. 

Mearic /8 – O gün gök
erimiş maden gibi olur,
Mearic /9 – Dağlar ise

atılmış rengârenk
yünler gibi olur. [101,5]

Mearic /10- Mearic /
14 – Birbirlerine

gösterildikleri halde
hiçbir candan dost,

dostunun hâlini sormaz.

Her mücrim o günkü
azaptan kurtulmak için
fidye olarak oğullarını,

eşini, kardeşini, 

kendisine sahip çıkan
sülalesini, hatta

dünyada olanların
tamamını verip de

kurtulmak ister. [31,33;
40,18; 23,101; 80,34-

37] 

ا لة يةأفك ل ه  ﴾٣٦﴿ لة  وة
ة لح ام  اي نف طةعة ۙ م  ين  لي سف غ  ﴾٣٥﴿ مة لةه  فةلةيفۛس نةاـهن الفيةوف ۙ ه  يم  مي حة

نحة ه ــاي ﴾٣٩﴿ ا مة ۙ لة وة ر ونة ت بفص  ﴾٣٨﴿ ا م  فةلة ا ا قفس  ۙ ب مة ونة ر  ت بفص  ﴾٣٧﴿ ة لح ۟ اي نة ؤ ن اط  الفخة
لة وة ﴾٤١﴿ وة اه  مة ات ـب  وة يلى مة ۜ قةلي ـر  ل  ۛشاع  وف م ـقة ۙــؤف ن ونة ﴾٤٠﴿ ل  وف ول  لةقة س  يم ۛ رة كةري
﴾٤٣﴿ يل  ـنفـتة ا رةبح  نفــم زي ينة الفعة لةمي ﴾٤٢﴿ ل  وف ا تةب قة يلى مة ۜ قةلي ن  ةـ كةاه  كح ۜـذة ر ونة
ة ث مح ﴾٤٥﴿ نةاـخةُلُ ۙـيـميـيةـب الفه  ـنفـم  ذف ن  ﴾٤٤﴿ ۙ يل  ةقةاوي ۛض الف نةابةعف لةيف لة عة وحة لةوف تةقة وة
ةه  وة نح اي ﴾٤٧﴿ ا نف فةمة ك مف م  نـف د  م  ينة الحة زي اج  ه  حة نف عة ﴾٤٦﴿ نةا طةعف ه  لةقة نف ينة  م  تي الفوة

ةه  نح اي ة  وة رة سف لةحة ﴾٤٩﴿ ةا نح اي لةم   وة ينة لةنةعف بي ك مف م كةذح  نـف ة م  النح ﴾٤٨﴿ ة  رة ك  ينة لةتةذف ةقي تح ل لفم 
﴾٥٢﴿ م  فةۛسبح حف بح كة ب اسف يم  رة ظي الفعة ﴾٥١﴿ ةه  نح اي  وة

قح  ين  لةحة الفيةقي ﴾٥٠﴿ لةى ينة عة ري اف  الفـكة

ج               ار  عة ة  الفمة ورة                س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

نة ۜ ذ ي الحن  م  ج  ار  عة الفمة ﴾٢﴿ ينة ري اف  ۙ لةه  لةيفۛس ل لفـكة ع  دةاف  ﴾١﴿ ذةاب  ۛساائ ل  ۛساةلة ۙ ب عة اق ع  وة
﴾٤﴿ ج  ر  ة  تةعف ائ كة لن ه  الفمة لةيف الرح وح  اي ي وة م  في  يةوف

ه  كةانة ار  دة قف ينة م  سي مف ۛ اللفۛف خة ۛسنةة  ﴾٣﴿

مة ك ون  يةوف تـة ﴾٧﴿ يه  نةرن ۜ وة يباى قةري ﴾٦﴿ مف ةه  نح نةه  اي وف ۙ يةرة يداى بةعي ﴾٥﴿ رف ب   فةاصف
راى يلى ۛصبف مي جة

﴾١٠﴿ لة  وة
ـةل  يم  يةسف مي ۛ حة يماى مي حة ﴾٩﴿ ك ون  تـة بةا وة ۙ ل الفج  ن  هف الفع  كة ﴾٨﴿ اء  ا مة ۙ السحة ل  هف كةالفم 
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Mearic /10- Mearic /
14 – Birbirlerine 
gösterildikleri halde 
hiçbir candan dost, 
dostunun hâlini sormaz.
     Her mücrim o günkü
azaptan kurtulmak için 
fidye olarak oğullarını, 
eşini, kardeşini,    
kendisine sahip çıkan 
sülalesini, hatta 
dünyada olanların 
tamamını verip de 
kurtulmak ister. [31,33; 
40,18; 23,101; 80,34-37] 

Mearic /15 – Lâkin ne 
mümkün! O cehennem 
alev alev yanan bir 
ateştir. 

Mearic /16 – Eli, ayağı,
bütün uzuvları söküp 
atar. 

Mearic /17- Mearic /
18 – İmana sırtını 
dönüp haktan yüz 
çevireni, bir de servet 
toplayıp yığan ve 
hayırda harcamayanı o 
ateş kendine çağırır. 

Mearic /19 – 
Gerçekten insan cimri 
olarak yaratılmıştır. 

Mearic /20 – Başı 
derde düştü mü sızlanır 
durur. 

Mearic /21 – Ama 
servet sahibi olunca da 
pinti kesilir. 

Mearic /22- Mearic /
23 – Ancak namazlarını
devamlı kılanlar böyle 
değildir. 

Çünkü bir insanın namaz 
kılması onun Allah’a, 
Resulüne, âhirete inanıp 
davranışlarını ona göre 
düzenlediğini gösterir. 

Mearic /24- Mearic /
25 – Onlar o 
kimselerdir ki 
mallarında isteyen ve 
yoksun olanların 
haklarını ayırırlar. 

Mearic /26 – Onlar 
hesap gününü tasdik 
ederler. 

Mearic /27 – Onlar 
Rab’lerinin cezasından 
korkarlar onlar. [23,57; 
51,19] 

Mearic /28 – Çünkü 
Rab’lerinin azabından 
kimse emin olamaz. 

Mearic /29-30 – Onlar 
edep yerlerini, eşleri ve 
cariyelerinden 
başkasından korurlar. 
Yalnız bunlarla 
münasebeti olanlar 
ayıplanamazlar.
 
Mearic /31 – Ama bu 
sınırın ötesine geçenler 
haddi aşmış, zulüm 
işlemiş olurlar. 
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Mearic /32 –
Onlar üzerlerine

aldıkları emanetlere ve
verdikleri sözlere riayet

ederler. 

Emanet: Allah’ın kullarına
veya insanların birbirlerine

güvenerek verdikleri
şeylerdir. Ahid ise: Allah’ın

kulları ile veya insanların
birbirleri ile

sözleşmeleridir. Bunlara
riayet, imanın ayrılmaz

vasfıdır. 
Mearic /33 – Onlar

şahitliklerini dürüstçe
ifa ederler. 

Mearic /34 – Onlar
namazlarını ihtimamla

korurlar. 

Âyette geçen “namazı
korumak” demek: Namazı

tam vaktinde eda etmek,
namazın şartları olan maddî
ve manevî temizliğe riayet
etmek; farzlara, vaciplere,

sünnetlere riayet ederek
tadil-i erkânla, huşû ile

namaz kılmak, demektir. 

Mearic /35 – İşte
bunlar cennetlerde

ikrama nail olacaklar. 

Mearic /36- Mearic /
37 – O kâfirlere ne

oluyor ki, seninle alay
etmek maksadıyla

sağdan soldan dağınık
gruplar halinde,

boyunlarını uzatarak
sana doğru koşuyorlar. 

Mearic /38 – Onlardan
her biri (iman etmeden)

naîm cennetine
yerleşmeye mi
hevesleniyor? 

Kâfirler mütevazi
müminlerle alay ederlerdi.

Onları bir şeye lâyık
görmezlerdi. “Eğer bir

cennet varsa, bu adamlar
kim, bizden önce cennete

girmek kim? Bu işte de biz
onları mutlaka geçeriz.”
derlerdi. Bundan sonra

gelen âyet demek istiyor ki:
“Ey müşrikler, söyleyin

bakalım bu üstünlük
iddianız neye dayanıyor?

Biz, siz dahil, bütün
insanları bildiğiniz o

nutfeden yaratmadık mı?” 

Yahut şöyle olabilir: “Biz
bütün Âdem oğulları gibi
bunları da yarattık. Yani

bütün insanlar Bizim
kullarımızdır. Bizim

hükümlerimizden biri de
“İman etmeyen hiç kimse

cennete giremez” dir.
Öyleyse iman etmeden nasıl
olur da, sizden biri cennete

girmeye heveslenir. 

Mearic /39 – Hiç
heveslenmesin, hiç

kimsenin öteki insanlar
üzerinde böbürlenmeye

hakkı olamaz. Çünkü
Biz onları da, öbür

insanlar gibi, o
bildikleri nesneden,

meniden yarattık.
[77,20; 86,5-10] 

﴾١١﴿ ذةاب  نف عة ي م  دي تـة فف وف يـة م  لـة ر  جف دح  الفم  ۜ يةوة مف ه  ونـة ر  ة بةصح ۙ يـ  ـيـه  ـئ ذ  ب ـبةـني م  وف يـة
نف مة ض  ف ي وة ةرف ۙ الف يعاى مي جة ﴾١٣﴿ ه  يلةت  فةصي ةتيي وة ۙ الح يه  وي ـف ت  ﴾١٢﴿ هي بةت  ۛصاح  ۙ وة يه  الخي وة

نف وامة ع  دف بةرة تـة الدف ﴾١٦﴿ ةى اعة ة زح ۛى نـة ـون ة ل لـشح ﴾١٥﴿ الةظنۙى هة ـة نح ۜ اي ة ﴿١٤﴾كةلح ة مح ـ  ۙ ث يه  ي نفجي
ذةا ه  اي ة سح رح  مة ة الشح ﴾١٩﴿ ة نح  اي

ل قة الف نفۛسانة ۙ خ  ل وعاى هة ﴾١٨﴿ عة مة جة ى وة عن فةاةوف ﴾١٧﴿ تةوة لحنۙىوة
ينة ةذي مف اللح ه  ﴾٢٢﴿ ة لح ۙ اي ينة ۛصلحي الفم  ﴾٢١﴿ ذةا اي ه  وة ة سح ر  مة يف ۙ الفخة ن وعاى مة ﴾٢٠﴿ۙ ز وعاى جة

﴾٢٤﴿ ينة ةذي الح يوة ال ــالمف  فاي ۙــعفـقح  مةـحة مفـه ـوة ل وم  ﴾٢٣﴿ لنى ونة ـۛص عة اائ م  مف دة ت ه  لة
ينة الحةذي مف وة ه  ﴾٢٦﴿ ينة ةذي الح م  وة ق ونة ب يةوف ين   ي ۛصدح  الدحي ﴾٢٥﴿ ائ ل  ا ة وم   ل لسح ر  حف الفمة وة

﴾٢٨﴿ ـذةاۛب  ة عة نح مفاي بح ه  ۛرة أفم ون  ر  مة يف ﴿٢٧﴾ غة ذةاب   ـنف عة مفم  بح ه  ۛرة ـق ونة ـف  ـشف  م 
ة  لح اىاي لن مف عة ه  اج  وة لةكةتف الزف ا مة الوف مة ﴾٢٩﴿ ينة ةذي الح مف وة ه  مف ل ف ر وج  ۙ ه  اف ظ ونة حة
ن  ى فةمة ائ كة  ابفتةغن ل كة فةا وللن ااءة ذن رة ه م وة ﴾٣٠﴿ مف ةه  نح ان ه مف فةا  ر  اليفمة يف ۛ غة ينة ل ومي مة

ينة الحةذي مف وة ه  ﴾٣٢﴿ ينة ةذي الح مف وة انةات ه  ةمة مف ه مف ل  ه  د  هف عة ونة  وة اع  رة ﴾٣١﴿ ۛ اد ونة الفعة
﴾٣٤﴿ ينة ةذي الح مف وة لنى ه  ۜ عة اف ظ ونة حة مف يـ  ه  تـ  ۛصلة ﴾٣٣﴿ ونة  اائ م  مف قة ادةات ه  ب ۛشهة

ال  ينة فةمة ةذي وا الح ر   كةفة
ۙ ق بةلةكة ينة عي ط  هف م  ﴾٣٥﴿ ي ائ كة في نحةات  ا وللن و ـم  جة م  رة ۜن۟كف

ع  طفمة مف ك لح  اليـة ـه  ـنف ئ  م  ر  امف ﴾٣٧﴿ ن  ن  عة عة ۙ وة ين  ينة الفـيةمي ـزي ال  ع  مة الشح  ﴾٣٦﴿

﴾٣٩﴿ ونة ــم  ـلـة عف ا يـة ة ـمح ــمف م  ـنةا ه  ـقف ـلـة ةا خة نح ۜ اي ة ﴿٣٨﴾كةلح خةـالنف ي  ة لةـدف نح ۙ ةةـجة يم  نةعي
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Mearic /40- 
Mearic /41 – Hayır, 
Allah’ın nizamı onların 
sandığı gibi değildir! 
Doğuların ve batıların 
Rabbine yemin ederim 
ki, 

Biz onların yerine 
kendilerinden daha 
hayırlı insanlar 
getirmeye kadiriz. 

Bizim elimizden 
kurtulan, gücümüzün 
yetmediği hiçbir şey 
yoktur. [40,57; 75,3-4; 
56,60-61] 

Mearic /42 – Artık
sen onları kendi 
hallerine bırak da, 
kendilerine vaad edilen 
gün gelinceye kadar 
batıla dalsın, 
oynasınlar. 

Mearic /43 – O 
gün onlar kabirlerinden 
çıkıp sür’atle sanki bir 
hedefe varmak 
istercesine koşarlar. 

Âyette geçen nusub, 
başlıca iki türlü tefsir edilir:
a-Put demek olup, 
müşrikler dünyada putlarına
nasıl koşarak gidiyorlardı 
ise, o gün hesap meydanına 
da öyle sür’atle 
getirileceklerdir. b-Yarış 
yapan koşucular nasıl 
dikilmiş nişanları gözeterek
koşarlarsa bunlar da hesap 
meydanına doğru hızla 
koşacaklardır. 

Mearic /44 – 
Gözleri yerde, 
kendilerini baştan aşağı
bir zillet kaplamış 
durumdadır. 

İşte kendilerine 
vaad edilen gün, 
bugündür. 

71-NUH SÜRESİ

Mekke’de inmiştir,
28 âyettir. Adını konusu
olan Hz. Nûh (a.s.)’ın 
tebliğinden almıştır. Hz.
Nûh’un, halkını irşad 
etmesi, fakat onlardan 
çoğunun yüzçevirmesi 
neticesinde onların 
helâki, müminlerin 
felahı için yaptığı dua 
nakledilir. 

Bismillâhirrahmân
irrahîm. 

Nuh /1 –  Biz 
Nûh’u kendi toplumuna
peygamber olarak 
gönderip: 

“Gayet acı bir 
azap başlarına gelip 
çatmadan önce halkını 
uyar!” dedik. 
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Nuh /2- Nuh /4 –
O da: “Ey benim
halkım! Ben size

gönderilen kesin bir
uyarıcıyım. 

Şöyle ki: Yalnız
Allah’a ibadet edin,

O’na karşı gelmekten
sakının ve bana itaat

edin ki: 

Sizin günahlarınızı
affetsin ve sizi belirli
bir vakte, yani ölüm

anına kadar azap
çektirmeksizin hayatta

bıraksın. 

Çünkü Allah’ın
takdir ettiği vaade

gelince, aslâ
ertelenmez. Keşke bunu

bir bilseniz! 

Nuh /5- Nuh /6 –
“Ya Rabbî, dedi Nûh,

ben halkımı gece
gündüz dine dâvet

ettim. 

Ama benim
dâvetim, onların sadece

daha çok
uzaklaşmalarına

yolaçtı.” 

Nuh /7 – Her ne
zaman, onları

bağışlaman için
çağırdıysam, 

onlar
parmaklarıyla

kulaklarını tıkadılar.
Esvaplarıyla örtündüler,

direttiler ve çok
kibirlendiler. 

Esvaplarıyla
örtündüler: Onlar, Hz.
Nuh (a.s.)’ın dâvetine

kulak vermek şöyle
dursun, yüzüne bile

bakmak istemiyorlardı.
Yahut Hz. Nuh,

kendilerinin
yanlarından geçerken

kendilerini tanıyıp
dâvet etmesin diye

böyle gizleniyorlardı. 

Nuh /8 – Ben
onları bu sefer yüksek

sesle dâvet etmeye
başladım. 

Nuh /9 – Daha
sonra onları gâh açıkça

çağırdım, gâh iyice
gizli bir dâvet

yönelttim, her türlü
yolu denedim. 

Nuh /10 – Dedim
ki onlara: “Rabbinizden

af dileyiniz. Zira o
gafurdur.” 

اى لن لة النف عة راى ن بةدح  يف خة ﴾٤٠﴿ ا م   فةلة بح ا قفس  ق  ب رة ۛشار  ار ب  الفمة غة الفمة ةا وة نح ۙ اي ر ونة اد  لةقة
ه مف وا فةذةرف ب وا يةخ وض  يةلفعة تحنى وة ق وا حة م  ي لة ه  مة يةوف ﴾٤١﴿ ۙ مف ه  نف ا م  مة ن  وة ينة نةحف ب وقي سف ب مة

مة  يةوف
ر ج ونة نة يةخف اث  م  دة ةجف  الف

اعاى رة مف س  ةه  اةنح لنى كة ب  اي ۙ ن ص  ونة ي وف ض  ﴾٤٢﴿ ي ۙ الحةذي ونة د  ي وعة
﴾٤٤﴿ ةى عة اش  مف خة مف البفۛصار ه  ه  ق  هة ۜ تةرف ةة  لح ل كةذ  م   ذن ي الفيةوف  كةان وا الحةذي

ونة د  ي وعة ﴾٤٣﴿

ة  ن وح                              ورة          س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ا هي م  رف النف قةوف كة النفذ  مة نف قةوف ل  م  مف النف قةبف ذةاب  يةأفت يةه  يم  عة اللي اا ة نح ۛسلفنةا اي لنى ن وحاى الرف اي
وا الن  ب د  ة اعف ۙ الحن يع ون  الطي وه  وة ق  ـة اتح وة ﴾٢﴿ م  يةا قةالة نحيي قةوف ك مف اي ير  لـة ۙ نةذي ين  بي م  ﴾١﴿

رف ف  ك مف يةغف نف لـة اى م  لن ك مف اي رف ؤةخح  يـ  وب ك مف وة ل  ذ نـ  ۜى الجة  م ۛسمحى
ة نح لة اي الحن  الجة ﴾٣﴿

بح  قةالة نحيي رة ت  اي وف ي دةعة مي لى قةوف لةيف ﴾٤﴿ ااءة لة ذةاجة ر ۢ لةوفـي  اي ة ت مف ؤةخح ونة ك نف لةم  تةعف
نحيي اي ا وة مف ك لحةمة ت ه  وف رة دةعة ف  مف ل تةغف لةه  ﴾٦﴿ مف فةلةمف ه  دف ااءايي يةز   د عة

ة لح اراى اي رة ف  ﴾٥﴿ ا نةهة ۙ وة راى
مف ه  ا انذةانـ  ۛشوف تةغف اسف مف وة الۛصرح وا  ث يةابةه  وا وة بةر  كف تـة اسف وة اوا ل  عة ي جة مف فاي ه  الۛصاب عة

ة   ـمح ـ  ــيث اي ح ن ـت  اي ـنف ــلـة مف العف ــه  لـة ﴾٨﴿ نحيي ة اي وف ث مح ۙ ت ه مفدةعة اراى هة ج  ﴾٧﴿ بةا ت كف ۛ اسف راى
﴾١٠﴿ لفت  وا فةق  ر  ف  تةغف ك مف اسف بـحة ةه  رة نح  اي

ۙ كةانة اراى ة فح غة ﴾٩﴿ ت  رف رة السف مف وة ۙ لةه  اراى رة ايسف
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Nuh /11 – Mağfiret 
dileyin ki üzerinize bol 
bol yağmur indirsin. 

Hz. Ömer (r.a) kıtlık 
sebebiyle yağmur duasına
çıktığında istiğfar 
etmekle yetinince, 
etraftan: “Yağmur için 
dua etmediniz?” diye 
sorulunca: “Ben, semanın
yağmur gelen kapılarına 
vurdum” buyurmuş, 
sonra da bu âyeti 
okumuştu. 

Hasan el-Basrî’nin 
meclisinde bir şahıs 
kuraklıktan şikâyet etti. O
da: “İstiğfar et” dedi. 
Başkası malî 
sıkıntılardan, bir diğeri 
çocuğunun olmadığından,
birisi arazisinin 
verimsizliğinden 
dertlenince, onlara da 
aynı şeyi söyledi. 
Etrafındakiler bunu 
garipseyince, o, bu âyeti 
okudu. 

Nuh /12 – “Size mal ve
evlad ihsan buyursun, 
size bahçeler, ırmaklar, 
su kanalları nasib 
etsin.” 

Nuh /13- Nuh /14 – 
“Neden acaba siz, sizi 
tavırdan tavıra yaratan 
Allah’ın büyüklüğünü 
kabul etmiyorsunuz?” 

Annenin rahminde bir 
nutfe (sperm) ile 
döllenmiş bir hücreden 
(dişi yumurtadan) 
başlayıp, embriyonun 
tam bir insan hilkati 
kazanıncaya kadar 
geçirdiği tekamül süreci, 
elbette onu Yaratanın 
sonsuz kudret, ilim ve 
iradesine şahitlik eder. 

Mekke müşrikleri de, 
Nuh kavminin gösterdiği 
muhalefetin benzerini Hz.
Muhammed (a.s.m.)’a 
karşı gösteriyorlardı. 
[11,5-6]) 

Nuh /15 – Görmez 
misiniz ki Allah yedi 
kat göğü tam birbiri ile 
uyum içinde yarattı? 

Nuh /16 – Gökte ayı bir
nûr, güneşi ise lâmba 
yaptı. [10,5] 

Nuh /17 – Allah sizi 
yerden nebat 
bitirircesine bitirip 
yetiştirdi. 

Nuh /18 – Sonra sizi 
tekrar oraya gönderip, 
yine sizi oradan 
çıkaracaktır. 

Nuh /19- Nuh /20 – 
Allah yeri size bir yaygı
yaptı ki onun geniş 
yollarında yürüyesiniz. 
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Nuh /21 – Nûh:
“Ya Rabbî, dedi, Sen de
biliyorsun ki onlar bana

isyan ettiler; servet ve
evladının çokluğunun

kendi ziyanını artırdığı
kimselere uydular. 

Demek ki sırf maddî
refah peşinde olup

Peygamberlerin
rehberliğine uymamak,

git gide bütün manevî
ahlâkî değerleri giderir

ve toplumun temel
dokusunu çürütür. 

Nuh /22 – Büyük hîle
ve tuzaklar kurdular. 

Hz. Nuh (a.s.)
sabırsızlığından değil, uzun

yıllar boyunca hakikati
tebliğ ettikten sonra, o

inatçı halkın artık
inanmayacaklarını kesin
olarak anladıktan sonra

beddua etti. Nitekim Hz.
Mûsâ ile Harun (a.s.)

Firavun hakkında beddua
etmiş ve bu dua makbul

olmuştu. [10,88-89]) 

Nuh /23 – “Sakın
tanrılarınızdan

vazgeçmeyin, Ved,
Suva, Yegûs, Yeûk ve

Nesr’i, bunlardan
hiçbirini bırakmayın!”

dediler. 
Burada sayılan beş put, Nuh

toplumundaki putlar olup
müşriklerin içinde devam
ede ede Cahiliye dönemi

araplarına da geçmişti. 
Nuh /24 – Böylece
onlar birçok insanı

şaşırttılar. Madem ki
öyle yaptılar, 

Sen de bu zalimlerin
şaşkınlığını artır ya

Rabbî!” 
Nuh /25 – Hasılı,

birçok suçları sebebiyle
suda boğuldular ve

cehenneme tıkıldılar! 

Allah’a karşı,
kendilerine yardım

edecek bir tek yardımcı
bile bulamadılar. 

Nuh /26 – Nûh: “Ya
Rabbî, dedi,

yeryüzünde dolaşan bir
tek kâfir bile bırakma!” 

Nuh /27 – “Zira
bırakırsan onlar Senin

kullarını, Senin
yolundan saptırırlar, 

ve sadece kendileri gibi
kâfir, ahlâksız çocuklar

dünyaya getirip
yetiştirirler.” 

Nuh /28 – “Ya Rabbî,
beni, anamı, babamı ve

evime mümin olarak
girenleri, erkek ve
kadın olarak bütün
müminleri affeyle. 

O zalimleri ise, daha da
beter eyle, daha da

perişan eyle!” 

د  ي مف ينة مفكمدف وة بةني ال  وة وة ب اةمف ﴾١١﴿ ـل  س  رف اءة يـ  ا مة ة يـفالسح ـلـة ۙ مفكم عة اراى رة ـدف  م 
الـة ونةكممة ج  رف تـة مف لة ﴾١٢﴿ لف عة يةجف نحةات   مفكملة وة لفجة عة يةجف ك ـمف وة ۜ لـة اراى النفـهة

ـمف ا  اللـة وف ـرة  تـة
قةكف ـلـة الحن  يفۛف خة ﴾١٤﴿ قةدف لةقة وة اراى مفكمخة الطفوة ﴾١٣﴿ حن  قةال  ۛ   وة راى

﴾١٦﴿ لة عة جة رة وة مة  الفقة
ة نح يه   ن وراى في

لة عة جة ۛس وة مف ا الشحة رة جاىس  ﴾١٥﴿ عة ات  ۛسبف وة ۙ ۛسمن بةاقاى ط 
﴾١٨﴿ ة ك مف ث مح يد  ا ي عي يهة ج ك مف في ر  ي خف ا وة رة جاىايخف ﴾١٧﴿ الحن  ك مف وة نة النفبةتـة ض  م  ةرف ۙ الف نةبةاتاى

ـ ــلـ  سف ـتـة لىكملـ  ـبـ  ا س  ــهة ــنف ـوا م  ﴾١٩﴿ الحن  ۛض ب كمـلـة لةـعةـجة وة ةرف ۙـم  الف ۛساطاى
نف رةبح قةالة ن وح   وا مة بةع  ـة اتح نيي وة ـۛصوف مف عة ه  ـة نح ال ه   اي ه  مة دف مف يةز  لـة ﴾٢٠﴿ ۟ اجاى ـجة ف 

قةـا ة ل وا وة نح ـذةر  تـة لة ﴾٢٢﴿ ــ مة واكفوة ـ ر  ۛكم ـراىكذمة ةاراى ـبح ﴾٢١﴿ ۛ ـۛساراى خة ا ايلحة ه  د  لـة وة وة
ـوۛث ـغ  لة يـة اعاىۙ  وة ـوة لة س  ى  وة داح ة  وة نح ـذةر  ۛ تـة راى سف نـة ع وقة وة يـة وة ـتـة هة لـ  لةكمان مف وة

ا ة مح ﴿٢٤﴾م  قة تةـكفلح وا ــدف الۛضــوة لة يراىۛ وة د  الــثي ةـز  يــال ـظح ة ۛضـمي لح لة لىــنة اي ﴾٢٣﴿

ــنف د ون  ـمف م  ـه  والـة ـد  ـج  مف يـة ـل وا نةاراى فةـلـة خ  الحن  فةـا دف ـ ـيخة ق واط ــر  مف ا غف ه  ـةاتـ  ـي
قةـالة وح  وة بح  نـ  ــلةىرة عة ـذة رف يــنة  لة تـة ــري ـاف  ــكة ــنة الف ض  م  ةرف الف ﴾٢٥﴿ راى النفۛصا

ــلح وا ـض  ــمف  يـ  ه  ـــذةرف نف  تـة ـــكة اي ـة نح ــــبةادةكة  اي   ع 
ة لح اوا اي ـــل ـــد  لة يـة ﴿٢٦﴾ وة ةا يح راى دة

بح  رفرة ـف   ليي  اغف
ة يح ـدة الـ  وة لـ  نف وة وة مة ت ية لـ  ـلة بةيف ناى دةخة م  ؤف م  ﴾٢٧﴿ ـراى   فةاج 

اراىكف ة فح
﴾٢٨﴿ ةا وة الـظح د  ـز  لة تـة ۜ وة ــنةات  ـؤف م  ــم  الف يــنة وة ــني ـؤف م  لفـــم  ــبةاراى  لـ  تـة ة لح ـينة اي ـمي لـ 
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72-CİN SÜRESİ

Mekke’de inmiş olup 28 
âyettir. Adını, konusu olan 
cinlerden almıştır. Sûrenin 
baş tarafında cinlerden 
Kur’ân dinleyip iman 
edenlerin bazı açıklamaları,
ikinci kısmında Kur’ân 
vahyinin kesinliği 
vurgulanır. 

Hz. Peygamber (a.s.) 
Mekke’de kendisini himaye
eden amcası Ebû Talib’in 
ve bütün varlığı ile 
kendisine destek olan eşi 
Hz. Haticenin (r.a) vefatı 
sebebiyle epeyce üzgün 
iken, Kureyş’in red tavrı ve 
verdiği eziyetleri artırması 
karşısında Taif’e tebliğe 
gitmiş, orada da taşlanmıştı.
Çok üzgün bir durumda 
iken, Taif’den dönüşünde 
inen bu sûre, Hz. 
Peygambere büyük bir 
destek ve teselli olmuş, 
cinlerin bile Kur’ân’ı 
dinleyip tâbi olduklarını 
bildirmiş, Kur’ân dâvetinin 
muvaffak olacağını 
müjdelemiştir. 

بزح

﴾٣﴿
Bismillâhirrahmânirrahîm

Cinn /1- Cinn /7 – De 
ki: Bana vahyolundu ki 
bir cin cemaati 
Kur’ân’ı dinledikten 
sonra şöyle dediler: 
   
   “Biz gerçekten, doğru
yolu gösteren 
harikulade bir Kur’ân 
dinledik. 
    
  Bundan böyle 
Rabbimize asla bir 
şerik tanımayacağız. 

     Rabbimizin şanı çok
yücedir, O ne eş, ne de 
çocuk edinmiştir. 
  
      Meğer içimizden 
birtakım cahiller, Allah 
hakkında gerçek 
olmayan sözler 
söylüyormuş! Biz de 
saf saf, insanları ve 
cinleri, Allah hakkında 
yalan söylemez 
sanmışız! 
      
       Meğer bir kısım 
insanlar cinlerden 
bazılarına sığınıp, 
böylece onları daha da 
azgın hale getirmişler! 
          
      Onlar da, sizin 
zannettiğiniz gibi, 
Allah’ın ölen hiçbir 
kimseyi 
diriltmeyeceğini 
zannetmişler. 
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Hz. Peygamber
(a.s.)’ın Kur’ân dinleyen
cinleri görüp görmediği

hakkında farklı rivayetler
vardır. Hadisçiler cinlerin
Kur’ân dinlemek için altı

ayrı defa geldiklerini kabul
ederler. Hadiseye şahid olan

Abdullah İbn Mes’ud’un
(r.a) Efendimizin onları

gördüğü şeklindeki tesbiti,
birçok müfessirce tercih

edilmektedir. 

Cinlerin insanların dillerini
bildikleri anlaşılıyor. Bütün

dilleri bilmeseler bile,
yaşadıkları bölgenin
dillerini öğrendikleri

düşünülebilir. 

6. âyetle ilgili olarak İbn
Abbas (r.a) “Cahiliyede
araplardan biri ıssız bir

vadide konakladığında bir
tehlikeden korktuğu zaman,

o vaadinin büyüğü diye
düşünülen cinne sığınırdı.”

Allah’ın dünyaya halife
kıldığı insanoğlu, Allah’tan

gaflet edip cinlere
sığınınca, onlar da

gururlanmış, azmış ve
onlara daha fazla eziyet

etmeye başlamışlardır. 6.
âyetten, bu anlaşılıyor. 

Cinn /8 –“Biz göğe
çıkmak istedik: Bir de

ne görelim: orası sert ve
kuvvetli bekçiler,

şihablar, alevler, roket
gibi mermilerle dolu! 

Cinn /9 – “Önceleri biz
göğün bazı yerlerinde

oturup dinleme
merkezleri edinirdik. 

Ama şimdi kim
dinlemeye kalkışırsa,

derhal kendini
gözetleyip izleyen bir

alevle karşılaşıyor.
{KM, Tekvin 3,24} 

Cinn /10 – “Doğrusu,
iyi anlayamadık: Yerde

oturanlara fenalık mı
irade edildi, yoksa

Rableri onlar hakkında
hayır ve hidâyet mi

diledi, bilemiyoruz.” 

Cinn /11 – “Bizden iyi
kimseler olduğu gibi,
iyi olmayanlar da var.
Biz türlü türlü yollar

tutmuşuz. 

Cinn /12 – Şunu da
anladık ki, biz yerde

Allah’ın iradesine karşı
koyamayacağımız gibi,

kaçmaya teşebbüs
etmekle de O’nun

elinden yakamızı da
kurtaramayız. 

Cinn /13 – Biz hidâyet
Rehberini dinleyince
onu tasdik ettik. Kim
Rabbine iman ederse,

ne hakkının eksik
verilmesinden, ne de

gadre uğramaktan asla
endişesi kalmaz.” 

نح                       ة  الفج  ورة            س    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾١﴿ ية ق لف ة ا ونح  لةيح ةه  اي عة النح تةمة ر  اسف نة نةفة نح  م  اوا الفج  ال  ةا فةقة نح نةا اي عف  ۛسم 
ناى ان ۙ ق رف باى جة عة

ةه  النح النى وة دح  تةعة بح نةا جة رة ﴾٢﴿ ي داي لةى يةهف د  اي ةا الرح شف نح ۜ فةانمة كة لةنفوة ب هي ر  اا ن شف بح نة ۙ ب رة داى الحة
ول  ق  ـانة يـة ـه  كة ـة النح ــنةا وة ـيـه  ــلةى ۛسـفي الحن عة ﴾٣﴿ ا ة مة ۙ ةىـبةـۛصاح  ذةـخةـاتح لةداى وة لة وة

ـنف اا النف لـة ة ـا ظةــنةــنح ـة النح ـولة الف نفـــس  وة ـق  ــــنح   تـة الفــج  لةى وة الحن  عة ﴾٤﴿ ۙ ۛشطةطاى
ـه وة ـة ـال النح ـانة ر جة نة  كة ـنة م  ال  م  جة ر  وذ ونة بـ  ع  ـنح  الف نفـس  يـة الفـج  ﴾٥﴿ ۙ كةذ  باى

ـمف ظةــنح وا  ه  ـة النح اكـوة مف النف  ـمة ــتـ  ــۛث ظةــنةـنف ـعة بف الحن  لةنف يـة ﴾٦﴿ ـمف اد وه  ۙ فةـزة ــقاى هة رة
ةاوة نةا النح سف اءة لةمة ا مة ة ا السح نةاهة دف جة ل ئةتف فةوة ساى م  رة يداى حة ۙوة ۛشدي باى ه  ش  ﴾٧﴿ۙ د اى الحة
ةا النح ةا وة د  ك نح ع  ا نةقف هة نف دة م  اع  قة ۜ مة ع  مف نف ل لسحة ع  فةمة تةم   يةسف

ننة دف لةه  الف  يةج 
اباى هة ش  ﴾٨﴿

ةا النح ي لة وة راي نف ف ي الۛشرح  نةدف يدة ب مة ض  ا ري ةرف مف الف ادة ب ه  مف المف الرة بح ه  رة ﴾٩﴿ ۙ رة ۛصداى
ـا  ـة النح ۜ وة ـكة لـ  ةا د ونة ذن ـــنح م  ــونة وة ــح  ا لـ  ة ةاالـصح ــنح اائ ــقةكمم  ـرة ةا طـة ـــنح ﴾١٠﴿ ۙ رة ۛشداى

﴾١٢﴿ ا ـة النح اا وة ة  ظةــنةـــنح
ـــزة لةنف النف ـج  عف ة نـ  ض  ف ي الحن ةرف لةنف الف ه  وة زة ج  ۙ ن عف باى رة هة ﴾١١﴿ ۙ داى ق دة

﴾١٣﴿ ةا النح ا وة ة نةا لةمح عف اى ۛسم  ةا الفه دن نح ۜ انمة نف ب هي نف فةمة م  بح هي ي ؤف اف  فةلة ب رة  يةخة
ساى  بةخف

لة ۙ وة قاى هة رة
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Cinn /14 – “Bizden 
Allah’a itaat edenlerin 
yanında, hak yoldan 
sapan kâfirler de var. 
Allah’a itaat ve 
teslimiyet gösterenler, 
doğru yolu 
arayanlardır.” 

Cinn /15 – “Hak 
yoldan sapanlar ise, 
cehennem odunu 
olurlar.” 

Cinler ateşten yaratıldığı 
için ateş onlara zarar 
vermez, diye bir düşünce 
hatıra gelmemelidir. 
Nitekim insan topraktan, 
kuru balçıktan yaratıldığı 
halde ona böyle kuru bir 
balçık atılsa elbette canı 
yanar. Aslımız topraktan 
olsa da et, kemik, sinir 
ihtiva eden organizma 
tamamen farklı bir varlık 
olmuştur. Cinlerde de 
benzeri bir durum olmalıdır.

Cinn /16 – Allah Teâla 
şöyle buyurur: “Eğer 
insanlar ve cinler, 
Allah’ın yolunda 
dosdoğru yürüselerdi, 
onlara bol yağmur 
verir, rızıklarını 
bollaştırırdık. [5,66; 7,96;
6,44; 23,55-56] 

Cinn /17 – Bu 
nimetimiz onları 
imtihan etmek içindir. 
Kim Rabbini 
hatırlamaktan yüz 
çevirirse Allah onu git 
gide artan çetin bir 
azaba sokar. 

Cinn /18 – Şüphesiz ki 
mescidler Allah’ındır 
(secdeler O’na 
mahsustur). 

Öyleyse sakın Allah’tan
başka hiçbir tanrıya dua
ve ibadet etmeyin!” 

Cinn /19 – Ne tuhaftır 
ki, işi tam tersine 
çevirip, Allah’ın has 
kulu, bir olan Allah’a 
ibadete kalkınca, başına
öyle bir üşüştüler ki 
nerdeyse birbirlerini 
çiğneyeceklerdi. 

Bir önceki âyetin 
buyurduğunun tam 
aksine müşrikler, 
dünyanın ilk mescidi 
olan Kâbe-i 
Muazzamayı putlarla 
doldurmuş ve orada 
Allah’ı tek İlah 
tanıyarak ibadete 
yönelen Hz. Peygamber
(a.s.)’ı engellemeye 
çalışmışlardı. 

Cinn /20 – Sen de ki: 
“Ben yalnız Rabbime 
yalvarır, O’na kulluk 
ederim. Hiçbir şeyi 
O’na ortak saymam.” 
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Cinn /21 – De ki:
“Benim size ne zarar
vermeye ve ne de en

büyük fayda olan
hidâyete ulaştırmaya

gücüm yeter. 

Cinn /22 – De ki:
“Allah’ın cezasından

beni hiçbir kimse
kurtaramaz. Benim

Onun dışında sığınacak
yerim de yoktur. 

Cinn /23 – Benim
vazifem sadece Allah’ın

mesajlarını tebliğ
etmektir. Kim Allah’a

ve Resulüne isyan
ederse, ona cehennem

ateşi vardır, hem de
ebedî kalmak üzere

oraya girecektir. [5,67] 

Cinn /24 –
Kendilerine vaad

olunan azabı veya
kıyamet saatini

gördüklerinde, kimin
yardımcılarının daha

zayıf, kimin
askerlerinin daha az

olduğunu, işte o zaman
anlayacaklardır. 

Cinn /25 – Ey
Resulüm! De ki: “O

sizin tehdit edildiğiniz
azap yakın mıdır, yoksa

Rabbim onun için bir
süre mi belirler, kesin

bilmiyorum.” 

Cinn /28 – O
bütün gaybı bilir. Fakat

gayblarına kimseyi
vakıf etmez. Ancak,

bildirmeyi dilediği bir
elçiye bildirir. Bu

durumda o elçisinin
önüne ve arkasına

gözetleyiciler
yerleştirir, ta ki o elçiler
Rab’lerinin mesajlarını,

o gözetleyicilerin
kendilerine hakkıyle

tebliğ ettiklerini kesin
olarak bilsinler.
Doğrusu Allah,

kullarının nezdinde ne
var ne yoksa herşeyi

ilmiyle ihata etmiş, her
şeyi bir bir

kaydetmiştir. [2,255] 

Allah’ın gaybı
Resulüne bildirmesi, gaybı

O’ndan başkasının bildiğini
göstermez. Aksine gaybın

Allah’a has olduğunu teyid
eder. 

Gözetleyicilerden
maksat meleklerdir. Allah

Resulüne gönderdiği gaybı,
meleklerince koruma altına
alınmış olarak gönderir. Hz.

Peygamberin risaletinden
sonra, gök kapıları cinlere

büsbütün kapanınca, onlar,
melekler tarafından sıkı bir

korumanın olduğunu
anlamışlardı. 

نف ۜ فةـــمة ط ونة ا س  ةاالفـقة ـنح م  ا وة وف ة ـرح حة ائ كة تـة لن مة فةا ول ـلـة السف ونة ل م  سف ةاالفـم  ـنح ام  ـة النح وة
النف وة ﴾١٥﴿ ا الف ة المح ـــوة اس  ۙ ـط ونةـــقة ـطةــباى ةــمة حة ـنح ـهة ــجة وا لـ  ـانـ  فةــــكة ﴾١٤﴿ ۛشداى رة

ت نةه مف ﴿١٦﴾ل نةفف ـلةى وا عة ام  قة ـتـة اسف ۙ لةو  قاى ـــدة ااءى غة ـمف مة ـنةاه  ـيف ـقة ةسف ـة  لة يقة ري ـة الطح
ة النح دة وة ۛساج  الفمة ﴾١٧﴿ مةــفي ۛ وة ضفـعفـي  نفـيه  بح هي  ر ـككذ  نفــعة ر  ه  رة ل كف  يةسف

اباى ذة ۙ عة داى ۛصعة
ال ــد  وة ــبف اقةـامة عة ة ــــمح ــه  لـة ـة نح ﴾١٨﴿ حن  ـــعة  ل  ــوا   مة ـــــدف ع  ــــــــلة   تـة ۙ الحن   فة ــداى الحة

اا ق لف مة ـة نح وا اي ع  الدف ﴾١٩﴿ ۟ـــبةــه  ل ـــيفــلةـ عة ونة ـون ـك ــــ ية  ا د واــوه   كةــدف ع ـ يةالحن  ۜ داى
﴾٢١﴿ نحيي  ق لف اي

ا ل ك  لة ى لةك مف المف  ۛضراح
لة  وة

ۛشداى رة ﴾٢٠﴿ بحيي ارة لة ا  وة ك  ب هي ر  داى ا شف الحة
ـــنة ـــــد  الحن  م  ــــــنف د الحة ــــدة م  ـــنف الج  لـة ــــهي   وة ونـ  نف نحيي لـة لف اي ـي قـ  ني ـيرة جي يـ 
ـلة غاى  ة بـة لح نةاي ــــــص   الحن  م  ـــعف ــــــنف  يـة ۜ  وة مة ـــهي وة ر  ۛسـا لة تـ  ﴾٢٢﴿ ۙ داى لفتةحة م 

اى ــتحن ذةا حة ا اي الوف رة ﴾٢٣﴿ ة ولة الحن س  رة جةه ـوة ة لةه  نةارة ةـهةـ فةا نح بة مةـنح ااال يهة ينة في ال دي ۜـخة داى
لف نف قـ  ي اي راي الدف ﴾٢٤﴿ ا  مة

ونة د   ي وعة
ونة لةم  نف فةۛسيةعف ف  مة عة  الضف

راى  نةاص 

القةلح   وة
داى دة عة
ال م  يفب  فةـلة عة ر  الفغة ي ظفه  ﴾٢٥﴿ يب  ا القةري  مة

ونة د  ه   ل ـعةـجفـيةالمف  ت وعة يلـة اي ح ب ـداى رة المة
ة لح ــن اي ـنف مة ـل ك  م  سف ه  يـة ـة نح ـول  فةـا  س  ـنف رة ـى م  ـضن تـة ارف ﴾٢٦﴿ لنى ا عة هي ب  يف ۙ غة داى الحة

لةمة ـيةعف ت  النف قةـدف لـ  وا ر ۛسالة البفـلةغ  ﴾٢٧﴿ ـن  يف ۙ بـة ۛصـداى ـهي رة ـلفــف  ـنف خة م  يفـه  وة دة يـة
﴾٢٨﴿ ــمف  ه  بحـ  ـــدة داىرة ء  عة ة ۛشـيف ى ك ــلح ــصن الحف ــمف  وة ـدة يفـه  ا لـة ـاطة  ب ــمة الحة  وة
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73-MÜZZEMMİL 
SÜRESİ

Kur’ân-ı Kerîm’in ilk inen 
sûrelerindendir. 20 âyettir. 
Adını birinci âyetteki 
hitaptan almıştır. 
Müzzemmil: “elbisesine 
bürünmüş” demek olup 
genellikle bununla Hz. 
Peygamber (a.s.)’a hitap 
edildiği şeklinde tefsir 
edilir. Bu sûrede Hz. 
Peygamberin ve ona tâbi 
olarak müminlerin gece 
ibadetleri ile 
feyizlenmeleri, tevhid, 
tevekkül, teslimiyet sırrı ve 
bu dini yalan sayanların 
feci akıbetleri bildirilir. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Müzzemmil /1 – Ey 
örtüsüne bürünen 
Resulüm! 

Hitaptaki bu vasıf, Hz. 
Peygamberdeki yoğun 
şuura ve derin ruhî 
aydınlanmaya işaret 
etmektedir. Bundan şu 
anlaşılabilir: Hz. 
Peygamber (a.s.) uyumaya 
hazırlanırken üstüne örtü 
çekince Cenab-ı Allah ona 
tatlı bir üslup ile: “Artık 
rahat yatma zamanı geride 
kaldı. Ağır bir yük 
yüklendin, sorumluluğun 
büyüktür” demek istemiştir.
Hz. Peygamberin 
müzzemmil lakabı yoktu, 
anlaşılan o anda yaptığı iş 
gözönünde bulundurularak 
böyle nitelendirilmiştir. 
Müzzemmil /2 – 
Geceleyin kalk da, az 
bir kısmı hariç geceyi 
ibadetle geçir. [32,16; 
17,79; 76,26] 

Bu âyet, gecenin büyük bir 
kısmını ibadetle geçirmeyi 
emretmektedir. Gelen 3. 
âyet, normal olarak gece 
müddetinin yarısını esas 
almak gerektiğini ifade 
etmektedir. 
Müzzemmil /3-4 – 
Duruma göre gecenin 
yarısında, veya bundan 
biraz daha azında veya 
fazlasında ibadet etmen
de yeterlidir. Kur’ân’ı 
tertîl ile, düşünerek 
oku. 

Maksat şudur: “Kur’ân 
okurken hızlı değil, 
kelimelerin hakkını 
vererek, tane tane okuyun, 
ta ki Allah kelamının 
mânası iyice zihninize 
yerleşsin ve muhtevası size 
tesir etsin.” Üzerinde 
tefekkür etmeden, 
kelimelerini telaffuz etmek,
matlub olan kıraat değildir. 
Efendimiz (a.s.m.)’ın bu 
şekilde okuduğuna dair 
sünnet-i seniyyede çok 
örnekler vardır. 
Müzzemmil /5 – Biz 
sana pek ağır bir söz 
vahyedeceğiz. 
Müzzemmil /6 – 
Muhakkak ki geceleyin 
kalkıp ibadet etmek 
daha tesirlidir ve 
Kur’ân okuyuşu 
bakımından daha 
düzgün, daha sağlam 
bir tilavet sağlar. 
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Önceki âyetlerde
emredilen uzun ibadetler,

bu ağır yüke tahammül
gücünü geliştirmek içindir.

İlahî vahyi Hz.
Peygamberin alması ağır

olduğu gibi, o emaneti
taşımak ve insanlığa tebliğ

etmek, hele hele onun
gereklerini yaşayarak temsil

etmek, özümsemek, bu
sebeple dünyevi sıkıntılara

mâruz kalmak, ağır-ama
sevap ve mükafâtta da ağır-

bir yüktür. 
Bu âyet, teheccüd vaktinde

kalb ile dil arasındaki
uyumu sağlamanın daha

kolay olduğuna işaret
ediyor. 

Müzzemmil /7 –
Halbuki gündüz seni

meşgul edecek yığınla
iş vardır. 

Müzzemmil /8 –
Rabbinin yüce adını

zikret, fanilere bel
bağlamaktan kurtul ve
bütün gönlünle yalnız

O’na yönel.
Müzzemmil /9 – O

doğunun da batının da
Rabbidir. O’ndan başka
İlah yoktur. O halde sen

de yalnız O’nun
himayesine sığın, yalnız

O’na güven.
Müzzemmil /10 –

Onların söylediklerine
karşı sabret, onlardan
güzel bir tavırla uzak

dur. Müzzemmil /11 –
Nimet ve devlet içinde

yüzen, hak dini yalan
sayanları, sen Bana

bırak ve onlara biraz
mühlet ver.

Müzzemmil /12-
Müzzemmil /13 –

Muhakkak ki Bizim
nezdimizde bukağılar,
alevli ateşler, dikenli,

boğazı tırmalayan
yiyecekler ve gâyet acı

azap var. 
Müzzemmil /14 – Gün

gelir; yer, dağlar
şiddetle sarsılır ve

dağlar dağılan kum
yığınları haline gelir. 

Müzzemmil /15 –
Bakın (ey Mekkeliler,
ey bütün insanlar) Biz
vaktiyle Firavun’a bir

elçi gönderdiğimiz gibi
size de hakkınızda

şahitlik edecek bir elçi
gönderdik. 

Müzzemmil /16 –
Firavun o Resule isyan

etti. Biz de onu şiddetle
cezaya çarptırdık. 
Müzzemmil /17 –

Kâfirliğinizde devam
ederseniz, dehşetinden

çocukları birden ak
saçlı ihtiyarlara

çevirecek o günden
kendinizi nasıl

koruyabilirsiniz? 
Müzzemmil /18 – O

günün dehşetinden gök
bile çatlar. Allah’ın

vaadi mutlaka
gerçekleşir. 

Müzzemmil /19 – Bu,
bir öğüt ve uyarıdır.

Artık isteyen, Rabbine
varan yolu tutar. [76,29] 

ل                          مح  ة زح ة  الفم  ورة     س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

﴾٣﴿ ا ه  فة انف ن صف ه  ق صفـالو  نف ۙ م  يلى قةلي ﴾٢﴿ لة ق م  ةيف  الح
ة لح ۙ اي يلى قةلي ﴾١﴿ اا االف ية ۙـاليح هة ل  مح  ة زح م 

نحة ﴿٥﴾اي ةا نح ي اي  ۛسن لفقي
لةيفكة لى عة ۜ قةوف يلى ثةقي ﴾٤﴿ دف الوف ه  ز  لةيف تح ل  عة رة اننة وة رف ۜ الفق  يلى تي تةرف

ة نح ار  ف ي لةكة اي ةهة ۜ ۛسبفحاى النح يلى طةوي ﴾٦﴿ ئةةة ل  نةاش  ةيف ية الح ـاى الۛشدح  ه  طف م  وة وة القف ۜ وة يلى قي
بح  ق  رة ر  شف ب  الفمة ر  غف الفمة وة ﴾٨﴿ ك ر  اذف مة  وة بح كةاسف ةلف رة تةبةتح ه  وة لةيف ۜ اي يلى تي تةبف ﴾٧﴿

رف ـب  اصف لنى وة ا عة ول ونة  مة مفيةق  ه  رف ـج  اهف وة ﴾٩﴿ ـوة ه  ة هة ايلح لن اي ا ه  وة لة ـذف ـخ  ـة ـيـلىـكفةـاتح
﴾١١﴿ نيي ذةرف ينة وة بي كةذح  الفم  ة  ا ولل ي وة مة مف النحةعف لفه  هح  مة يلى وة قةلي ﴾١٠﴿ راى جف يلى هة مي جة
مة يةوف ﴾١٣﴿ اماى طةعة ة  ذةا وة ة اباى غ صح ذة عة يماى وة اللي ﴾١٢﴿ ة نح اا اي يفنة كةالى لةدة ۙ النـف يماى حي جة وة

اا ة نح اا اي ۛسلفنة الرف ﴾١٤﴿ ض  ةرف ج ف  الف بةال  تةرف الفج  كةانةت  وة بةال  وة يلى الفج  هي يباى مة ثي كة
ى ﴿١٥﴾فةعةصن ك مف لةيـف ولى اي س  داى رة ك مف ۛشاه  لةيـف اا عة اا كةمة ۛسلفنة لنى الرف نة اي وف عة رف ۜ ف  ولى س  رة

ونة فةـكةيفۛف ةق  نف تةتح ت مف اي رف ـفة كة ﴾١٦﴿ ن  وف عة رف ولةف  س  نةاه ـ فةاةخة الرحة يلىـالخف ذف بي ذاىوة
ااء  مة ة ر  اللسح ط  نففة ۜ م  ه  كةانة ب هي د  عف ع ولى وة فف مة ﴾١٧﴿ ماى وف ل  يـة عة جف يـباىۗ يـة انة شي لفدة الفو 

﴾١٩﴿ ة هن نح هي تةـــاي ة ۛ ـــكن ذفـــــذ  ةـفة رة نف ۛشااءة اتح لنى ـــخةـــمة بح هي ذة اي ۟يــبيــــ ۛسرة لى ﴾١٨﴿
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Müzzemmil /20 – 
Senin Rabbin, gecenin 
bazan üçte ikisine yakın
bir kısmını, bazan 
yarısını, bazan üçte 
birini ibadetle 
geçirdiğini, senin 
yanında yer alan 
müminlerden bir 
cemaatın da böyle 
yaptığını elbette biliyor.
Gece ve gündüzü 
yaratıp sürelerini ölçen 
Allah’tır. O sizin bu 
gece ibadetini gözete-
meyeceğinizi bildiği 
için, lütuf ve merha-
metiyle size yeniden 
bakıp muaf tuttu. 
       Artık Kur’ân’dan 
kolayınıza gelen 
miktarı okuyun. Allah 
bilmektedir ki aranızda 
hastalananlar olacaktır. 
Kimileri Allah’ın 
lütfundan nasiplerini 
aramak için yol 
tepecek, dünyanın 
çeşitli yerlerinde 
dolaşacaklardır. 
Bazıları Allah yolunda 
muharebe için sefere 
çıkacaklardır. Haydi 
artık Kur’ân’dan, 
kolayınıza gelen 
miktarı okuyun. 
     Namazı hakkıyla ifa 
edin, zekâtı verin ve bir
de Allah’a güzel ödünç 
takdim edin. 
Unutmayın ki kendi 
iyiliğiniz için âhirete 
hazırlık olarak her ne 
gönderirseniz mutlaka 
onu Allah’ın nezdinde 
bulursunuz. Hem daha 
üstün ve daha hayırlı, 
mükâfatı kat kat artmış 
olarak! Allah’tan 
mağfiret dileyin. 
Muhakkak ki Allah 
gafurdur, rahîmdir (affı,
merhamet ve ihsanı 
boldur). [2,245] 
Bu âyet, sûrenin başındaki 
gece kıyamını tekrar ele alıp, 
daha önce farz olan gece 
namazını, hafifletip sünnet 
yani nafile ibadete 
dönüştürmektedir. Dolayısıyla
bu âyetin, ilk hükmü 
neshettiği söylenir. Nesheden 
bu 20. âyetin Medinede mi, 
Mekke’de mi nâzil olduğu 
konusunda farklı görüşler 
varsa da, kuvvetli ihtimale 
göre Medinede inmiştir. 
Savaşma izni ve zekât emri, 
bu ihtimalin karinelerindendir.
Bu âyetin hepsi değilse de en 
azından bir iki cümlesi 
Medine’de inmiş olmalıdır. 
Hicretten az önce Mekke’de 
beş vakit namaz farz 
kılındıktan sonra, akşam ve 
yatsı namazları, gece 
ibadetinin bir parçası olarak 
kalmış ve teheccüd namazının
vaciplik hükmü nâfileye 
çevrilmiştir. 

74-MÜDDESİR SÜRESİ

Mekke’de risaletin 
başlangıcında inen sûrelerden 
olup 56 âyettir. Sûre adını ilk 
âyetinde geçen kelimeden 
almıştır. Müddessir: “örtüsüne
bürünmüş” demek olup 
bununla birinci derecede Hz. 
Peygamber (a.s.) 
kasdedilmektedir. Bu sûre 
nübüvvet yolunun tebliğ ve 
irşad görevinden, hak dinin 
karşısına çıkan bazı kişilerin 
vasıflarından, bunların âhirette
çekecekleri azaptan bahseder. 
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Bismillâhirrahmânirrahîm
Müddesir /1-

Müddesir /10 – Ey
örtüye bürünen! İnziva

arzu eden! 
Ayağa kalk ve insanları

uyar. 
Rabbinin büyüklüğünü

an. 
Elbiseni tertemiz tut,

maddî manevî kirlerden
arın, 

Pis ve murdar olan her
şeyden kaçın 

Verdiğini çok bularak
minnet etme! 

Rabbinin yolunda
sabret 

Sûr’a üflendiği gün, 
Doğrusu, o çok çetin

bir gün! 
Kâfirlere hiç kolay

olmayan bir gün!
Müddessir kelimesi (aslı

mütedessir) ayrıca “yalnızlık
ve inziva arzu eden”

mânasına gelir. Allah Teâla,
nebîsine “Artık inzivayı

bırak, bütün dünyanın önüne
öğretici ve uyarıcı olarak

çık!” “Çevrende gaflet içinde
bulunan insanları uyar.

Kendilerini yaratıp bunca
nimetlerle donatan o Yüce

Rabbin onları görüp işittiğini
ve sonunda hesaba çekeceğini

hatırlat” demektedir. 
“Allah’ın büyüklüğünü

anmak “Allah’u ekber!”
demek İslâm’ın özetidir, başta

gelen emridir ve bir zikirdir.
Risaletin başlangıcında

öğretilen bu zikir, ezanda,
namazlarda, hacda, kurbanda,

hayatın her tarafında devam
eder. 

4. âyette beden temizliği ile
ruh temizliği arasındaki sıkı
ilişki hatırlatılıyor. Bu âyet,

“Cinsel zaaftan uzak dur,
uçkuruna sahip ol” mânasına

kinaî anlam ile de tefsir
edilmiştir. Böylece

müminlerin kalplerini,
ruhlarını, bedenlerini,

elbiselerini, ırzlarını tertemiz
yapmaları emredilmektedir.
Mânaları çok özlü olan ilk 7
âyeti iyi düşünen bir insan,

risaletin başında bu
buyrukların, verilmesi

gereken en hikmetli, tam yerli
yerinde emirler olduğunu
anlar, risaletin önemli bir

delilini bulur. 
Müddesir /11-

Müddesir /14 – Mal ve
ailesiz, tek olarak

yarattığım, sonra çok
çok mal, servet ve
etrafında dolaşan

oğullar verdiğim, her
türlü imkânı önüne
serdiğim, o adamın

hakkından gelmeyi sen
Bana bırak! 

Bu âyetler, Hz. Peygamber
(a.s.) aleyhinde “büyücü”

diye propaganda yapan,
Kureyş’in liderlerinden

Velîd b. Mugire ve
benzerleri hakkında

indirilmiştir. Onun on oğlu
vardı ki Halid b. Velîd (r.a)

onlardan biridir. 
Müddesir /15 – Hâlâ

da açgözlülükle
imkânlarını daha da

artırmama hevesleniyor.

Müddesir /16 – Hiç
heveslenmesin! Çünkü

o Bizim âyetlerimize
karşı inatçı kesildi. 

Müddesir /17 – Ben de
onu sarp mı sarp bir

yokuşa sardıracağım. 

ـنف ننى م  وم  الدف لةم  النحةكة تةق  ل  ث ل ثةي  يةعف ةيف ة  الح اائ فة طة ل ثةه  وة ـ  ث ه  وة فة صف نـ  وة ة نح بحةكة اي رة
ر  دح  لة ي قة ةيف ل مة النف لةنف الح ۜ عة ارة ةـهة النح وه  فةتةاۛب وة ص  تـ حف نة ۜ  م  ـعةكة ينة مة الحن الحةذي وة

ا ؤ ن رة ا فةاقف رة مة ة نة تةيةسح ۜ م  انن  رف ل مة الفق   عة
 النف

ك ون  ك مف ۛسيـة نـف ۙى م  ضن رف  مة
ونة ر  انخة وة ك مف لةيـف عة

ض  ةرف  الف
ونة تةغ  نف يةبف ل  م  ۙ فةضف ر ونةالحن  انخة   وة

ات ل ونة ي ي قة يل  في ۛسبي ب ونة ر  ف ي يةضف
ا امة ؤ ن ـرة ه ۙ  فةاقف ـنف م  رة ة يةـسح ـواتـة ض  ــر  القف ــوةة وة كن ة وا الزح تـ  ان ـلنوةة وة ة وا الصح يـم  القي وة الحن  

ةنفـف س  وا ل  م  ـدح  ـقة ـ  ات مة ۛسناىۜ وة ضاىحة ـدةكمقةـرف ـنف وه  ع  ـد  ج  تـة ـر  ـيف ـنف خة مف م  ة الحن
﴾٢٠﴿ يفراىالحن  خة ـوة وا  ه  ر  ـف  تةغف اسف راىۜ وة ظةمة الجف العف ۜ وة ة ةالحن نح ة  اي يم  الحن حي ور رة ف  غة

ثح ر                   ة دح ة  الفم  ورة               س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

زة الرح جف وة ﴾٤﴿ ث يةابةكة ۙ وة رف فةطةهح  ﴾٣﴿ بحةكة رة ۙ وة رف بح  فةـكة ﴾٢﴿ ۙ ق مف رف فةاةنفذ  ﴾١﴿ اا ا ية ۙ اليح هة ثح ر  ة دح الفم 
﴾٨﴿ رة فةا ذةا ۙ ف ي ن ق  ةاق ور  النح ﴾٧﴿ بح كة ل رة ۜ وة رف ب  فةاصف ﴾٦﴿ لة ن نف وة ۙ تةمف ر  ث  كف تـة تةسف ﴾٥﴿ ۙ فةا رف ج  هف

نيي نف ذةرف مة ت  وة لةقف خة ﴾١٠﴿ لةى ينة عة ري اف  ر  الفـكة يف ير  غة يةسي ﴾٩﴿ ل كة ذ  فةذن ئ  مة م  يةوف ۙ يةوف ير  سي عة
ت  دف هحة مة ۙ لةه  وة يداى هي تةمف ﴾١٣﴿ ينة بةني ۙ وة ه وداى ش  ﴾١٢﴿ لفت  عة جة  لةه  وة

الى ۙ مة وداى د  مف مة ﴾١١﴿ ۙ وة يداى حي
﴾١٧﴿ ه  ق  ه  ۜ ۛسا رف وداى ۛصع  ﴾١٦﴿ ۜ ة ةه  كةلح نح  اي

نيةات نةا كةانة ۜ ل  يداى ني عة ﴾١٥﴿ ة ع  ث مح  يةطفمة
ۗ النف يدة الزي ﴾١٤﴿
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Müddesir /18 – O 
düşündü, ölçtü, biçti... 

Müddesir /19 – 
Kahrolası, nasıl da 
ölçtü biçti! 
Müddesir /20 – Hay 
kahrolası! Nasıl, nasıl 
da ölçtü biçti! 
Müddesir /21 – Sonra 
baktı... 
Müddesir /22 – Derken
suratını astı, kaşlarını 
çattı... 
Müddesir /23 – Sonra 
da sırtını döndü, 
kibirinden kabardı, 
arkasına bakmadan 
çekip gitti! 
Müddesir /24 – “Bu, 
büyücülerden 
nakledilen büyüden 
ibarettir.” dedi. 
Müddesir /25 – Bu, 
beşer sözünden başka 
bir şey değildir.” 

Velîd aslında Kur’ân’dan 
çok etkilenen, meşhur bir 
edib idi. Kur’ân’ın, beşer 
üstü bir taraftan geldiğini 
de vicdanında hissediyordu.
Fakat toplumdaki itibarını 
kaybetmemek için, Kur’ân 
hakkında ne diyeceğini 
şaşırmış, sonunda onun 
olağanüstü etkisini “büyü” 
diye nitelendirmişti. 
Müddesir /26 – 
(“Beşer” desin bakalım)
“Ben de onu sekar’a 
atacağım. 
Müddesir /27 – Sekar 
nedir bilir misin? 
Nereden bileceksin! 
Müddesir /28 – O, 
içine atılanı yer, bitirir. 
Yine de bırakmaz, eski 
haline çevirip bu işi 
tekrar eder. 
Müddesir /29 – Sürekli
olarak derileri kavurur. 
Müddesir /30 – 
Üzerinde on dokuz 
görevli vardır. 
Müddesir /31 – Biz 
cehennem görevlilerini 
sadece melaikelerden 
kıldık. Onların sayısını 
da kâfirler için imtihan 
ve sıkıntı sebebi yaptık 
ki Ehl-i kitaptan olanlar
Peygambere imanda 
yakîn sahibi olsun, daha
kesin inansın. 
Mü’minlerin 
imanlarındaki yakinleri 
artsın. Ehl-i kitap ve 
müminler tereddüde 
düşmesinler. 

Kalplerinde hastalık 
olan münafıklar ile 
kâfirler de neticede: 
“Allah, bu misal ile ne 
anlatmak istemiş 
olabilir?” desinler. 
Böylece Allah 
dilediğini şaşırtır, 
dilediğini doğru yola 
iletir. Rabbinin 
ordularını Kendinden 
başka kimse bilemez. 
Bu, yani cehennem 
veya ondan bahseden 
âyetler beşere bir öğüt 
ve uyarıdan başka bir 
şey değildir. [2,26] 
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Kâfirler, iyi zan
içinde olmadıklarından,
hemen itiraz edecek bir
taraf arayıp ona takılır.

Mesela sayı doğru
olmakla birlikte işin

özü değildir. Ama kâfir
sayıya takılarak kendi

kendisini tökezletir.
Yürüyüşüne devam
edemez. Kur’ân’da

bildirilir ki bir
imtihandan sonra

mümin imanında sebat
gösterir, din hususunda
cayıp geri dönmezse, o
zaman imanı kökleşir. 

“Allah’ın orduları”:
O’nun yarattığı

mahlûklar, onlara
verdiği kuvvetler,

görevlerdir. 

Müddesir /32 – Hayır!
İş kâfirlerin dediği gibi

değil. Ay’a. 
Müddesir /33 – Ve

dönüp giden geceye. 
Müddesir /34 –

Ağardığı dem sabaha
kasem edip şahit

tutarım ki. 

Müddesir /35 – O
sekar belâların en

müthişidir. 

Müddesir /36 –
Beşer için en büyük

uyarıdır. 

Müddesir /37 –
İleri veya geri gitmek

durumunda olanlar için
en büyük uyarıdır. 

Müddesir /38-
Müddesir /39 – Ashab-

ı yeminden, hesap
defterini sağ tarafından

alan cennetlikler
dışında herkes yaptığı

işlerin rehini ve esîri
olacaktır. 

Müddesir /40-
Müddesir /42 – Onlar

mutlaka cennetlerde
mücrimlerin hallerini
hatırlarını soracaklar:

“Neydi bu cehenneme
sizi sürükleyen?” 

Müddesir /43 –
Onlar şöyle cevap

verecekler: Biz namaz
kılanlardan değildik. 

Müddesir /44 –
Fakirleri doyurmaz,

onların ihtiyaçlarıyla
ilgilenmezdik. 

Müddesir /45 –
Batıl sözlere dalanlarla

beraber biz de dalardık. 

Müddesir /46 –
Bu hesap gününü yalan

sayardık. 
Müddesir /47 – Ölüm

bizi yakalayıncaya
kadar hep böyle idik.” 

ة ۙ ث مح نةظةرة ﴾٢٠﴿ ة ۙ كةيفۛف ق ت لة ث مح رة ة قةدح ﴾١٩﴿ ت لة ۙ كةيفۛف فةق  رة ة قةدح ﴾١٨﴿ ةه  نح ةرة اي ۙ فةـكح رة ة قةـدح وة
ة لح اا اي ذة الة اينف هن ر  فةقة حف س  ﴾٢٣﴿ ة بةرة ث مح ۙ الدف بةرة كف تـة اسف وة ﴾٢٢﴿ ة بةۛس ث مح ۙ عة بةۛسرة وة ﴾٢١﴿

﴾٢٧﴿ اا مة  وة
يكة رن ا الدف ۜ مة ر  ۛسقة ﴾٢٦﴿ يه ۛسا  لي رة صف ۛسقة ﴾٢٥﴿ نف اا اي ذة  هن

ة لح ل  اي ۜ قةوف الفبةۛشر  ﴾٢٤﴿ ۙ ي ؤف ثةر 
لف عة اجة مة اـوة انة ﴾٣٠﴿ ا هة لةيف ةة عة عة ۜ ت سف ۛشرة عة ﴾٢٩﴿ ة  احة ة وح ۛ لـة ل لفبةۛشر  ﴾٢٨﴿ ي لة لة ت بفقي ۛ وة ر  تةذة

ة لح ينة اي ةذي تفنةةى ل لح ف  ة لح تةه مف اي ة ـدح ـلفـنةا ع  ـعة اجة مة ةى  وة ـكة اـئ  لن  مة
ۙكف وا ر  ـفة اۛب حة ةار  الصف النح

تةاۛب دةادة  الفـك  زف يـة ينة وة ذي ـة  الح
اناى يمة اوا اي ن  تةاۛب انمة رف يـة لة وة نة تةيفق  ينة ل يةسف ةذي وا الح تـ  ا ون

ۙ ن ونة م  ؤف الفم  ولة  وة وة يةـق  ي لـ  ينة في رةض  الحةذي مف مة ل وب ه  قـ  تةاۛب ت وا الفـك  ينة ا ون ةذي الح
ل كة ـذن ـثةلىۜ كة ـذةامة هن  بـ 

لح  ض  ـنف يةۛشااء الحن  يـ  ادة  مة اا الرة اذة ــر ونة مة ـا ف  ــكة الف الحن وة
ـن ودة لةم  ج  عف ايـة مة بح كة وة ى رة رن كف ة ذ  لح ية اي ا ه  مة ۜ وة ـوة ة ه  لح اي ۜ نف يةۛشااء  ي مة دي ـهف يـة وة

﴾٣٤﴿ ال بفح ـوة اا  صح  ذة ۙ اي رة فة السف ﴾٣٣﴿ ل  ةيف الح ذف وة ۙ اي بةرة الدف ﴾٣٢﴿ ة ۙ كةلح ر  مة الفقة وة ﴾٣١﴿ ۟ل لفبةۛش ۜر
نف ك مف  ۛشااءة ل مة ـنـف  م 

مة النف ة دح تةقة يـة ﴾٣٦﴿ يراى ۙ  نةذي ل لفبةۛشر  ﴾٣٥﴿ ا ةهة نح دةى اي ۙ لة حف الفـك بةر 
﴾٣٩﴿ ا ة لح اۛب اي حة ۜ  الصف ين  الفيةمي ﴾٣٨﴿ س  ك لح  ا نةفف ۙ ۛسبةتفكـ ب مة ينةة  هي رة ﴾٣٧﴿ ۜ يةتةاة الوف رة ة خح
﴾٤٢﴿ ا كةك مف مة ي ۛسلـة رة في ۛسقة ﴾٤١﴿ ن  ۙ عة ينة مي ر  جف الفم  ﴾٤٠﴿ ي ۜ  في نحةات  ۙ جة ل ونة يةتةۛسااءة

ةا ك نح نةخ وض  وة ﴾٤٤﴿ لةمف م  نةك  وة ۙ ن طفع  ينة كي سف الفم  ﴾٤٣﴿ نة نةك  لةمف قةال وا ۙ م  ينة ۛصلحي الفم 
﴾٤٧﴿ اى تحن ۜ التنينةا حة ين  الفيةقي ﴾٤٦﴿ ةا ك نح ب  وة كةذح  م  نـ  ۙ ب يةوف ين  ح الدي ﴾٤٥﴿ عة ۙ مة ينة اائ ضي الفخة
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Müddesir /48 – Artık 
onlara şefaatçilerin 
şefaati fayda etmez. 
Müddesir /49-  
Müddesir /51 – Ne 
oluyor onlara ki bu 
öğütten, bu irşaddan 
arslandan ürküp kaçan 
yaban eşeği gibi 
kaçıyorlar? 
Müddesir /52 – Bu 
beyler, bu öğütle 
yetinmeyip üstelik her 
biri kendisine mahsus 
özel kitap, özel ferman 
isterler! 
Müddesir /53 – Hayır! 
onlar aslında âhiret 
endişesi taşımazlar. 
Müddesir /54 – Hayır! 
Gerçekten bu bir 
öğüttür, bir uyarıdır. 
Müddesir /55 – 
Dileyen onu okur, 
düşünür ve ders alır. 
Müddesir /56 – Ama 
Allah dilemedikçe onlar
ders alamazlar. Saygı 
duyulup cezasından 
sakınmaya lâyık olan 
da, günahkârların 
günahlarını bağışlama 
şanına yaraşan da 
yalnız Odur. 
Hidâyete gelmek, kişinin 
kendi elinde değildir. 
İradesini hidâyet yönünde 
kullanmak sûretiyle Cenabı 
Hakkın ona hidâyeti nasib 
etmesi, onu kalbinde 
yaratması lâzımdır. Bu, ince
kader sırrıdır. Eğer Allah 
Teâla, insanları kendi 
hallerine bıraksaydı, 
mukadderatlarını Kendisi 
tayin etmeseydi, dünyanın 
nizamı altüst olurdu. En 
büyük zararı insanlar 
çekerdi. 
     “Bir Kadir-i mutlak 
eylemişken tanzim, 
     Devran görünür her 
kula bin türlü sakîm, 
    Her kul verebilseydi 
meramınca nizam, 
     Her devrini eylerdi 
cahîm içre cahîm.” 
           (Yahya Kemal) 
Bir insan ne kadar 
günahkâr olursa olsun 
bunlardan vazgeçerek 
Allah’ın rahmetine 
sığınırsa, Allah onu 
bağışlar. Yoksa Allah 
Teâla, yapılanları 
unutmama, ille de 
cezalandırma, kin tutma
gibi şeylerden 
münezzehtir. 

75-KIYAMET 
SÜRESİ
Mekke’de inmiş olup 
40 âyettir. Bu sûre 
adını, ilk âyetinde adı 
geçip bütün sûrenin 
konusunu teşkil eden 
kıyamet kavramından 
almıştır. Aklî, hissî ve 
psikolojik yollarla 
kıyamet gerçeği 
ispatlanır ve buna 
inanmayanların 
sorumlulukları 
vurgulanır. 
Bismillâhirrahmânirrahîm
Kıyamet /1 – Hayır, 
gerçek öyle değil! 
Kıyamet günü hakkı 
için, 
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Kıyamet /2 –
Kendisini eleştirip

kusurlarından pişmanlık
duyan kimse hakkı için

(ki siz mutlaka
diriltileceksiniz). 

بزح

﴾٤﴿
Kıyamet /3 –

İnsan zanneder mi ki
ölümünden sonra Biz
kemiklerini toplayıp

onu diriltmeyeceğiz? 
Kıyamet /4 – Evet,

toplarız, hem de
parmak uçlarına

varıncaya kadar eski
halinde düzenleriz! 
Kıyamet /5 – Fakat

insan suç işleyip
durmak için önündeki
kıyameti inkâr etmek

ister de, 
Kıyamet /6 – “Ne

zamanmış o kıyamet
günü?” diye alay eder. 

Kıyamet /7 – Gözler
kamaşıp karardığı, 
Kıyamet /8 – Ayın

ışığının büsbütün
gittiği, 

Kıyamet /9 – Güneş ile
ay yan yana getirildiği

zaman... 
Kıyamet /10 – İşte o

gün insan der: “Var mı
kaçacak mekân?” 

Kıyamet /11 – Hayır,
sığınacak hiçbir yer

yoktur. 
Kıyamet /12 – O gün

varılacak yer ancak
Rabbinin huzurudur! 
Kıyamet /13 – O gün

insana yaptığı her türlü
iyilik ve fenalık ile; 
yapmadığı her türlü

iyilik ve fenalık tek tek
bildirilir.   Ona göre

karşılığını alır. 
Kıyamet /14-

Kıyamet /15 – Türlü
türlü mazeretler öne

sürse de, Artık insan,
kendisi hakkında şahit

olur. [16,23; 58,18] 
Kıyamet /16 – Sana

vahyedileni unut-
mamak için tekrar-

larken hemen anında
bellemek için dilini

kımıldatma. [20,114] 
Kıyamet /17 – Çünkü

vahyi senin kalbinde
toplamak ve onu okut-
mak Bize ait bir iştir. 

Kıyamet /18 – O halde
Biz Kur’ân’ı

okuduğumuzda, sen de
onun okunuşunu izle. 
Kıyamet /19 – Ayrıca
onu açıklamak da bize
ait bir iştir. (Bu önemli

gerçeği, arada belirt-
tikten sonra gelelim

esas konumuza). 

اة مف كة ةه  نح ﴾٤٩﴿ ا مف فةمة ن  لةه  ة  عة رة ك  ۙ التحةذف ينة ضي ر  م عف ﴾٤٨﴿ ا مف فةمة ه  ع  فة ة  تةنف اعة ۜ ۛشفة ينة عي اف  ة الشح
يد  بةلف  ي ري

ئ  ك لح  ر  مف امف ه  نف تنى النف م  ي ؤف ﴾٥١﴿ تف نف فةرحة ۜ م  ة  رة وة قةسف ﴾٥٠﴿ ر  ۙ ح م  ة  رة ف  تةنف م سف
نف ۛشااءة فةمة ﴾٥٤﴿ ا ة ةه  كةلح نح ۛ اي ة  رة ك  تةذف ﴾٥٣﴿ ۜ ة  كةلح

 بةلف
اف ونة لة ۜ يةخة ةة رة نخ  الف ﴾٥٢﴿ فاى ح  ۙ ص  ةى رة ة نةشح م 

﴾٥٦﴿ ا مة ك ر ونة وة  يةذف
ا ة لح ۜ يةۛشااءة النف اي وة الحن  ل  ه  ى الهف ون ةقف ل  التح الهف ة  وة رة ف  غف الفمة ﴾٥٥﴿ ۜ ه  ذةكةرة

ة                  مة ين ة  الفق  ورة               س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ۛسب  ال يةحف ﴾٢﴿ ا لة م  وة ــس  س  ا قف ةـفف ة  ب النح امة ة ةوح الـلح ﴾١﴿ ا م   لة ـس  م  ا قف ۙ ب يةوف ـة  مة ـين الفـق 
يد  بةلف ي ري ﴾٤﴿ ينة بةلنى ري اى قةاد  لن  عة

ية النف بةنةانةه  ن ۛسوح  ﴾٣﴿ ةنف الف نفۛسان  عة اللح مة ۜ نةجف ه  ظةامة ع 
قة فةا ذةا ۙ بةر  الفبةۛصر  ﴾٦﴿ ـةل  ةانة يةسف م  اليح ۜ يةوف ة  مة ين الفق  ﴾٥﴿ رة الف نفۛسان  ج  ۛ ل يةفف ه  امة المة

ول   يةق 
ئ ذ  الف نفۛسان  مة يةوف ﴾٩﴿ عة م  ج  س  وة مف ۙ الشحة ر  مة الفقة وة ﴾٨﴿ ۛسۛف خة ۙ وة ر  مة الفقة ﴾٧﴿

ةؤ  نةبح ايـ  ﴾١٢﴿ لنى بح كة   اي ئ ذ   رة ۜ  يةوف مة ـرح  قة تـة سف الفم  ﴾١١﴿ ة ۛ لة كةلح رة زة وة ﴾١٠﴿ ۛ اليفنة رح  فة الفمة
﴾١٤﴿ يرة ۙ بةصي ة  لنى الف نفۛسان  بةل  هي عة س  نةفف ﴾١٣﴿ ئ ذ  الف نفۛسان  مة ا يةوف مة ب مة ة ۜ قةدح رة ة الخح وة

ة نح نةا اي لةيف ه  عة عة مف جة ﴾١٦﴿ ۜ ب هي كف لة رح  لة ل ۛسانةكة ب هي ت حة جة ل تةعف ﴾١٥﴿ لةوف ى وة ۜ اللفقن ه  يرة اذي عة مة
﴾١٩﴿ ـنةا يف ـلـة ة عة نح ة اي مح ـ  ۜ ث ه  يةانـة بـة ﴾١٨﴿ ذةاـفة أفنةــقة ا  ة اه ـرة نةـ ق عفـب ـ فةاتح ان ۛـرف ه  ﴾١٧﴿ ق رف ۛ وة نةه  ان
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Kıyamet /20 – Gerçek 
şu ki: Siz bu peşin 
dünya hayatına çok 
düşkünsünüz.

Kıyamet /21 – Onun 
için âhireti terkedip 
durursunuz.

Kıyamet /22 – Yüzler 
vardır o gün pırıl pırıl...

Kıyamet /23 – O güzel 
ve Yüce Rab’lerine 
bakakalır... [6,103] 
Ehl-i sünnet, âyetlere ve 
bilhassa mütevatir 
derecesine varan hadîslere 
dayanarak, cennette Allahın
görüleceği hususunda 
ittifak etmişlerdir. 

Kıyamet /24 – Ve nice 
suratlar vardır o gün 
asılır. 

Kıyamet /25 – Belini 
kıran darbeyi yediğini 
hisseder. [3,106; 80,37-
42; 88,2-10]

Kıyamet /26 – Hayır, 
hayır! Ne zaman ki can 
boğaza gelir, işte o 
zaman can çekişenin 
yanındakiler: 

Kıyamet /27 – “Bunu 
iyileştiren, kurtaran yok
mu?” der. 

Kıyamet /28 – Artık 
ayrılık vakti geldiğini 
kendisi de anlar. 
Kıyamet /29 – Bacağı 
bacağına dolaşır, ölüm 
acısıyla kıvranır. [6,61-
62] 
Kıyamet /30 – O gün 
sevkiyat, doğru 
Rabbinin divanına olur!
Kıyamet /31 – Ne dini 
tasdik eder, ne namaz 
kılardı. 
Kıyamet /32 – Hep 
hakkı yalan sayıp ona 
sırtını dönerdi. 
Kıyamet /33 – Bir de 
yaptığından memnun 
olarak, 
çalımlı çalımlı kendi 
taraftarlarının yanına 
varırdı. 
Kıyamet /34 – Yazık 
sana yazık! 
Kıyamet /35 – Yazık ki
sana ne yazık! 
Kıyamet /36 – İnsan 
başıboş bırakılacağını 
mı sanır? 
Kıyamet /37 – Onun 
aslı, atılan bir meni 
damlası değil miydi? 

Kıyamet /38 – Sonra 
ana rahmine tutunan 
yapışkan bir hücre oldu 
da, Rabbi onu yaratıp 
düzenledi. 

Kıyamet /39 – Ondan 
erkek ve dişi olarak her 
iki cinsi yarattı. 

Kıyamet /40 – Bütün 
bunları yapan, ölüleri 
diriltmeye kadir olmaz 
olur mu? 
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76-İNSAN SÜRESİ

Mekke’de inmiş olup
31 âyettir. Sûrenin ilk

âyetinde insan kelimesi
geçmekte olup, sûrenin

temel konusu, insanın
kemâle ermesi, faziletli

insanın başlıca vasıfları ve
âhirette göreceği

mükâfatlardır. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

İnsan /1 – Dehrin
akışı içinde öyle zaman

geçti ki, o dönemde,
insanın adı bile

anılmazdı. 

Dehr: “Kâinatın
başlangıcından son

bulmasına kadar sürecek
müddet, yani zamanın

tamamı” demektir. 

İnsan /2 – Biz
insanı katışık bir

meniden yarattık. Onu
denemek istiyoruz; bu

sebeple de kendisini
işiten ve gören bir

varlık yaptık. [67,2;
18,7] 

Katışık, yani spermin
dişi yumurtayı döllemesiyle

erkek ve dişi unsurların
katıştığı hücreden. İnsan;

imtihan, yani deneme
gayesiyle dünyada

bulunmaktadır. Yoksa
gayeleri bu dünyada

tamamlanan ve sonunda
yok olan hayvanlar ve
bitkiler gibi bir varlık

değildir. Bazı rahiplerin
sandığı gibi, dünya, nefse

işkence yeri de değildir.
Tenasühe inananların

düşündüğü gibi,
yaptıklarının hemen

karşılığını göreceği bir ceza
yeri de değildir. Dünya,

materyalistlerin
zannettikleri gibi eğlence

yeri, Marksçı ve
Darvincilerin sandıkları

gibi bir savaş yeri de
değildir. 

Âyet idrâk sahibi olan
insanın, bilgi edinmesinin

başlıca yollarının, görme ve
işitme olduğuna dikkat

çekmektedir. 

İnsan /3 – Ona yolu da
gösterdik: artık ister

şükreder, ister nankör
ve kâfir olur. 

Yol gösterme: akıl ve fikir
verme, ahlâk duygusu

verme, kötülük yaptığında
kendisini uyaran vicdan

verme, Allah’a iman etme
duygusu verme, hayatını

devam ettirecek vesile ve
imkânları verme

mânasınadır. 

İnsan /4 – Biz kâfirlere
zincirler, kelepçeler,

alevli ateşler hazırladık.

İnsan /5 – İyi insanlar
ise, kâfur suyu ile

hazırlanmış içecek
kâselerini yudumlarlar.

﴾٢٢﴿ وه  ئ ذ  و ج  مة ۙ يةوف ة  رة نةاض  ﴾٢١﴿ تةذةر ونة ۜ وة ةة رة نخ  الف ﴾٢٠﴿ ة  كةلح
 بةلف

بح ونة ۙ ت ح  لةةة اج  الفعة
﴾٢٥﴿  تةظ نح 

 النف
لة عة ا ي فف ۜ ب هة ة  فةاق رة ﴾٢٤﴿ وه  و ج  ئ ذ  وة مة ۙ يةوف ة  رة بةاس  ﴾٢٣﴿ لنى ا اي بح هة ۛ رة ة  رة نةاظ 

﴾٢٨﴿ ة ظةـنح ه  وة ـة ۙ النح اق  رة الفـف  ﴾٢٧﴿ يلة ۔ وة قي نف ۙ مة اق  رة ﴾٢٦﴿ ا ة ذةا  كةلح ت  اي ۙ بةلةغة اق ية ةرة التح
قة فةلة ة ۛصدح ﴾٣٠﴿ لنى  اي

بح كة ئ ذ   رة مة ۛساق ۜ ۟ يةوف الفمة ﴾٢٩﴿ الفتةفحةت  اق  وة ة ۙ السح اق  ة ب السح
لنى  الوف

لةكة ﴾٣٣﴿ ة ۛب ث مح اى ذةهة لن ل هي اي طحنۜى الهف يةتةمة ﴾٣٢﴿ نف لنـك  لحنۙى كةذحةۛب وة تةوة وة ﴾٣١﴿ لة ۛصلحنۙى وة
﴾٣٦﴿ ۛسب   الف نفۛسان  اليةحف

 النف
كة ۜى ي تفرة دى س  ﴾٣٥﴿ ة لنى ث مح لنۜى لةكة الوف فةاةوف ﴾٣٤﴿ لنۙى فةاةوف

لة عة ﴿٣٨﴾فةجة ة ةى كةانة ث مح لةقة لةقة عة ۙى فةخة فةۛسوحن ﴾٣٧﴿ ةى يةك  اللةمف نف ن طففة ن يح  م  ۙى مة نن ي مف
﴾٤٠﴿ ل كة ۛسيفاللة ر  ذن اد  اى ب قة لن ي ية النف عة تنى ي حف وف الفمة ﴾٣٩﴿ ه  نف ن  م  يف جة وف رة الزحة ةكة ۜى الذح الف نفثن وة

ة  الف نفۛسان                     ورة         س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ةا نح نةاـلةـخة اي قف ﴾١﴿ لف لةى التنى هة ين  الف نفۛسان  عة نة حي ر  م  هف ة ك نف لةمف الدح  يـة
ـاى  ۛشيف

ك وراى ذف مة
ةا نح يفنةاه  اي دة هة ﴾٢﴿ نف الف نفۛسانة ة  م  ۗ ن طففة ۛشاج  يه  المف تةلي لفنةاه  نةبف عة  فةجة

يعاى يراى ۛسمي بةصي
اا ة نح نةا اي تةدف ينة العف ري اف   ل لفـكة

ل لة س   ۛسلة
لى لة الغف وة ﴾٣﴿ يلة بي ة ا السح ة مح  اي

راى ا ۛشا ك  ة مح اي وراى وة كةف 
﴾٥﴿ ة نح ارة اي ةبفرة ب ونة الف رة ـأفس  يةشف نف كة ۛ م  ـاف وراى اكة ـهة اج  زة ـانة م  كة ﴾٤﴿ يراى ۛسعي وة
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İnsan /6 – Bu, Allah’ın 
has kullarının içip, 
istedikleri yere 
akıttıkları bir kaynaktır.

İnsan /7 – Bu kullar, 
dünya hayatında iken 
sözlerinde durur, 
adadıkları şeyi yerine 
getirir ve felaketi bütün 
ufukları tutan kıyamet 
gününden endişe 
ederlerdi. 

Adağı yerine getirme 
kişinin: 
a-Kendisine farz olan 
şeyleri yapması 
b-Söz verdiği şeyleri 
yapması 
c-Kendi üzerine vacip 
kıldığı şeyleri yapması 
mânalarına gelebilir. 

İnsan /8 – Kendileri de 
ihtiyaç duydukları 
halde yiyeceklerini, sırf 
Allah’ın rızasına ermek
için fakire, yetime ve 
esire ikram ederler. 

Borçlu, köle, mahpus 
olanlar da esirler 
kapsamındadırlar. 

İnsan /9 – Ve derler ki: 
“Biz size sırf Allah 
rızası için ikram 
ediyoruz, yoksa sizden 
karşılık istemediğimiz 
gibi bir teşekkür bile 
beklemiyoruz.”

İnsan /10 – Biz, yüzleri
ekşiten asık suratlı o 
günde Rabbimizin 
gazabından korkarız.” 

İnsan /11 – Allah da 
onları o günün 
felaketinden korur, 
onların yüzlerine nûr, 
gönüllerine sürûr verir. 

İnsan /12 – 
Sabretmelerine karşılık 
onlara cennetler, ipekler
ihsan eder. 

İman edip imanına
göre yaşayanların bütün
hayatları sabırdır: 
Allah’a taat konusunda 
sabır, Onun haram 
kıldığı şeyleri 
yapmamak için sabır ve
Onun çok hikmetlere 
binaen gönderdiği 
musîbetlere sabır... Bu 
sabırlar, müminin bütün
hayatını doldurur, onu 
pişirip olgunlaştırır, 
şahsiyetini güçlendirir 
ve onun hayatına anlam
kazandırır. 

İnsan /13 – 
Koltuklarında 
diledikleri gibi dinlenir,
orada ne güneş sıcağı 
görürler, ne de 
dondurucu soğuklara 
uğrarlar. 
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İnsan /14 –
Cennet ağaçlarının

gölgeleri üzerlerine
sarkar, meyveleri

devşirmeleri pek kolay
olur. 

İnsan /15- İnsan /16 –
Etraflarında hizmet

edenler gümüş kaplar,
billur kâseler, gümüşî

parlaklıkta billur
kupalarla dolaşır, onlara

ikram ederler. 

Cennetlikler
içeceklerini kendi

iştahları ölçüsünce
tayin ederler. 

İnsan /17 – Onlara
karışımında zencefil

bulunan kadehler ikram
edilir. 

İnsan /18 – Bu
içecekler, adı Selsebil

olan pınardandır. 

İnsan /19 –
Etraflarında ebedî

cennet çocukları dolaşır
durur ki, 

onları gördüğünde
parlaklıklarından ötürü

etrafa saçılan inciler
sanırsın. 

İnsan /20 – Hangi
tarafa baksan hep

nimet, servet, ihtişam,
büyük bir saltanat

görürsün. 
İnsan /21- İnsan /22 –

Elbiseleri ince veya
kalın yeşil renkli

ipeklerden,
atlaslardandır. Gümüş

bilezikler takınırlar. 

Onların Rabbi,
kendilerine tertemiz bir

içki ikram edip şöyle
demiştir: 

“İşte bütün bunlar sizin
mükâfatınızdır.

Gayretleriniz makbul
oldu.” 

İnsan /23 – Ey
Resulüm! Kur’ân’ı sana

parça parça Biz
indiriyoruz. 

İnsan /24 – O halde
Rabbinin hükmü

gelinceye kadar sabret,
sakın günaha ve küfre

dadananlara itaat etme.
İnsan /25- İnsan /26 –
Sabah akşam Rabbinin

adını zikret! Gecenin
bir kısmında da O’na

secde et, geceleyin
uzun bir süre de O’na

tesbih ve ibadet et. 

Kâfirlere karşı sabır
ve sebat istenen yerlerin

hemen yanıbaşında zikir ve
ibadet emri yer alır. Demek

bu kuvvetin kaynağı, bu
işleri gerçekleştirmektir. 

Bu bölümde birinci
cümle sabah, öğle ve ikindi

namazlarına; ikinci cümle
akşam ve yatsı namazlarına,

üçüncü cümle ise teheccüd
namazına işaret etmektedir. 

ةــذف ونة ب الـنح وفـ  ر  يـ  ﴾٦﴿ ـناى ـيف بةاد   عة اع  ب  ب هة رة ر والحن يةشف ـجح  فة يراى  يـ  جي فف ا تـة نةهة
ونة م  ي طفع  امة وة ةعة لنى الطح هي عة بح  ح  ﴾٧﴿ اف ونة  يةخة ماى وة يراى  كةانةيةوف تةطي ه  م سف ۛشرح 

ا نحةمة ك مف اي م  ه  ن طفع  جف  الحن  ل وة
يد  لة ك مف ن ري نـف ااءى  م  زة جة ﴾٨﴿ يناى كي سف  م 

يماى يةتي يراى وة السي وة
م  يه  قن الحن  فةوة ﴾١٠﴿ ةا نح اف  اي نف نةخة بح نةا م   رة

ماى  يةوف
ب وساى  عة

يراى طةري قةمف ﴾٩﴿ لة ك وراى وة ش 
ـمف يه  ـزن جة ا  وة وا ب مة ةةى ۛصـبةر  نح جة ﴾١١﴿ ة  ۛشرح

ل كة م  ذن ةى الفيةوف رة مف نةضف يه  لةقحن ۛ وة وة وراى ر  س 
ينة ـي ك  ة تـح ا م  يهة لةى في اائ ك ۛ عة ةرة نة   لةالف وف ايةرة يهة  في

ساى  ۛشمف
لة ۛ وة يراى ري هة مف زة ﴾١٢﴿ۙ يراى ري حة وة
طةاف  يـ  مف وة ـه  ـلةيف عة ﴾١٤﴿ دةان يةةى مف وة ه  لةيف ا عة ل هة لة ذ لح لةتف ظ  ا  وة يلى ق ط وف هة لي تةذف ﴾١٣﴿

ـنف م  يرة اري ا قةوة ر وهة ة ـة  قةـدح ة ـضح ف  ﴾١٥﴿ ن يةة  نف ب ان ة  م  ة اب  ف ضح ـوة الكف ۙ كةانةتف  وة ا يرة اري قةـوة
ناى يف ا عة يهة ى في ت ۛسمحن ﴾١٧﴿ نة وف قة ي سف ا وة يهة  في

أفساى اكةانة  كة هة اج  زة ۛ م  يلى بي نفجة زة ﴾١٦﴿ يراى دي تةقف
يةط وف  مف وة ه  لةيف ان  عة لفدة ۛ و  ونة لحةد  ذةا م خة مف اي اليفتةه  مف رة تةه  بف س  حة ﴾١٨﴿ يلى ۛسلفۛسبي

مف ال يةه  ث يةاب  عة ﴾٢٠﴿ ذةا اي اليفۛت وة ة رة اليفۛت ثةمح يماى رة لفـكاى نةعي م  يراى وة بي كة ﴾١٩﴿ اى ل ؤل ث وراى ل ؤف نف مة
اوا ــلح  ح  ق   وة ـرة بف ـتـة ايسف ر وة ۛ  خ ضف ـة  ة ـضح نف ف  م  رة مفالۛساو  يه  ۛسـقن بح ه مف وة رة ــد س  نف س 

﴾٢٢﴿ ة نح ذةا اي  هن
ك مف كةانة ااءى لـة زة كةانة جة ك مف وة يـ  ۟ ۛسعف ك وراى شف مة ﴾٢١﴿ اباىطة وراىـۛشرة ه 

ـرف ـب  ـم   فةاصف ـكف ح  بح كةلـ  رة ﴾٢٣﴿ ـنةا لف ة زح ـن  نـة حف ةانـة نح ـكة اي يف ـلـة اننة عة رف ۛالفق  يـلى ــزي ـنف  تـة
﴾٢٥﴿ ك ر  اذف مة وة  اسف

بح كة ةى رة رة كف ۛ بـ  يلى الصي وة ﴾٢٤﴿ لة عفـت  وة مف ط  ه  نف ث  م  ۛ الوف ماىـان وراى كةف 
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İnsan /25- İnsan /26 – 
Sabah akşam Rabbinin 
adını zikret! Gecenin 
bir kısmında da O’na 
secde et, geceleyin 
uzun bir süre de O’na 
tesbih ve ibadet et.
 
Kâfirlere karşı sabır ve 
sebat istenen yerlerin 
hemen yanıbaşında zikir ve 
ibadet emri yer alır. Demek 
bu kuvvetin kaynağı, bu 
işleri gerçekleştirmektir. 

Bu bölümde birinci cümle 
sabah, öğle ve ikindi 
namazlarına; ikinci cümle 
akşam ve yatsı namazlarına,
üçüncü cümle ise teheccüd 
namazına işaret etmektedir. 

İnsan /27 – Şu insanlar 
bu peşin dünya hayatını
arzulayıp, önlerinde 
kendilerini bekleyen o 
ağır günü ihmal 
ediyorlar. 
İnsan /28 – Onları 
yaratan  ve organlarını 
birbirine bağlayan ve 
onlara bu sağlam 
bünyeyi veren biziz. 
Dilediğimiz vakit 
elbette onların yerine 
başkalarını getirebiliriz.
İnsan /29 – İşte bu, bir 
öğüttür, bir uyarıdır. 
Artık dileyen Rabbine 
varan yolu tutar. 
İnsan /30 – Ama Allah 
dilemedikçe, siz 
dileyemezsiniz. Çünkü 
her şeyi bilen, tam 
hüküm ve hikmet sahibi
olan, Allah’tır. Her şeyi 
bildiği gibi, rahmet ve 
hidâyete lâyık olanları 
da pek iyi bilir. 

Bir önceki âyet, dileyenin, 
Kur’ân’ın rehberliğinde 
Rabbine varan yolu 
tutacağını bildirirken, 30. 
âyet yüce Allah’ın dilediği 
kimseleri rahmetiyle 
kucaklayacağını bildiriyor. 
Demek ki samimi 
müminler, kendilerini bütün
varlıklarıyla Allah’ın 
iradesine teslim ederler. 
Onların diledikleri, Allah’ın
meşîetine, yani dilemesine 
uygundur. 

İnsan /31 – Böylece 
dilediğini rahmetine 
alır. Zalimler için ise, 
gayet acı bir ceza 
hazırlamıştır. 

77-MÜRSELAT 
SÜRESİ
Mekke’de inmiş olup 
50 âyettir. Sûre, adını 
ilk âyetinden alır. 
Sûrenin ilk âyetlerinde, 
kâinattaki birtakım 
önemli işlere ve onları 
yerine getiren 
melâikeye dikkat 
çekilir. Allah’ın üstün 
kudretine deliller 
getirilir. Bu üstün 
kudret sahibinin, 
insanları diriltmeye de 
kadir olduğu 
vurgulanır. Dini ve 
âhireti yalan sayanların 
fecî âkıbetleri tekrar 
tekrar ihtar edilir. 

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

76-İnsan Süresi       /        77-Mürselad Süresi Yaprak 10A Cüz 29 Süre 77 Sayfa 579

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

579 ﴾٧٦﴿ نعَساِن ِ وَرةو الع سو ﴾٧٦﴿ ﴾٧٧﴿ َسَلِت رع وَرةو العمو سو ﴾٧٧﴿

Bismillâhirrahmânirrahîm

Mürselat /1 – İyilik
için birbirinin peşinden

gönderilenler, 

İlk beş âyet, müfessirlerin
çoğu tarafından rüzgârların

sıfatları olarak açıklanır.
İnsanlar, rüzgâr

gelmediğinde, kıtlık
korkusu ile kalpleri

yumuşayıp Allah’tan af
dilerler. Rüzgârlar
vasıtasıyla yağmur

gönderdiği için O’na
şükrederler. Bazan da

fırtına şeklinde geldiğinde
helâk olma korkusu ile

Allah’a dönerler. 

Bazı müfessirler, bu beş
âyetin meleklerden

bahsettiğini söylerler.
Bazıları ise, ilk üç âyetin
rüzgârların, müteakip iki

âyetin ise meleklerin
sıfatlarından söz ettiğini

kabul ederler. 
Mürselat /2 – Esip

savuranlar, 
Mürselat /3 –

Tohumlarını yaydıkça
yayanlar, 

Mürselat /4 – Hakla
batılı, doğru ile eğriyi

ayırt edenler, 
Mürselat /5-

Mürselat /6 – Hak
sahiplerine özür, yahut
haksızlara tehdit olarak
vahyi getiren melekler

hakkı için: 
Mürselat /7 – Size

vaad edilen mutlaka
gerçekleşecektir. 

Mürselat /8 –
Yıldızların ışığı

söndürüldüğü zaman, 
Mürselat /9 – Gök

yarıldığı zaman, 
Mürselat /10 – Dağlar
parçalanıp savrulduğu

zaman, 
Mürselat /11 –

Resullere ümmetleri
hakkında şahitlik

vakitleri belirlendiği
zaman, beklenen

kıyamet kopmuştur. 
Mürselat /12 – Bunlar

hangi güne ertelendiler?
Mürselat /13 –

“Hüküm gününe!”
Mürselat /14 –

“Hüküm günü” nedir
bilir misin? 

Mürselat /15 – Hakkı
yalan sayanların o gün

vay hallerine! 
Mürselat /16 – Biz o

peygamberleri
reddedenlerden

öncekileri yok etmedik
mi? Mürselat /17 –

Sonra gidenleri de
onların ardına takarız.

Mürselat /18 – İşte
mücrimlere Biz böyle

davranırız. 
Mürselat /19 – Hakkı

yalan sayanların o gün,
vay hallerine! 

ة نح ء  اي ا اؤ للة  هن
بح ونة لةةة ي ح  اج  الفعة ﴾٢٦﴿ نة م  ل  وة ةيف دف الح ج  ه  لةه  فةاسف ۛسبح حف لى وة يلى لةيف طةوي

ن  مف نةحف نةاه  لةقف اا خة نة دف ۛشدة ۛ وة مف ه  رة ذةا السف اي وة ﴾٢٧﴿ ونة يةذةر  مف وة ه  ااءة رة  وة
ماى يلى يةوف ثةقي

ة نح هي  اي ـذ  ۛ   هن ة  ـرة نف  تةذف ك  ذة ۛشااءة فةـمة خة لنى اتحـة اي ﴾٢٨﴿ ئفنةا اا ش  ـنة لف ة مف بةدح ثةالةه  يلى المف تةبفدي
النف ا ة لح نة اي ۛشااؤ ن اتـة مة ۛشااءة وة ۜ يـة ةالحن  نح ة  اي  كةانة الحن

يماى لي يماىۗ عة كي حة ﴾٢٩﴿ بح هي يلى رة ۛسبي
﴾٣١﴿ ل  خ  نف ي دف ي يةۛشااء  مة ۜ في هي ت  مة حف ينة رة ةال مي الظح  وة

ة دح مف العة اباى لةه  ذة  عة
يماى اللي ﴾٣٠﴿

ت             ۛسلة رف ة  الفم  ورة           س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٣﴿ ات  رة النحةاش  ۙ وة راى نةشف ﴾٢﴿ ات  فة اص  ۙ فةالفعة فاى صف عة ﴾١﴿ ت  ۛسلة رف الفم  ۙ وة فاى رف ع 
ا نحةمة اي ﴾٦﴿ ذف ۙ راى الوف ع  ن ذف راى ﴾٥﴿ لفـفةالف يةاـم  كف ت  ق  ۙـذ  راى ﴾٤﴿ قةات  ار  ۙ فةالففة قاى فةرف
ذةا اي ﴿٩﴾وة ذةا اي اء  وة ا مة ة ۙ السح تف جة ف ر  ﴾٨﴿ ذةا وم  فةا  ۙ النح ج  ۛستف ط م  ﴾٧﴿ ونة د  ۜ ت وعة اق ع  لةوة

م  ۛ ل يةوف ل  صف الففة ﴾١٢﴿ ةيح  م  ل  ۜ يةوف لةتف ا جح  ﴾١١﴿ ذةا اي  وة
ل  ۜ الرح س  ا قح تةتف ﴾١٠﴿ بةال  ۙ الفج  تف فة ن س 

﴾١٥﴿ يف ئ ذ ــية  ل ـوة مة ينة ذح ـكةـم ـل لف   وف بي ﴾١٤﴿ اا  مة رن  وة ا يكة الدف م    مة  يةوف
ۜـفةــالف ل  صف ﴾١٣﴿

﴾١٧﴿ ينة ـــري ن خ  ـم  الف ـــه  ـع  ـتفــب  ة نـ  ــمح ـ  ث ﴾١٦﴿ ۜ ـــيــنة ة لي ة وح ـــــل ـك  الف ــــــهف ـــمف نـ  اللـة
﴾١٩﴿ ـينة بي ـذح  ـكة لفـم  ـذ  لـ  ــئ  مة وف يفــل  يـة وة ﴾١٨﴿ عةـكة ل كة نةفف يـم ـ ب الف ل ـذن ر  مي نةـجف
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Mürselat /20 – Biz sizi
basit bir sudan 
yaratmadık mı? 

Mürselat /21- 
Mürselat /22 – Sonra 
da o meni nutfesini 
belirli bir süreye kadar 
sağlam bir yere 
yerleştirdik. [23,13] 

Allah’ın nizamı, döllenen 
yumurtayı rahim cidarına 
öylesine yapıştırır ve korur, 
bütün imkânlarla onun 
gelişmesi için öyle tedbirler
alır ki, o cenin, annenin 
hareketlerinden kolay kolay
etkilenip tehlikeye girmez. 
Böyle “sağlam bir yer” 
verilmeseydi, her hamilelik,
çekilmesi zor bir ömür 
törpüsü olurdu. 
Mürselat /23 – Biz işte
böyle takdir ettik Biz. 
Ne güzel takdir ederiz 
Biz! 
Mürselat /24 – Hakkı 
yalan sayanların o gün, 
vay hallerine! 

Mürselat /25-26 – 
Gerek diriler ve gerek 
ölüler için Biz dünyayı 
toplanma yeri kılmadık 
mı? 
Mürselat /27 – Orada, 
sağlam yüksek dağlar 
yarattık ve size tatlı bir 
su ihsan ettik. 

Dünya hayatının mezkûr 
âyetlerde bildirildiği tarzda 
düzenlenmesi, kesin olarak 
hikmetli bir Yaratıcı 
tarafından tanzim edildiğini
ispatlar. Bu da âhiretin 
aklen mümkün olduğunun 
bir delilidir. Sayısız 
yaratıklar, milyonlarca tür 
bitkiler, yüz binlerce tür 
hayvanlar, ve bunlardan bir 
nevi olarak insanlar, 
milyonlarca yıldan beri 
dünyanın bağrında 
beslenmektedirler. 
Bunların, milyonlarca çeşit 
ihtiyaçları hep dünyada 
yerleştirilmiştir. Bunların 
hepsini yerli yerinde 
yaratan üstün kudret,   
hikmet, irade ve adalet 
sahibi Allah, elbette yeni 
bir ülke kurmaya kadirdir. 

Mürselat /28 – Hakkı 
yalan sayanların o gün, 
vay hallerine! 

Mürselat /29 – 
Nankörlere ise şöyle 
denir: “Haydi, 
durmayın yalan 
dediğiniz o azaba girin 
bakalım!” 
Mürselat /30 – Üç kola
ayrılmış gölgeye gidin. 
Mürselat /31 – Gidin 
ama, o, ateşten sizi 
korumaz, gölgelik 
olmaz. 
Mürselat /32 – O, birer
saray gibi kıvılcımlar 
atar. 
Mürselat /33 – O 
kıvılcımlardan her biri, 
sanki birer deve 
yavrusudur! 

Mürselat /34 – Hakkı 
yalan sayanların o gün 
vay hallerine! 
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Mürselat /35 – Bugün,
kâfirlerin

konuşamayacakları bir
gündür. 

Mürselat /36 –
Kendilerine konuşma
izni verilmez ki özür

dilesinler. 

Mürselat /37 – Hakkı
yalan sayanların o gün,

vay hallerine! 

Mürselat /38 – Bu
gün karar ve hüküm

günüdür. 

Sizi de, önce gelip
geçmiş olanları da bir

araya topladık. 

Mürselat /39 –
İşte hepiniz bir

aradasınız. Kurtulmak
için, bir düzeniniz, bir

hileniz varsa, hiç
durmayın, derhal

uygulayın! 

Mürselat /40 –
Hakkı yalan sayanların

o gün, vay hallerine! 

Mürselat /41 –
Allah’a karşı gelmekten

sakınanlar ise o gün
gölgeliklerde, pınar

başlarındadırlar. 

Mürselat /42 –
Arzu ettikleri her türlü

meyveyi bulurlar. 

Mürselat /43 –
Dünyada

yaptıklarınızdan ötürü
âfiyetle yiyin, için! 

Mürselat /44 –
Biz iyi hareket edenleri

işte böyle
ödüllendiririz. 

Mürselat /45 –
Hakkı yalan sayanların

o gün, vay hallerine! 

Mürselat /46 – Ey
kâfirler! Yeyin, azıcık

zevkedin bakalım.
Gerçek şu ki siz

mücrimsiniz. 

Mürselat /47 –
Hakkı yalan sayanların

o gün, vay hallerine! 

Mürselat /48 –
Onlara: Haydi Allah’a

boyun eğin
denildiğinde, boyun

eğmezler. 

Mürselat /49 –
Hakkı yalan sayanların

o gün, vay hallerine! 

Mürselat /50 –
Artık bu Kur’ân’a da
inanmazlarsa, hangi

söze inanırlar acaba? 

لنى ر  اي قةدة ﴾٢١﴿ لفنةاه  عة ي فةجة ار  في ۙ قةرة ين  كي مة ﴾٢٠﴿ ك مف اللةمف ل قف نف نةخف  م 
ا ۙ ء امة ين  هي مة

﴾٢٤﴿ يفل  ينة وة بي كةذح  ئ ذ  ل لفـم  مة يةوف ﴾٢٣﴿ نةاۗ رف دة مة    فةـقة  فةن عف
ر ونة اد  الفقة ﴾٢٢﴿ ۙ ل وم  عف مة

لفنةا عة جة ا وة يهة ية في اس  وة رة ﴾٢٦﴿ ااءى ية ۙ الحف اتاى وة المف وة ﴾٢٥﴿ ل  اللةمف عة ۛض نةجف ةرف ۙ الف اتاى ك فة
﴾٢٨﴿ ينة بي كةذح  ئ ذ  ل لفم  مة يفل  يةوف ﴿٢٧﴾وة ات  خة قة ۛشام  السف نةاـوة ااءى مفكم يف ۜـف  مة اتاى رة
ي ـــلح  ذي لنـى ظ  اوا  اي ــــطةـــل ــق  نف اي ﴾٢٩﴿ لنى اوا اي نفطةل ق  ا اي ـت مف كم   مة ۛ ب هي  نف ب ونة ــذح  ــكة ـ  ت
ر  ۛشـرة ي بـ  مي ـرف اتـة هة ـة نح ﴿٣١﴾اي يل  لة  ظةلي

لة ي وة ني نة ي غف ۜ م  ب  ةهة اللح ﴾٣٠﴿ ۙ ثةلنث  ب  عة ش 
﴾٣٤﴿ ـئ ذ  مة وف يفل  يـة ينة وة بي ـذح  كة ل لفـم  ﴾٣٣﴿ ةه  اةنح الةت  كة مة ۜ ج  ر  فف ص  ﴾٣٢﴿ ۛ ر  ـصف ـالفـقة كة
﴾٣٦﴿ ـمف  ــه  ــؤف ذةن  لـة لة يـ  ونة وة ر  ــذ  ــــتـة فةــيةــعف ﴾٣٥﴿ ـذةا ۙ هن ـونة ــق  ـط  نف يـة م  لة ـــــوف يـة

ا ذة م  هن ۛ  يةوف ل  صف نةاك مف الففة عف مة ينة جة لي ة ةوح الف وة ﴾٣٧﴿ ينة بي ــذح  ـكة ـذ  ل لفـم  ـئ  مة وف يفـل  يـة وة
﴾٤٠﴿ يف ئ  ل ـوة مة كةـل لف ذ ـيةوف ۟ــيـذح  بيـم  نة ﴾٣٩﴿ ون ـكف مفـك ـلة انةـكة فةا نف يد  كي د  فـة يف ﴾٣٨﴿

ك ل وا ﴾٤٢﴿ ا فةوة اـم  هة كنوة ة ۜ مح ونة تةه  يةشف ﴾٤١﴿ ة الفم  نح ينةـاي ةقي ي تح ل    في لة ع  ظ  ۙـي ـوة ون 
﴾٤٤﴿ ةا نح  اي

ل كة ز ي كةذن ينة نةجف ني س  حف الفم  ﴾٤٣﴿ ب وا رة اشف  وة
يـاى ناي ا هة ت مف ب مة  ك نف

ل ونة مة تةعف
﴾٤٦﴿ تةـكم ةـل واوة تح ةـمة نح يلى اي واقةلي ونة مفـك ـع  م  ر  م جف ﴾٤٥﴿ يفل  ئ ذ  وة مة ينة يةوف بي كةذح  ل لفم 
﴾٤٨﴿ ـم  ارف ه  ـيلة لـة ذةا قي اي ـرفكـوة  ـع وا لة يـة

ونةكف ع  ﴾٤٧﴿ يفل  ئ ذ  وة مة ينة يةوف بي كةذح  ل لفم 
﴾٥٠﴿ ـــــن ونة م  ـــؤف ه  يـ  ــدة ـعف يـث  بـة ـــدي ــاةيح  حة فةـــب  ﴾٤٩﴿ يفل  ئ ذ  وة مة ينة يةوف بي كةذح  ل لفم 
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الجزء

﴾٣٠﴿
78-NEBE' SÜRESİ

Mekkede inmiş olup 40 
ayettir. Sûre, adını ikinci 
ayetinde geçen en Nebe’ul-
azim’den almıştır. Bu da 
“Mühim haber” anlamına 
gelmektedir. Bundan 
maksat ölümden sonra 
diriliş ve âhiret hayatıdır. 
Sûrede önce, kâfirlerin bu 
gerçeği inkâr ettikleri 
bildirilir. Arkasından Yüce 
Allah’ın yaratıcı kudretinin 
kâinattaki muazzam 
icraatından misaller 
verilerek O’nun üstün 
kudreti ispatlanır. Daha 
sonra bu işleri yapanın 
âhiret hayatını da getirmeye
gücünün yettiği buna iman 
edenlerin mükâfatları, inkâr
edenlerin ise çekecekleri 
ceza bildirilir. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Nebe /1 – Onlar birbirine
neyi sorup duruyorlar? 

Nebe /2- Nebe /3 – 
Hakkında ihtilafa 
düştükleri o mühim 
haberi mi? 
Nebe /4 – Hayır! İhtilafa 
ne hacet, yakında 
anlayacaklar! 
Nebe /5 – Elbette ve 
elbette yakında gerçeği 
öğrenecekler! 
Nebe /6 – Biz yeri bir 
döşek yapmadık mı? 
Nebe /7 – Dağları da arzı 
tutan birer destek 
yapmadık mı? 
Nebe /8 – Hem, sizi çift 
yarattık. [30,21] 
Nebe /9 – Uykunuzu 
dinlenme yaptık. 
Nebe /10-11 – Geceyi bir
örtü, gündüzü geçiminiz 
için çalışma zamanı 
kıldık. 
Nebe /12 – Üstünüzde 
yedi sağlam gök bina 
ettik. 

Göğün nizamı pek 
sağlamdır. Gökyüzünde 
kütleleri, hızları, 
yörüngeleri farklı 
milyonlarca yıldız 
dolaştığı halde çarpışma 
ve düzensizlik ortaya 
çıkmıyor. 
Nebe /13 – Orada pırıl 
pırıl yanan bir lamba 
koyduk. 

Güneşin yarıçapı 696.000 
km. dir. Güneş, akkor 
halindeki bir gaz küresidir. 
Merkezindeki sıcaklık 15 
milyon K. kadardır. 
Dünyadan 150 milyon km. 
uzakta olduğu halde çıplak 
gözle ona bakmanın ne 
derecede zor olduğunu 
biliriz. Dünyaya olan 
mesafesi dünyadaki hayata 
tam hizmet edecek tarzda 
ayarlanmıştır. 
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Bütün âleme,
milyonlarca yıldan beri ışık,
ısı ve her türlü enerji veren
bu gök cisminin bir günlük

enerjisini temin için
dünyamızdaki bütün petrol

ve kömürleri tüketmek
gerekirdi. Oysa Allah, onu

basit, mütevazi, emre
âmade bir memur olarak

çalıştırmaktadır. 

Nebe /14- Nebe /16 –
Size hububat, tohumlar,

bitkiler ve ağaçları
birbirine sarmaş dolaş

bahçeler çıkaralım diye,
sıkışıp yoğunlaşmış
bulutlardan bol bol

yağmur indirdik. 
Nebe /17 – (İmdi

bunları anladıysanız,
hakkında ihtilaf

ettiğiniz o mahşer
dirilişini de anlarsınız.

İşte bunları kim
yapmışsa, ölüleri de O

diriltecektir.) Evet, o
karar günü, vakti kesin

olarak belirlenmiş bir
gündür. 

Nebe /18 – O gün sûra
üfürülür, siz de bölük

bölük gelirsiniz. 
Nebe /19 – Gökler kapı

kapı açılır (her tarafı
kapı haline gelen

gökten melâike orduları
birden indirme yapar). 

Nebe /20 – Dağlar
yürütülür, serab olur

gider, her taraf dümdüz
olur. [27,88; 101,5;

20,105-107; 18,47] 
Nebe /21 – Cehennem
pusuda... her an eline

düşecek avlarını
gözlemektedir. 

Nebe /22 – Azgınların
dönüp dolaşıp

varacakları yuvalarıdır. 
Nebe /23 – Devirler

boyunca orada
kalacaklardır. 

Nebe /24 – Orada ne bir
serinlik, ne bir içecek

tadarlar. 
Nebe /25 – İçecek

olarak sadece kaynar su
ile irin bulurlar. 
Nebe /26 – Bu,

yaptıklarının tam
karşılığıdır. 

Nebe /27 – Çünkü onlar
bu hesap gününe

inanmıyor ve onu
hesaba almıyorlardı. 

Nebe /28 – İşleri
güçleri ayetlerimizi

yalan saymaktı. 
Nebe /29 – Biz de her

şeyi kaydettiğimiz gibi,
onların yaptıklarını da

tek tek tesbit ettik. 
Nebe /30 – Onun için

onlara şöyle diyeceğiz:
Yaptığınız kötülüklerin

meyvelerini tadın! 
Artık Bizden sizin

azabınızı artırmaktan
başka bir şey
beklemeyin. 

ةبةأ                          ة  النح ورة           س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٣﴿ ي مف اللحةذي يه  ه  ۜـم  في ونة تةل ف  خف ﴾٢﴿ ن  ۙ عة يم  ظي ةبةأ  الفعة النح ﴾١﴿ ة مح ۛـية عة ل ونة تةۛسااءة
ل ـنة اللةمف عة ۛض جف ةرف ۙ الف اداى هة م  ﴾٥﴿ ةـث  ة مح ونةـۛس كةلح لةم  يةعف ﴾٤﴿ ة ۛس ۙـيةعفـكةلح ونة لةم 

جة مةـلفـعةـوة ك مفـنةا نةوف ﴾٨﴿ خة ۙـلةـوة اجاى وة نةاك مف الزف قف ﴾٧﴿ الف تةاداى ـوة بةالة الوف ج  ﴾٦﴿

نةا بةنةيف ﴿١١﴾وة ة لفنةا النح عة جة اشاى ـوة عة مة ارة هة ﴾١٠﴿ لة ةيف لفنةا الح عة جة ۙـل  وة بةاساى ﴾٩﴿ ۙ بةاتاى س 
النف لفــوة نةـم  نةاـزة ﴾١٣﴿ لفنةا عة جة اجاىـس  وة اجاى  رة هحة وة ﴾١٢﴿ ۙ اداى دة قةـك مف ۛسبفعاى ش  فةوف

﴾١٦﴿ نحةات  جة ۜ وة افاى اللففة ﴾١٥﴿ جة ر   ب هي ل ن خف

ى باح ۙ حة نةبةاتاى وة ﴾١٤﴿ ات  رة ص  عف ااءى الفم  ۙ مة اجاى ثةجحة
﴾١٨﴿ خ  ف ي مة ي نففة ور  يةوف  الصح 

ۙ فةتةــأفت ونة اجــاى وة الفف ﴾١٧﴿ ة نح مة اي ل  يةوف صف  الففة
ۙ كةانة اتاى يقة مي

﴾٢٠﴿ ت  يح رة س   وة
بةال  ۜ فةـكةانةتف الفج  اباى ۛسرة ﴾١٩﴿ ت  ف ت حة اء  وة ا مة ة ۙ فةـكةانةتف السح اباى البفوة

﴾٢٣﴿ ينة ب ثي اا لة يهة ۛ في اباى قة الحف ﴾٢٢﴿ ينة ةاغي ۙ ل لطح انباى مة ﴾٢١﴿ ة نح ةمة اي نح هة انةتف جة ۙ كة ۛصاداى رف م 
ااءى زة  جة

فةاقاى و  ﴾٢٥﴿ ة لح  اي
يماى مي ۙ حة اقاى ة سح غة وة ﴾٢٤﴿ ا يةذ وق ونة لة يهة  في

داى  بةرف
لة ۙ وة اباى ۛشرة

﴾٢٨﴿ ةـكف وة ۜـكننةاـانيةات ـب وا ب  ذح ةاباى ذح ﴾٢٧﴿ ة نح مفـاي  ه 
ۙـية  لةان واـكف ۛساباى ج ونة ح  رف ﴾٢٦﴿

﴾٣٠﴿ ك ـنة لةنفـذ وق وافةـفة يدة عةـزي ة ۟ــمف ايلح اباى ذة ﴾٢٩﴿ ك  ةـوة ء الحف لح نةاه  ـۛصـۛشيف تةاباىك  يف
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

581



582

Nebe /31 – Ama Allah’ı
sayıp fenalıklardan 
sakınanlar başarı ve 
mutluluğa ererler. 

Nebe /32- Nebe /34 – 
Onlara bahçeler, üzüm 
bağları, turunç göğüslü 
genç yaşıt dilberler, 
dolu dolu kadehler var. 
[38,52; 56,37] 

Nebe /35 – Orada boş 
sözler, yalanlar 
işitmezler. 

Nebe /36 – İşte bu da 
Rabbinden mükâfat, 
yeter mi yeter! 

Boş söz: İftira, yalan, 
sövgü, hakaret demektir. 

Nebe /37 – Göklerin, 
yerin ve bunların 
arasındaki varlıkların 
Rabbinden, O 
Rahman’dan bir 
mükâfattır. 

O’nun huzurunda 
ağzını açacak, söz 
söyleyecek hiç kimse 
yoktur. [2,255; 11,105] 
Nebe /38 – O gün rûh 
ve melekler saf saf 
sıralanır. Rahman’ın 
izin verdiklerinin 
dışında, asla 
konuşmazlar. 

Konuşan da ancak 
doğru ve uygun söz 
söyler. 
Nebe /39 – İşte bu, 
gerçekliği kesin olan 
gündür. Artık dileyen, 
Rabbine varan yolu 
tutar, O’na sığınır. 
Nebe /40 – Biz, 
gelmesi yaklaşmış bir 
azabı bildirerek sizi 
uyarıyoruz. O gün 
gelecek, 
      ve her şahıs önünde,
yalnız yapıp ettiklerini 
bulup bakacak ve kâfir: 
“Ah ne olurdu, keşke 
toprak olaydım!” 
diyecek. [18,49; 75,13] 

79-NAZİAT SÜRESİ
Mekke’de indirilmiş 
olup 46 ayettir. Âhiret 
hayatını inkâr edenleri 
uyarırken, inkârcı 
Firavunu dünyadaki 
muazzam saltanatının 
kurtaramadığı 
hatırlatılır. Daha sonra 
yüce Allah’ın kâinattaki
bir kısım önemli icraatı 
gözler önüne serilerek 
Onun üstün kudretiyle 
ölüleri dirilteceği 
vurgulanır. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Naziat /1 – Bütün 
kuvvetleriyle koşanlar, 
Naziat /2 – Neş’e ve 
şevkle yürüyenler, 
Naziat /3 – Yüzüp 
yüzüp gidenler, 
Naziat /4 – Yarışıp 
geçenler
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Naziat /5 – İşleri
düzenleyip yönetenler, 

hakkı için ki: kıyamet
gerçektir, hepiniz

ölümden sonra
diriltileceksiniz. 

İlk iki ayette geçen nez’i,
gark, neşt kelimeleri, farklı

mânaları gösteren
“müşterek lafızlar” dandır.
Çeşitli mânalar muhtemel

olduğundan, mealde bir tek
mâna ile tercüme etme

imkânı yoktur. Bu sebeple,
imkân ölçüsünde tefsir

sûretiyle anlamaya
çalışmak gerekir. Tefsirler

bu ihtimalleri nakletmiş,
yenilerini eklemişlerdir.

Özet olarak şöyle
denilebilir: 

1.İlk beş ayetteki gruplar,
meleklerdir. Meleklere de

çeşitli işler yönünden
uygulanabilir. En meşhuru,

can alma işidir. Naziat
(kâfirlerin ruhlarını şiddetle

söküp alan), naşitat
(yumuşak şekilde can alan),

sabihat (can alırken
nefislerde dalgıç gibi

yüzen), sabikat
(müminlerin ruhlarını
cennete, kâfirlerinkini

cehenneme götürmek için
yarışan), müdebbirat

(Allah’ın görevlendirdiği
işlerde, işleri yöneten

melekler olabilir). 2.Bu beş
kısım insanların nefisleridir.
Burada da iki yorum vardır.

a.Bedenlerinden ayrılan
erdemli ruhların, ruhlar
âlemine dönüşlerindeki

çeşitli durumlarını, tasvir
etmektedir. b.Dünya

hayatında, nefsini arındırma
yoluna giren ruhların nefis

mücadelesi yaparak içlerini
dışlarını temizleme, şehevî

arzularından sıyrılma,
olgunluklara yükselme,
sonra kusurlu nefisleri

terbiye etme işiyle meşgul
olmalarını bildirir. 3.Cihada
katılan gaziler veya onların

atlarının çeşitli işleri
olabilir. 4.Gökteki

yıldızların çeşitli hareketleri
olabilir. 

Naziat /6 – İşte o
kıyamet günü, yeri

şiddetle sarsan üfleme 

Naziat /7 – Ardından
da onu izleyen ikinci

üfleme 

Naziat /8 – O gün
kalpler güp güp atacak 

Naziat /9 – Gözler yere
eğilecek 

Naziat /10- Naziat /12
– İnkârcılar alay ederek

şöyle diyecek:
“Çürümüş kemik haline

geldikten sonra mı biz
eski durumumuza

getirilecek mişiz! O
takdirde bu, bizim için

ziyanlı bir dönüş olur!” 
Naziat /13- Naziat /14
– Fakat olay zor değil,

bir tek emirden
ibarettir. Bir anda

mahşerde
toplanıverirler. [17,52;

54,50; 16,77] 

أفساى كة ﴿٣٣﴾وة ۛب اع  كةوة ۙ وة اباى التفرة ﴾٣٢﴿ اائ قة دة ۙ حة نةاباى العف وة ﴾٣١﴿ ة نح ينةـل لف اي ةقي تح ۙ م  ازاى فة مة
ااءى م ـجة بح كةنف ــزة رة ﴾٣٥﴿ مةـية لة يـع ــسف الةــونة في لةــهة واى وة ۛـكن غف ةاباى ذح ﴾٣٤﴿ هة ۜـد  اقاى

ا بةرةبح  مة ض  وة ةرف الف ات  وة وة من اۙ ـه ـنةـيفـ السحة ن مة من حف الرحة ﴾٣٦﴿ ۙ ۛساباى ااءى ح  طة عة
مةـية وم  وف ة  الرح وح  يةق  ائ كة لن الفمة  وة

ۜ ى  ۛصفاح
ونة لة لحةم  كة يةتـة ﴾٣٧﴿ ل ك ونة لة ه  يةمف نف ۙ م  طةاباى خ 

ل  م  الفـيةـالف كةـذن نفـحةـوف ۛ فةمة قح  ﴾٣٨﴿ ة مة لح نة لةـــاي ن ه  ــنف الذ  من حف قةالةالرحة اباىـۛص  وة وة
ا ة نح نةا  ذةــا النفـاي اباى قةـمف عةكمرف يــذة مةــباىۛ يةـري وف ﴾٣٩﴿ ة لنى ــخةـۛشااءة اتح بح ذة اي اىـانبـ مةهيـــرة

﴾٤٠﴿ ء  رف الفمة ا يةنفظ ر  ة مة يةـمة قةدح اه  وة ـ ق ول ـتف يةدة ر ـكةـالف ي يةا اف  تةني  لةيف
اباىـكم نفت  ت رة

ات                   عة ةاز  ة  النح ورة        س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٣﴿ ات  اب حة ة السح ۙ وة ۛسبفحاى ﴾٢﴿ طةات  النحةاش  ۙ وة طاى نةشف ﴾١﴿ ات  ةاز عة النح ۙ وة قاى رف غة
ا هة ﴿٦﴾تةتفبةع  مة ةا ج ف تةرف يةوف ۙالرح ة  فة ج  ﴾٥﴿ بح رةفةا دة ۢ ت الفم  راى المف ﴾٤﴿ افةا اب قة ة ۙ ت لسح قاى ۛسبف

ول ونةـق ـية ﴾٩﴿ بف اـال هة اش  ۛصار  ۢـعةـخة ة  ﴾٨﴿ ئ ذ  ل وب ـق  مة ۙ يةوف ة  فة اج  وة ﴾٧﴿ فة اد  ة ۜـالرح ة 
 قةال وا

 ت لفكة
ذاى اي ﴾١١﴿ ذةا اي ةاكـ ءة  نح

ظةاماى ۜ ع  ةى رة نةخ  ﴾١٠﴿ ةا نح اي  ءة
د ود ونة رف ۜ ف ي لةمة ة  رة اف  الفحة

﴾١٤﴿ ۜ مفـه  ا ذةاـفة ة  رة اه  ة ب السح ﴾١٣﴿ ةـفة نح اـا  جف يةـه  مة ة ـزة ۙ رة ة  دة اح  وة ﴾١٢﴿ ۢ ة  رة اس  ة  خة ة كةرح
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Naziat /15 – Mûsa’nın 
hadisesinden haberin 
olmuştu değil mi? 
Naziat /16 – Hani 
Rabbi ona kutlu Tuvâ 
vâdisinde şöyle 
seslenmişti: 

Tuva: Ya bir vâdinin 
özel ismi veya: 
“Gecenin ilerleyen 
vakti” manâsınadır. 

Naziat /17- Naziat /18 
– “Firavuna git, zira o 
iyice azdı 
          Ona de ki: 
kendini arındırmaya 
gönlün var mı? 
Naziat /19 – “İster 
misin Seni Rabbine 
kavuşturan yola 
vurayım. 
      Böylece Sen de 
O’na saygı duyasın?” 
[7,104-105; 26,16-17; 
26,23-28] 

Hz. Mûsa (a.s.) yalnız 
İsrailoğullarını 
kurtarmak için değil, 
Firavunu ve onun 
ülkesinde yaşayanları 
uyarmak için elçi 
gönderilmişti. Fakat 
bunlar onu 
dinlemedikleri takdirde,
kavmini Mısırdan 
çıkarmak görevi vardı. 

Naziat /20 – Ona en 
büyük mûcizeyi 
gösterdi. 

Naziat /21 – Fakat o 
buna “yalan” dedi ve 
isyan etti. 

Naziat /22 – Sonra 
sırtını dönüp Mûsâ’ya 
karşı bir çalışma içine 
girdi. 

Naziat /23- Naziat /24 
– Adamlarını topladı ve
onlara: “Sizin en yüce 
rabbiniz benim!” dedi. 
[26,29; 7,127] 

Naziat /25 – Allah da 
onu dünyada da, 
âhirette de azaba 
çarptırdı. 
Naziat /26 – Bu da 
Rabbini sayacak 
kimselere bir ibret oldu.
Naziat /27 – Siz ey 
haşri inkâr edenler: 
Düşünün, sizi yeniden 
yaratmak mı zor, yoksa 
gök alemini mi? 
    İşte bakın: Allah onu 
nasıl da sağlam bina 
etti. [40,57; 36,81] 
Naziat /28 – Allah onu 
direksiz yükseltti ve 
kusursuz işleyen bir 
sisteme bağladı. 
Naziat /29 – Gecesini 
karanlık, gündüzünü 
parlak şekilde açığa 
çıkardı. 
Naziat /30 – Sonra da 
yeri döşeyip 
yerleşmeye hazırladı. 
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Naziat /31 –
Oradan sularını,

otlaklarını çıkardı. 

Naziat /32 – Dağlarını
oturttu. 

Naziat /33 – Bütün
bunları sizin ve

hayvanlarınızın yaşamı
için yaptı. 

 
Naziat /34 – Fakat her
şeyi bastıran o felaket

geldiği zaman. 

Naziat /35 – İnsan
neyin peşinde

koştuğunu anlar ama,
artık iş işten geçer 

Naziat /36 – Cehennem
her görene, apaçık

görünür. 

Naziat /37 – Artık kim
azdıysa, 

Naziat /38 – Âhireti
unutup dünya zevkini

tercih ettiyse, 

Naziat /39 – Onun
varacağı yer, olsa olsa

cehennemdir! 

Naziat /40 – Ama
kim Rabbinin divanında

durmaktan korkarsa, 

ve nefsini heva ve
hevese uymaktan

dizginlerse, 

Naziat /41 – Onun
varacağı yer de olsa

olsa cennettir! 

Naziat /42 – Sana
kıyamet saatini sorarlar:

“Demir atması ne
zaman?” diye. 

Naziat /43 – Sen
nerede, onun vaktini

bildirmek nerede?
[7,187] 

Naziat /44 – Onun sonu
Rabbine varır, kesin

bilgisi Ona aittir. 

Naziat /45 – Sana
düşen sadece: ondan
korkanı uyarmaktır. 

Naziat /46 – Onu
gördükleri gün öyle

gelir ki onlara: 
        Yalnız bir akşam

veya bir sabah faslı
durdular dünyada. 

Bu ayetin anlamı:
“Peygamber sadece
kıyametten korkanı

uyarsın” demek
değildir. Maksat şudur:
“Senin tebliğine kulak

verip ondan
yararlanacak olanlar

kıyametten
korkanlardır.” 

ذف بفاي هة ﴾١٦﴿ ذف يه  اي بح ه  نةادن اد  رة ةا ب الفوة دح قة ۛىط وى س لفم  ﴾١٥﴿ لف يث  تنيكةال هة دي ۢى حة م وسن
يةكة د  الهف لنى وة اي ﴾١٨﴿ لف  فةق 

لف  هة
اى لةكة لن  اي

ۙى النف كحن تةزة ﴾١٧﴿ ةه  نح نة اي وف عة رف لنى ف  ى  اي طةغن
ةـث  بةرة مح الدف ﴿٢١﴾ ةۛبـفةـ ى ـعةوة كةذح صن ﴿٢٠﴾ يه  نيةةة فةاةرن ى  الف رن الفـك بف ﴿١٩﴾ بح كة ۛىرة شن  فةتةخف

ه  ذة فةاةخة  ﴿٢٤﴾ الةـفة ك م  قة بـح  لنى  النةال رة ةعف الف ﴿٢٣﴾ ى ـنةـفة ۛشرةــحةـفة ادن ﴿٢٢﴾ ى ـسفـية عن
ة في نح ل  يـاي ةى ـع ــلة كةـذن رة ۜى۟ـية نفـمةـل بف شن خف ﴿٢٥﴾ نخ  كةالةــنة الحن  لنــالف الف ون ة  وة ۜىـرة

فة اـكةــمفـعة ۛســرة هة ﴿٢٧﴾ ةــلفـدح  خةــــ الۛشمفــت ـالنفءة ۜ بةــقاى  الم   السح ااء  ا ـــيـننــمة هة ﴿٢٦﴾

ۛض ةرف الف ل  دةـعفـبة وة كةـذن ﴿٢٩﴾ الغف ا ۛشـطةـوة لةهة ا  لةيف يهة حن جة ض  رة الخف وة ﴿٢٨﴾ ۙـفةۛس ا يهة وحن
﴿٣٢﴾ الفج  سن بةالةـوة ۙـالرف ا يهة ﴿٣١﴾ جة م ـالخف اـنفـرة رف هة مة ا وة هة ااءة ا  مة يهة عن ﴿٣٠﴾ اۜـهةـيـدةحن
﴿٣٤﴾ اــفة ت  الـا ذةاجة ةـاءة اا مح ة ى ــبفـك ــة  الفـــطح رن ﴿٣٣﴾ تةاعاى ةنفـلة مة ل  ام ـك مف وة ۜـك ـعة مف

ب  زةت ـوة يم ـجةـالف رح  ىـ يةنفـمةـل  حي رن ﴿٣٥﴾ مة يةــية ةـتةــوف كح الف نفــذة اۛسـۛســـر  ۙىـان  مة عن
ةـفة يةـالف ا نح يمة ه  حي جة ﴿٣٨﴾ ة ث ان الفــوة نفـحةـرة وةة الدح  ۙـين يةا ﴿٣٧﴾ اـفة ة ۙىـطة نفـمة اةمح غن ﴿٣٦﴾

﴿٤٠﴾ ا ة المح نف وة اۛف مة مة امة ـخة بح قة نةهيــرة ىـ وة ة هة ۛسـالنح ۙىـالف ن ـعة فف ون هة ﴿٣٩﴾ ۜى أفون الفمة
ل ونة ـة اعة ن ــكة عةـيةسف ة ةـالسح يـانة م ـة  اليح سن اۜـرف هة ﴿٤١﴾ ةـفة ةـجةـالف ا نح يةـنح ۜى ةة ه  أفون الفمة

ة نح اـاي ا ر  النفۛت مة ذ  نف نفـمة م  ﴿٤٤﴾ لنى  اي
بح كة ۜ رة ا يهة تةهن نف م  ﴿٤٣﴾ يمة نف النفۛت في ۜكذذ  م  ا يهة رن ﴿٤٢﴾

﴿٤٦﴾ اة ة كة مفـنح الةمف يةـية ه  نةهة وف مة يةرة ةــلفبةـوف يح ش  عة اوا ايلحة ض ـث  اـحنـةى الوف يهة  ﴿٤٥﴾ ۜ ا يهة شن يةخف
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80-ABESE SÜRESİ

Mekke’de nâzil olan bu 
sûre 42 ayettir. Adını ilk 
ayetinde geçen kelimeden 
almıştır. Sûrenin baş tarafı, 
Allah’ın dininin tebliğinde 
bütün insanların eşit 
konumda olduğunu ve 
tebliğin bazı prensiplerini 
vurgular. İkinci kısmı ise 
Allah Teâlanın üstün kudret
ve hikmetinin bazı eserleri 
üzerinde insanları 
düşünmeye dâvet eder. 
Bismillâhirrahmânirrahîm

Abese /1- Abese /2 – 
Yanına görmeyen (âma)
biri geldi diye yüzünü 
ekşitti ve sırtını döndü. 

Hz. Aişe’den (r.a) şöyle 
dediği nakledilmiştir: 
“Abese diye başlayan 
ayetler, âma olan İbn Ümmi
Mektum hakkında indi. O 
Resûlullah’a (a.s.m) gelip: 
“Beni irşad et” deyip 
duruyordu. Hz. 
Peygamberin yanında ise 
müşriklerin ileri 
gelenlerinden birisi vardı. O
böyle derken Resulullah 
âmadan yüzünü çevirip 
diğerine döndü ve: 

“Ne dersin, sana 
söylediğim sözlerde, sence 
mahzurlu bir taraf var mı? 
deyince o da: “Hayır, 
(böyle bir şey yok)” dedi. 
İşte bu sûre, bu vesile ile 
indirildi.” 

Bu rivayeti kitabına 
alan Tirmizî, senedi 
yönünden bu hadisin 
“garîb” olduğunu söyler. 
Ayrıca Hz.Âişe’den 
olmaksızın başka bir 
rivayete de yer verir. 
Kütüb-i Sitte’den Tirmizî 
dışında bu rivayeti 
nakleden muhaddis yoktur. 
Fakat müfessirler, bu 
rivayete dayanarak, bu 
âyetlerin nüzul sebebinin, 
bu hadise olduğunu 
yazarlar. Abese sûresinin 
baş tarafındaki âyetler 
başka türlü tefsire de 
müsaittir. Fakat nüzul 
sebebi bu hadise olsa ve 
âyetler buna göre tefsir 
edilse dahi, burada 
Hz.Peygamber (a.s.)’a itab 
edildiğini söylemek doğru 
olmaz. Zira Hz.Peygamber 
görevi olan tebliğ işini 
yapmaktadır. Gelen kişi, 
sözün arasına girmekle 
âdaba aykırı davranmıştır. 
Peygamberimizin işine 
müdahele ederek, görgü 
kuralına aykırılığın ötesinde
ma’siyet bile işlediği 
söylenebilir. 
Hz.Peygamber, onu 
azarlamamış, sadece 
cansıkıcı bir iş yaptığını 
yüz ifadesiyle belirtip onu 
eğitmiştir. Bu eğitme de 
onun hem hakkı, hem 
görevi idi. Dolayısıyla 
burada itap için hiçbir 
sebep yoktur. 

Abese /3- Abese /4 – 
Ne bilirsin, belki de 
alacağı öğütle 
arınacaktı. Yahut 
nasihatı dinleyip ondan 
yararlanacaktı. 
Abese /5- Abese /6 – 
Ama irşada ihtiyaç 
duymayana ise, ona 
dönüp itibar ediyorsun.

Cüz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

80-Abese Süresi       /        Yaprak 02B Cüz 30 Süre 80 Sayfa 584

Bu Cüz Yaprağa git 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Hizb 01 02 03 04

﴾٨٠﴿ وَرةو َعَبَس سو ﴾٨٠﴿ 584

Abese /7 –
Halbuki kendisi

arınmak istemiyorsa
onun arınmamasından

sana ne! 
Abese /8- Abese /10 –

Fakat Allaha saygı
duyarak sana şevkle

koşa koşa gelenle sen
ilgilenmiyorsun. 

Abese /11 – Hayır!
Öyle yapma. Çünkü o

ayetler öğüttür, uyarıdır.

Abese /12 – Artık
isteyen ders alır. 

Bu ayetler, insanları hakka
dâvet edenlerle ilgili önemli

irşadlar ihtiva etmektedir.
Maksat, kim olursa olsun

faydalanmasını sağlamaktır.
İştiyakla gelene değer verip

anlatmalı. Fakat usulüne
uygun hikmet ve güzel

öğütle yapılan dâvetlere
rağmen kaskatı durup

hidâyetten ısrarla uzak
duranların peşinde koşmaya

gerek yoktur. 

Abese /13 – Abese /16
– O ayetler şerefli yüce
ve tertemiz sahifelerde,

iyilik timsali çok
değerli kâtiplerin

elleriyle yazılıdır. 
Abese /17 – Kahrolası

kâfir insan, ne
nankördür O! 

Abese /18- Abese /22 –
Yaratan onu neden

yarattı? 
Bir meni damlasından

yarattı. 
Yarattı ve güzel bir

biçim verdi. 
Sonra da hayat yolunu

kolaylaştırdı. 

En sonunda da onu
öldürür ve kabre koyar. 
Daha sonra da, istediği

zaman onu diriltir. 

Abese /23 – Hayır!
İnsan, Allah’ın

buyruğunu lâyıkıyla
yerine getirmedi. 

Abese /24- Abese /31 –
Hele, insan,

yiyeceklerinin
kaynağına bir baksın:
Biz yağmuru gökten

şırıl şırıl döktük. 

Sonra nebat bitsin diye,
toprağı iyice sürdük, 

Orada hububatlar,
taneler, üzümler ve

yoncalar, zeytinler ve
hurmalar, ağaçları gür

ve sık bahçeler,
meyveler ve çayırlar

bitirdik. 

Abese /32 – Bütün
bunları sizin ve

davarlarınızın
faydalanması için

yaptık. 
Abese /33 – Ama vakti

gelip de o kulakları
patlatan kıyamet

gürültüsü geldiği zaman

بةۛس                ة  عة ورة                  س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

مة يكة لةـا ي ـوة ري ةه  يةـدف لح ۙىـعة كحن ة زح ﴾٢﴿ ا ةعفـالنف جة ه  الف ۜىــاءة من ﴾١﴿ تةــبةـعة لحنــۛس وة ۙىـوة
ه ـۛت لةــاةنفـفة ﴾٥﴿ ة ال ۙىــتةـ اسفن ـمة اـمح نن غف ﴾٤﴿ ةر  فة ةكح ۜىـتةنفـالوف يةذح رن كف ه  الذح  عة فة ﴾٣﴿

وة ه  ﴿٨﴾وة اوة ة كة نفـمة المح ااءة ۙىـية جة عن سف ﴾٧﴿ ا مة ة ية وة لةيفكة اللح ۜىـعة كحن ة زح ﴾٦﴿ ۜى تةۛصدحن
نف ۛشاـفة اءةـمة ﴾١١﴿ ةـكف نح اي ا ة ا تةـــلح ۛـك  ذفـهة ة  رة ﴾١٠﴿ ۛىـاةنفـفة ه  تةلةهحن نف ۛت عة ﴾٩﴿ ۙى شن يةخف
يـب اةيف ۙ دي ة  رة ۛسفة ﴾١٤﴿ ة  ف وعة رف ۙ مة ة  رة ة م طةهح ﴾١٣﴿ كة يـفي ح ف  م  ۙـص  ة  مة ة رح ﴾١٢﴿ ه ۢـذة كة رة
ء ــاليح  ۛش نفـم  يف ﴾١٧﴿ اا الان ـۛسـالف نف لةـت ـق  ۜــفةـكذ مة ه  رة ﴾١٦﴿ ام  بةـــك  ۜــرة ة  رة رة ﴾١٥﴿

ةــــث  ة مح ةــية يلةـبيـالسح ۙــسح ه  رة ﴾١٩﴿ نف ن  ۜ خةـفةـطفـم  ۙـــقةــفة ه  ــقةـلةـة  ه  ة رة دح ﴾١٨﴿ ۜــقةـلةـخة ه 
ة لةـكف اـــلح ة مح ﴾٢٢﴿ ذةا ۛشاــــــــث  ة اي ۜــــۛشـــاءة النفـمح ه  رة ﴾٢١﴿ ا تةه   فةــث  ة المة ۙـبةـاة قفــمح ه  رة ﴾٢٠﴿

ةا اءة النح ا نةا الفمة ۛصبةبف ﴾٢٤﴿ لنىالف نفۛسان  فةلفيةنفظ ر  ۙ  اي هي ام  طةعة ﴾٢٣﴿ اا المة ض ـيةقف ۜـمة ه  رة
ع  باىـنةــوة ﴾٢٧﴿ ۙـبةتفـاةنفـفة ى باح ا حة يهة نةا في ﴾٢٦﴿ ة ۛشـث  ۙـمح ى ۛض ۛشقاح ةرف نةا الف قف قة ﴾٢٥﴿ ۙ ى ۛصباح
ةىـهةــكن وة فةا ﴾٣٠﴿ حة اا ئ ــوة ۙــلفـقة غ ــدة باى ﴾٢٩﴿ يف زة نةــوة ۙــخفـت وناى وة لى ﴾٢٨﴿ قة ۙـضفـــوة باى

﴾٣٣﴿ اــفة ت  الـا ذةا جة ةـاءة اخح ا ة ة  ـصح ﴾٣٢﴿ ۜكمتةاعاى لةــمة ك مف ام  ةنفعة ل  مف وة ﴾٣١﴿ ۙ ى الباح وة
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Abese /34- Abese /36 –
İşte o gün kişi 
kardeşinden, 
annesinden ve 
babasından, eşinden ve 
evlatlarından bile kaçar.

Abese /37 – O gün 
onlardan her birinin 
başından aşkın derdi ve 
tasası vardır. 

Abese /38 – Yüzler 
vardır o gün pırıl 
pırıldır. 

Abese /39 – Güleçtir, 
sevinç doludur. 

Abese /40 – Yüzler de 
vardır toza toprağa 
bulanmış, 

Abese /41 – Üstünü 
karanlık kaplamıştır. 

Abese /42 – İşte bunlar 
kâfir, günaha dadanan, 
haktan sapan 
kimselerdir.

81-TEKVİR SÜRESİ

Mekkede nâzil 
olmuş olup 29 ayettir. 
İlk ayette geçen 
kuvviret kelimesinin 
masdar şekli, Sûreye 
isim olmuştur. Yuvarlak
bir cismi dürmek, 
devirmek, yuvarlamak, 
herhangi bir şeyi 
yuvarlak bir cisme 
sarmak, dolamak veya 
ışığını giderip 
köreltmek anlamlarına 
gelir. Sûrenin esas 
hedefi insanların 
ölümden sonra dirilip 
dünyada işlediklerinin 
hesabını vereceklerini 
bildirmektir. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Tekvir /1 – Güneş 
dürülüp ışığı söndüğü 
zaman; 

Tekvir /2 – Yıldızlar 
yerlerinden düşüp 
dağıldığı zaman, 
Tekvir /3 – Dağlar 
yürütüldüğü zaman, 
Tekvir /4 – Doğurmak 
üzere olan develer, 
kıyılmaz mallar terk 
edildiği zaman, 
Tekvir /5 – Vahşi 
hayvanlar diriltilip 
toplandığı  zaman, 

Vahşi hayvanların bir araya 
gelmeleri, ya genel bir 
âfetin her tarafı sarması 
sebebiyle âdeta bir şoka 
mâruz kalmaları veya kısas 
yapılmak, birbirlerinden 
hakları alınıp verilmesi için 
diriltilip toplanmaları 
tarzında tefsir edilir. 
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Tekvir /6 –
Denizler ateşlenip

kaynatıldığı zaman, 

Tescîr: ateşlemek,
ateşi tutuşturmak

anlamındadır. Allah suyu,
yanıcı hidrojen ile yakıcı

oksijen gazlarının
birleşmesinden meydana

getirmiştir. Böylece iki
ateşli maddeden, ateşi

söndüren su hasıl olmuştur.
Bu terkip ayrışınca hidrojen
hemen alev alır, oksijen de

yanmayı hızlandırır. 

Tekvir /7 –
Nefisler eşleştirildiği,

ruhlar bedenlere girdiği
zaman, 

Tekvir /8 – Diri
diri gömülen kız

çocuğuna, 

Tekvir /9 – Hangi
suçtan ötürü

öldürüldüğü sorulduğu
zaman, 

Tekvir /10 – Hesap
defterleri açıldığı

zaman... 

Tekvir /11 – Gök
cisimleri yerlerinden
kaydırıldığı zaman, 

Tekvir /12 –
Cehennem alev alev

kızıştırıldığı zaman... 

Tekvir /13 –
Cennet yaklaştırıldığı

zaman... 

Tekvir /14 – İşte o
zaman... Her insan

hazırladığını, ortaya ne
koyduğunu

anlayacaktır. [3,30;
75,13] 

Tekvir /15 –
Bakın: Gündüzün sinip

gizlenen yıldızlara... 

Tekvir /16 –
Dolaşıp dolaşıp

yuvalarına,
yörüngelerine giren

gezegenlere... 

Tekvir /17 –
Geçmeye başladığı dem

geceye... 

Tekvir /18 – Nefes
almaya başladığı dem
sabaha kasem ederim

ki: 

Tekvir /19 –
Kur’ân, değerli bir
Elçinin, Cebrail’in

getirip okuduğu sözdür!

Tekvir /20 – O Elçi ki
çok kuvvetlidir. Yüce

Arş sahibi Allah’ın
nezdinde pek itibarlıdır.

[53,5-10] 

ۛصا بةـت ـبةـح  وة ۜـيـنيـهي وة ه  ﴾٣٥﴿ ا مح  البيــوة ۙــهي  وة يه  ﴾٣٤﴿ مة يةـية م ـف ـوف ء  رف الفمة ۙـيـنف الخيـرح  ه 
مةــوه  يةــو ج  ذ ــئ ـوف ﴾٣٧﴿ ئ  م ــامف لح ـك ـل  مةــمف يةـه ـنفــر  يــغفــأفن  ي ـذ  ۛشـئ ــوف ۜــني ه  ﴾٣٦﴿

و ج  ئ ذ  عة وه ـوة مة اـيفـلةــيةوف هة ﴾٣٩﴿ تةــة  م ـكفـح  اـۛض ۛــش ـبفـسف ة  رة ﴾٣٨﴿ ۙــف ــسفـــم  ة  رة
﴾٤٢﴿ ا ة   الفـفةـ الفكة ـم ـ ه  كةـئ ـا وللن ة ـفةـرة رة جة ﴾٤١﴿ هةـتة ا قةـق ـرف ۜـتةــهة ة  رة ﴾٤٠﴿ ۙــبةــغة رة ة 

ير                وي كف ة  التـحة ورة               س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ذةا اي بةال ـــج ــالفوة ﴾٢﴿ ذةا اي وم  انفـ النح وة ۙ ـكةـج  تف رة دة ﴾١﴿ ذةا ۙ اي تف رة س  ك ـوح  مف  الشحة
﴾٥﴿ ذةا اي ۙ ــح  وش ـو ح ـ الفوة تف رة ش  ﴾٤﴿ ذةا اي ۙ ـع ـالف وة لةتف ۛشار  ع طح  ﴾٣﴿  ۙ تف يح رة س 

ذةا اي دةة وة ء ن وف ﴿٧﴾ الفمة ذةا اي جةـ النح وة وح  ۙ ـف وس  ز  تف ﴾٦﴿ ذةا اي ار  س ـ الفب وة ۙ ـحة تف رة جح 
﴾١٠﴿ ذةا اي ح ـ الوة ۙ ـش ـف  ن ـصح  تف رة ﴾٩﴿ ۛــلةــت ــب  ق ـــاةيح  ذةنفـب  تف ﴾٨﴿ لةـس  ۙــئ  تف

ذةا اي ةة وة نح ﴿١٢﴾ الفجة ذةا اي ۙ ـ الفوة تف رة ح ع  يم  س  حي جة ﴾١١﴿ ذةا اي ااء  ك وة مة ة ۙ ـش ـ السح طةتف
﴾١٥﴿ ا ۙ فةلة نحةس  م  ب الفخ  ا قفس  ﴾١٤﴿ تف ل مة س  عة ۜ نةفف تف ۛضرة اا الحف مة ﴾١٣﴿  ۙ تف ل فة ا زف

الصح  ذةاح  ـبفـوة ۛسۙـتة  اي ة نةفح ﴾١٧﴿ ةيفل   الح ذةا وة عةاي سف ۛسۙـعة ﴾١٦﴿ ار  وة ۙـكمـالف اللفجة نحةس 
﴾٢٠﴿ دة ذ ي نف ة  ع  ة وح ي قـ  ش  ذي رف ۙ الفعة ين  كي مة ﴾١٩﴿ ۙ يم  ول  كةري س  ل  رة وف ةه  لةقة نح ﴿١٨﴾اي
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Tekvir /21 – Göklerde 
ona itaat edilir, vahiyler
ona emanet edilir. 

Tekvir /22 – Şunu da 
bilin ki, içinizden biri 
olan bu arkadaşınız deli
değildir. 

Tekvir /23 – O, vahyi 
getiren elçi Cebrail’i, 
apaçık ufukta 
görmüştü. [53,13-16] 

Tekvir /24 – O, vahiy 
hususunda cimri 
davranan, vahyi sizden 
esirgeyen bir zat 
değildir. 

Vahiy hakkında 
her türlü töhmetten de 
uzaktır. 

Tekvir /25 – Bu söz, 
hele hele, kovulmuş 
Şeytanın sözü hiç 
değildir! [26,210-212] 

Tekvir /26 – Siz nereye
gidiyorsunuz öyle, 
neden 
bahsediyorsunuz? 

Tekvir /27- Tekvir /28 
– Bu, olsa olsa bütün 
âlemlere bir öğüttür, bir
uyarıdır. İstikamet 
sahibi olmak isteyenler 
onu dinlerler. 

Tekvir /29 – Ama bu iş 
sizin istemenizle değil, 
ancak Rabbülâlemin 
olan Allah’ın 
dilemesiyle tamam olur.
[74,56; 76,30] 

82-İNFİTAR SÜRESİ

Mekkede nâzil 
olup 19 ayettir. Birinci 
ayetinde geçen 
infatarat fiilinin 
masdarı, sûrenin ismi 
olmuştur. “Göklerin 
yarılıp parçalanması” 
anlamına gelir. Bu 
sûrenin de gayesi, bir 
önceki sûre gibi âhirette
dünyadaki işlerin 
karşılığının 
görüleceğini kesin bir 
tarzda bildirmektir. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

İnfitar /1 – Gök 
yarıldığı zaman... 

İnfitar /2 – Yıldızlar 
parçalanıp etrafa 
saçıldığı zaman... 

İnfitar /3 – Denizler 
birbirine katılıp tek 
deniz haline geldiği 
zaman... 

İnfitar /4 – Kabirlerin 
içi dışına çıkarıldığı 
zaman... 
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İnfitar /5 – İşte o
zaman... Her kişi ne

yapıp ne yapmadığını
iyice anlayacaktır. 

İnfitar /6 – Ey insan,
nedir seni o kerim
Rabbin hakkında

aldatan? 

İnfitar /7 – O değil mi
seni yaratan, bütün

vücud sistemini
düzenleyen ve sana

dengeli bir hilkat veren,

İnfitar /8 – Ve seni
dilediği bir surette

terkib eden? 

İnfitar /9 – Hayır,
yanlış yapıyorsunuz!
Siz tutup dini, dirilip
hesap vermeyi yalan

sayıyorsunuz. 

İnfitar /10 – Halbuki
yanınızdan ayrılmayan

muhafızlar var. 

İnfitar /11 – O
muhafızlar değerli,
şerefli kâtiplerdir. 

Kiramen kâtibin (şerefli
kâtipler) insanın yaptığı her
şeyi kayd eden meleklerdir.

Kerim olmaları: Kin ve
nefret gütmeme, tam bir

tarafsızlıkla hareket etme,
rüşvet gibi ahlâk

zaaflarından uzak olma,
gözlerinden kaçan hiçbir iş
bulunmama gibi özellikleri

ifade eder. 

İnfitar /12 –
Yaptığınız her şeyi bilip

yazarlar. [18,49] 

İnfitar /13 – İyi ve
hayırlı insanlar naîm
cennetinde, nimetler

içindedirler. 

İnfitar /14 –
Yoldan sapan kâfirler

ise ateştedirler. 

İnfitar /15 – Onlar
yalan saydıkları hesap

günü oraya girerler. 

İnfitar /16 – Hem
oradan hiç ayrılmazlar. 

İnfitar /17 – O din
gününün, o hesap

gününün ne olduğunu
sen bilir misin? 

İnfitar /18 – Evet,
bir daha söylüyorum:

Din gününün ne
olduğunu sen bilir

misin? 

İnfitar /19 – O,
kimsenin kimseye hiç

fayda veremeyeceği bir
gün! 

O gün, bütün
hüküm ve yetki yalnız

Allah’ın! [1,4; 100,10] 

دف لةقة ه  وة ان ۛا ب الف ف ق  رة ين  بي لفم  ﴾٢٢﴿ ا مة ك مفۛصا وة بـ  ۛ ح  ن ون  جف ب مة ﴾٢١﴿  م طةاع 
ة ۜ ثةمح ين  المي

﴾٢٥﴿ ا مة وة وة ل  ه  وف يم ۛ ب قة جي ۛشيفطةان  رة ﴾٢٤﴿ ا مة وة وة لةى ه  يفب  عة ۛ الفغة ين  ب ۛضني ﴾٢٣﴿

نـف نف ۛشااءة م  مفكمل مة ﴾٢٧﴿ كف ذ  ة لح وة اي الةـر  ل لفـاينف ه  ۙـعة ينة مي ﴾٢٦﴿ ۜ ب ونة هة فةاةيفنة تةذف
﴾٢٩﴿ ا مة ا النف يةـ تةوة ة لح نة اي ينة الحن ۛشااءةــۛشااؤ ن الةمي رةبح  الفعة ﴾٢٨﴿ يـتةـسفــالنف ية مةـقي

طةار                     ة  الف نفف  ورة         س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٣﴿ ذةا اي رة ار لفب حةا وة ۙف جح  تف ﴾٢﴿ اي وةا ذةاوة ۙنفتةثةرةا ك ب الفـكة تف ﴾١﴿ ذةا ااا اي مة ۙا ء لسحة تف طةرة نففة
اا ا ية اليح هة ﴾٥﴿ تف  ل مة س عة انةفف ۜـقة  مة تف رة الخحة تف وة مة دحة ﴾٤﴿ ذةا اي ۙوة تف ث رة ب ور  ب عف  الفق 

ي ۙ اللحةذي لةكة دة يكة فةعة لةقةكة فةۛسوحن خة ﴾٦﴿ ا كة  الف نفۛسان  مة رحة بح كةغة ۙ ب رة يم  الفـكةري
ةوة نح اي ﴾٩﴿ ة بةلف ب ونة  كةلح كةذح  ۙتـ  ين  ب الدحي ﴾٨﴿ ي ا فاي ة  مة ورة ۜ ۛشااءة اليح  ص  ةبةكة كح رة ﴾٧﴿

ة نح ﴿١٢﴾اي ل ونةـية عة ا تةفف ونة مة لةم  عف ﴾١١﴿ اماى كةـك  ۙـات ـرة ينة بي ﴾١٠﴿ ۙ ينة اف ظي ك مف لةحة لةيـف عة
اوة مة ﴾١٥﴿ ا نةهة لةوف مة يةصف ين ا يةوف لدحي ﴾١٤﴿ ة نح اي اا وة ة ي رةلفف جح ۛ لةفي يم  حي جة ﴾١٣﴿ ارة ةبفرة ي الف ۛ لةفي يم  نةعي

اا ة مة يكة  ث مح رن ا الدف مة ﴾١٧﴿ اية يكة مة رن اا الدف مة م  الـــوة ۙـوف ين  دحي ﴾١٦﴿ ا مفـه  هة نف اائ  عة ۜـب غة ينة بي
﴾١٩﴿ حن  ل  ل ك  مة لة تةمف س  يةوف ۜـل نة نةفف ـاى س  ۛشيف ر   فف ةمف الف مة وة ئ ذ ـيةوف ﴾١٨﴿ م  ۜ يةوف ين  الدحي
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83-MUTAFFİFİN SÜRESİ

Mekke döneminin 
sonunda nâzil olan bir sûre 
olu  36 ayettir. Adını ilk 
ayetinden almıştır. İşlerini 
dürüst yapmayan, ölçüsüne 
tartısına hile karıştıranların 
istikbaldeki kötü 
âkıbetlerini, dürüst 
insanların ise önem ve 
kıymetlerini ve kendilerine 
verilecek mükâfatları 
bildirir. 
Bismillâhirrahmânirrahîm

بزح

﴾٢﴿
Mutaffifin /1 – Vay 
haline eksik ölçüp 
tartanların! 

Mutaffifin /2 – Onlar 
ki satın alırken 
haklarını tam olarak 
alırlar. 

Mutaffifin /3 – Fakat 
kendileri başkalarına 
satar, ölçüp tartarken 
eksik yapar, hîle 
karıştırırlar. [17,35; 
6,152; 55,9] 

Mutaffifin /4– 
Mutaffifin /6 – Sahi 
onlar, o en mühim 
günde, yani bütün 
insanların 
Rabbülâlemin’in 
divanında duracakları 
günde, diriltilip 
toplanacaklarını 
düşünmezler mi? 

Mutaffifin /7 – Hayır! 
Hileye sapmayın, 
âhireti inkâr etmeyin! 
Doğrusu, yoldan sapan 
kâfirlerin hesap 
defterleri Siccin’dedir. 
Mutaffifin /8 – Siccin 
nedir bilir misin? 
Mutaffifin /9 – Siccin 
kâfirlerin yaptıkları 
işlerin kaydedildiği bir 
defterdir. 
Mutaffifin /10 – Hakkı 
yalan sayanların o gün, 
vay hallerine! 
Mutaffifin /11 – Hesap
vermeyi yalan 
sayanların vay 
hallerine! 

Mutaffifin /12 – 
Buna “yalan” diyenler, 
ancak zalimler, 
azgınlar, günaha 
dadananlardır. 

Mutaffifin /13 – 
Kendilerine ayetlerimiz
okunduğunda: “Bunlar, 
eski devirde yaşamış 
insanların masalları!” 
diyenlerdir. [16,24; 25,5] 
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Mutaffifin /14 –
Hayır! Gerçek öyle

değil! Asıl onlardır ki
yapmaya alıştıkları kötü

işler, gitgide kalplerini
paslandırdı da, onun

için âhireti inkâr
ederler. 

Bu ayeti açıklama
sadedinde Peygamber

Efendimiz (a.s.m) şöyle
buyurmuştur: “Kul bir

günah işlediği vakit,
kalbinde siyah bir nokta
oluşur. Eğer tövbe edip

vazgeçer, af dilerse kalbi
yine parlar. Ama döner

tekrar yaparsa o leke büyür,
nihayet bütün kalbini

kaplar. İşte Kur’ân’da Yüce
Allah’ın “Yapmaya

alıştıkları kötü işler, git gide
kalplerini paslandırdı”
ayetinde bildirdiği pas

budur.” 
Mutaffifin /15 – Hayır!

Hayır! Bu, cezasız
kalmayacak. Onlar, o

gün Rab’lerini
görmekten mahrum

kalacaklardır. 

Mutaffifin /16 –
Peşinden de elbette

cehenneme
gireceklerdir. 

Mutaffifin /17 – Sonra
kendilerine: “İşte size

yalan saydığınız
cehennem!” denilir. 

Mutaffifin /18 – Fakat
hayırlı insanların hesap

defterleri
“illiyyûn”dadır. 

Mutaffifin /19 –
“İlliyyûn” bilir misin

nedir? 
Mutaffifin /20 –

İlliyyûn, müminlerin
yaptıkları işlerin

kaydedildiği defterdir. 

Mutaffifin /21 –
Allah’a yakın olanlar

ona şahit olurlar. 

Mutaffifin /22 – İşte o
hayırlı insanlar, naîm
cennetlerindedirler. 

Mutaffifin /23 –
Koltukları üzerinde

neşe ile etrafa
bakınırlar. 

Mutaffifin /24 –
Sen onlara bakınca
yüzlerinde, cennet

nimetlerinden
yararlanmanın sevincini

okursun. 

Mutaffifin /25 –
Kendilerine ağzı

mühürlü saf şarap
şişelerinden şarap

ikram edilir. 

Mutaffifin /26 –
Hitamı misktir,

içildiğinde sonu mis
gibi kokar. İşte

yarışacaklarsa insanlar, 

bu cennet
devletine konmak için

yarışsınlar! 

ينة              في طةفح  ة  الفم  ورة         س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٢﴿ ة يـاللح ذةا ا كفـذي تةـية النحةاس  لةىـعة تةال واــنة اي ف ــسف ونة ـوف ﴾١﴿ يفل  ۙوة ينة في طةفح   ل لفم 
ية ة ظ نح  ـاللة نح ائ كة ال مفـا وللن ه  ﴾٣﴿ ذة ا اي  وة

ن ـال وه ـكف زة وة ۜـــس ــخفـــمف ي ـــوه ـمف الوف ر ونة
ا ة ﴿٦﴾كةلح مة وم  يةوف بح  النحةاس  يةق  ۜ ل رة ينة الةمي الفعة ﴾٥﴿ م  ۙ ل يةوف يم  ظي عة ﴾٤﴿ ۙ وث ونة ع  بف مة
﴾٩﴿ تةاب  رف ك  ۜمة ق وم  ﴾٨﴿ ا مة رن اوة ا يكةالدف ۜ مة ين  جحي س  ﴾٧﴿ ة نح تةاۛب اي ار  ك  ة ي الفف جح ۜ لةفي ين  جحي س 

ا مة ب  وة كةذح  ا يـ  ب هي ﴾١١﴿ ينة ةذي  اللح
ب ونة كةذح  م  يـ  ۜ ب يةوف ين  الدحي ﴾١٠﴿ يفل  ئ ذ  وة مة ۙ يةوف ينة بي كةذح  ل لفم 

ة ﴿١٣﴾كةلح ذةا ت تفلنى ه  اي لةيف  عة
يةات نةاقةالة ير  ان ۜ الۛساطي ينة لي ة ةوح الف ﴾١٢﴿ ة لح  اي

تةد  ك لح  عف ۙ م  يم  الثي
ا ة مف كةلح ةه  نح نف اي مف عة بح ه  ئ ذ  رة مة ۜ يةوف وب ونة ج  حف لةمة ﴾١٤﴿ ۔  بةلف

انة لنى رة مف عة ا ق ل وب ه  ان وا مة  كة
ب ونة س  كف يـة

ا ة ﴿١٧﴾كةلح ة  ث مح
ال  ا ي قة ذة ي هن ت مف الحةذي ۜ ب هي ك نف ب ونة كةذح  تـ  ﴾١٦﴿ ة مف ث مح ةه  نح يم ۜ لةۛصال وا اي حي الفجة ﴾١٥﴿

﴾٢٠﴿ تةاب  ۙ ك  ق وم  رف مة ﴾١٩﴿ اا مة  وة
يكة رن ا الدف ۜ مة لح يح ونة ع  ﴾١٨﴿ ة نح تةاۛب اي ار  ك  ةبفرة ي الف ۜ لةفي حينة لح يي ع 

اائ ك  لةىـعة ةرة ۙ الف يةنفظ ر ونة ﴾٢٢﴿ ة نح ارة  اي ةبفرة يالف ۙ لةفي يم  نةعي ﴾٢١﴿ ه  د  هة ۜ يةشف ب ونة ة رح قة الفم 
قةـي  نة م ـسف يـوف حي ق ـنف رة ﴾٢٤﴿ ي و ج ـتة ف  في ر  ةة ـمف نةضفـه ـوه ـعف يم ۛرة النحةعي ﴾٢٣﴿

﴾٢٦﴿ ل كة فةلفـخ  ي ذن في ۜ وة ك  سف ه  م  تةنةاف  يةتةنةافةس ـتةام  ۜـالفم  ونة س  ﴾٢٥﴿ ۙ ت وم  خف مة
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Mutaffifin /27 – O 
şaraba Tesnim içkisi de 
karıştırılır. 

Mutaffifin /28 – 
Tesnim de, Allah’a 
yakın olanların 
içecekleri bir kaynaktır.

Mutaffifin /29 – 
Cürümlere, suçlara 
batanlar dünyada iken, 
müminlerle alay edip 
onlara gülerlerdi. 

Mutaffifin /30 – 
Yanlarından geçerken 
kaş göz hareketleriyle 
onları küçümserlerdi. 

Mutaffifin /31 – 
Ailelerine 
döndüklerinde 
yaptıkları bu işlerle 
övünüp eğlenirlerdi. 

Mutaffifin /32 – Onları
gördükleri zaman: 
“Şunlar kaçık insanlar, 
anormal tipler!” 
derlerdi. 

Mutaffifin /33 – Hoş 
bunları müminlere 
gözcü tayin eden de 
yoktu ya! (Fuzuli bir 
tarzda, kendi 
kendilerinde öyle bir 
yetki görürlerdi). 

Mutaffifin /34 – İşte bu
gün de, müminler 
        kâfirlerin üstüne 
gülerler. 

Mutaffifin /35- 
Mutaffifin /36 – 
Koltuklarına 
kurulurlar“Kâfirler 
yaptıklarının cezasını 
buldular mı?” diye 
bakınırlar. 

84-İNŞİKAK SÜRESİ

Mekkede indirilmiş olup 
25 ayettir. Sûre, adını ilk 
ayetinde geçen fiilin 
masdarından almıştır. 
İnşikak; “Göğün yarılıp 
parçalanması” anlamında 
kullanılmaktadır. Sûreden
maksat, Allah’ın üstün 
kudretini hatırlatıp 
insanları uyarmak, 
kâinatı yoktan yaratan 
kudretin haşri 
gerçekleştirmesinin pek 
kolay olduğunu 
vurgulamaktır. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

İnşikak /1 – Gök 
yarıldığı zaman... 

İnşikak /2 – Ve hep 
yapageldiği gibi, 
Rabbinin buyruğunu 
dinlediği zaman... 

İnşikak /3 – Yer yayılıp
dümdüz edildiği, 
[20,106-107] 

İnşikak /4 – 
İçindekileri dışarı atıp 
boşaldığı, 
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İnşikak /5 – Ve
hep yapageldiği gibi,
Rabbinin buyruğunu

dinlediği zaman... 

Seyredin siz: neler
olacak o zaman! 

Kıyamet günü ilk
insandan sonuncusuna

kadar bütün insanlar
dirilecektir. Bütün

yeryüzü dümdüz
edilmek sûretiyle,

ancak bu şekilde, bütün
insanlar tıkabasa yere

sığacaklardır. Rivayete
göre, her insan ancak

ayağını basacak kadar
bir yer bulabilecektir. 

İnşikak /6 – Ey
insan! Sen, tâ Rabbine

kavuşuncaya kadar
didinip duracaksın. 

İnşikak /7-
İnşikak /9 – Hesap

defteri sağ eline verilen
kimsenin hesabı

kolayca görülür. 

Ve ailesine sevinç
içinde döner. 

Müminlerin
iyilikleri

kötülüklerinden ağır
basarsa, kötülükleri
affedilecek, bundan

dolayı hesaba
çekilmeyecekler

[46,16]. Ama kâfirlerin
hesabı çok zor

olacaktır. Hz. Aişe (r.a)
bir defasında namazın

sonunda Efendimiz
(a.s.)’ın “kolay hesap”

istediğini duyunca,
selam vermesini

müteakip mânasını
sormuştu. Şöyle

buyurdular: “Kolay
hesap: kulun hesabının

hemen görülmesi ve
affedilmesidir. Âişe!

Her kime hesap
sorulursa o helâk oldu

demektir.” 

İnşikak /10 –
Hesap defteri

arkasından sol eline
verilen kimse ise, 

İnşikak /11 – Yok
olmayı ister. 

İnşikak /12 –
Alevli ateşe girer. 

İnşikak /13 – O
dünyada iken ailesi

içinde keyifli, şımarık
idi. 

ة نح  اي
ة ينةـالح ذي ﴾٢٨﴿ ناى يف ب  عة رة اـب  يةشف قة هة ۜـالفم  ب ونة ة رح ﴾٢٧﴿ م  نفـوة ه  م  اج  ۙ زة يم  ني تةسف

ذةا اي واب ــمةوة مفــه ـرح  ﴾٢٩﴿ م  رة ة نةـــم  ان واـكف واــالجف ينة انمةـالح ونة ـك ــحةـضفـيةوا ـن ـذي
﴾٣١﴿ ذةا انف اي اىـقةـوة لن اوا اي ب  لةــم  انفــه ـل ـالهف لـة ينة ـهيـك ــب و ا فةـقة ﴾٣٠﴿ امةـــتةـية ز ونة ــغة

ا مة س   اـوة مفــه ـيفــــلةـعة  ل واــا رف ﴾٣٢﴿ ذةا اي ه وة الوف اواـقة مف ــرة ا ال  ة هن نح لةـــاي ء  ا ۙـــۛضاــؤ للة الح ونة
لةى عة ﴾٣٤﴿ مة ن وافةالفيةوف ينة انمة ةذي ار ـك ـالف نةـ م  الح ة ۙـية فح ك ونة حة ضف ﴾٣٣﴿ ۜ ينة اف ظي حة
﴾٣٦﴿ ۛبــث  لفـهة ار ــك ـــالف وح  ة ا فح ل ونةـعةـففـوايةـان ــكف مة ﴾٣٥﴿ اائ  ةرة ۜــنفـية ك ۙـالف ظ ر ونة

اق                     قة ة  الف نفش  ورة        س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ذةا اي ض وة ةرف ﴿٢﴾ الف نة الذ  اتف ـوة بح هة ۙل رة قحةتف ح  ﴿١﴾ وة ذةا ة اي انفـالسح ااء  ۙـــۛشـــمة قحةتف
﴾٥﴿ ال نةتف  وة اذ  بح هة ۜل رة ح قحةتف ﴿٤﴾  وة اللف اـقةـوة تة تف مة ا وة يهة ۙـخةـفي لحةتف ﴾٣﴿ ۙ تف دحة م 
اــفة ة اةمح ﴾٦﴿ اا ا الف نفــيح  ال ية ةـهة نح لنى  اد ـكف كةـۛسان  اي بح كةح  اي  رة

حاى فةــكف قيـدف لة ۛــم  يه 
ل ب وة قة يةنف ﴾٨﴿ ۛف اۛسب  فةۛسوف  ي حة

ۛساباى ۙ ح  يراى يةسي ﴾٧﴿ نف ت يةمة ۙكن  ا ون هي ين  تةابةه  ب يةمي
ۛف ﴿١٠﴾فةۛسوف ت ية  نف ا ون ا مة ة المح هۙي وة ر  ااءة ظةهف رة تةابةه  وة ك  ﴾٩﴿ ۜ وراى ر  سف ل هي مة اى الهف لن اي
﴾١٣﴿ ة نح يـه  كةـاي ل هي انة فاي وراى الهف ر  سف مة ﴾١٢﴿ ية لنىـوة ۜ صف يراى ۛسعي ﴾١١﴿ وا ع  ۙـث  يةدف ب وراى
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İnşikak /14 – Hiçbir 
sûrette Rabbine 
dönmeyeceğini sanırdı.
 
İnşikak /15 – Hayır! O 
Rabbine dönecek! Zira 
kendisini yaratmış olan 
Rabbi onu başıboş 
bırakmamıştı, devamlı 
sûrette onun 
yaptıklarını görüyor, 
tek tek kontrol 
ediyordu. Bu kontrolün 
de elbette böyle bir 
neticesi olacaktı. 

سجد ه 

﴾٠٠٠٠﴿
İnşikak /16 – Demek, 
gerçek onun sandığı 
gibi değildir. Şafak 
hakkı için, 

İnşikak /17 – Gece ve 
gecenin barındırdığı, 
ihtiva ettiği şeyler 
hakkı için, 

İnşikak /18 – Dolunay 
halini alan ay hakkı 
için: 

İnşikak /19 – Siz 
halden hale 
geçeceksiniz. 

İnşikak /20 – Öyleyse 
onlara ne oluyor ki 
iman etmiyorlar? 

İnşikak /21 – 
Kendilerine Kur’ân 
okunduğunda derin bir 
saygı ile eğilmiyorlar? 

Hz. Peygamber (a.s.) 
namazda bu ayeti 
okuduğunda secde 
etmiştir. Bu sabit 
olduğundan, bu ayet 
tilavet secdesi 
gerektiren ayetlerden 
sayılmıştır. 

İnşikak /22 – Bilakis, o
kâfirler dini yalan 
saymaya devam 
ediyorlar. 
İnşikak /23 – Allah, 
onların kalplerinde ne 
sakladıklarını pek iyi 
bilir! 
İnşikak /24 – Sen de 
onlara gayet acı bir 
azap müjdele! 

İnşikak /25 – Fakat 
iman edip makbul ve 
güzel işler yapanlara 
ise, hiç kesintiye 
uğramayan, bitip 
tükenmeyen mükâfat 
vardır. 
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85-BÜRÜC SÜRESİ

Mekke’de nâzil olmuş
olup 22 ayettir. İlk ayetinde

Allah Teâla burçlar ve
sistemlerle dolu gökyüzüne
dikkat çekmektedir. Bürûc:

“burçlar” anlamına gelir.
Bu sûre, müşriklerin

işkence ve baskılarına karşı
müminleri sabra teşvik

etmekte, onların
manevîyatlarını

kuvvetlendirmekte, daha
önce Allah’ın elçilerine

karşı koyan nice
saltanatların devrildiği gibi,
Kur’ân’ın dâveti karşısında

da muhaliflerin
tutunamayacaklarına işaret

etmektedir. 
Bismillâhirrahmânirrahîm

Bürüc /1 – Burçlarla
süslü göğe, 

Bürüc /2 – Geleceği
vaad olunan kıyamet

gününe, 
Bürüc /3 – Şahid ile

meşhûda kasem ederim
ki: 

Kur’ân’ı inkâr eden
kâfirler mel’undurlar 
Bürüc /4- Bürüc /5 –

Tıpkı kahrolası Ashab-ı
uhdud’un, 

o tutuşturulmuş ateşle
dolu hendeği

hazırlayanların mel’un
oldukları gibi... 

Ashab-ı uhdud hakkında
tefsirlerde dört kadar hadise

zikredilir. Bunlar arasında
en meşhuru, Yemen

hükümranlığını ele geçiren
Zû Nuvas hakkında

olmasıdır. Dördüncü asırda
Yemen’e hakim olan bu

kral Yahudi dinini
benimseyip Hıristiyan olan

Necran ahalisini de
Yahudiliği kabule zorlar.

Halk direnince, bir çok
insanı ateş dolu hendeklere

attırır. Böylece
öldürülenlerin 20.000 kadar

olduğu söylenir. Yahudi
hakimiyeti 340-378 yılları

arasında yer almaktadır. 
Bürüc /6- Bürüc /7 –

Hani onlar ateşin
başında oturur,

müminlere yaptıklarını
acımasızca

seyrederlerdi. 
Bürüc /8- Bürüc /9 –
Onların müminlere bu

işkenceyi yapmalarının
tek sebebi, müminlerin

göklerin ve yerin tek
hâkimi, azîz ve hamîd
(mutlak galip ve bütün

övgülere lâyık) olan
Allah’a iman etmeleri

idi. Allah her şeye
şahiddir. 

Bürüc /10 – Mümin
erkeklere ve mümin

kadınlara işkence edip
de, sonra tövbe

etmeyenler var ya, İşte
onlara cehennem azabı
var, yangın azabı var. 

Bürüc /11 – İman edip
makbul ve güzel işler
yapanlara ise, içinden

ırmaklar akan cennetler
var. 

İşte en büyük başarı, en
büyük mutluluk budur! 

م  ا ا قفس  ﴿١٥﴾فةلة ة  نح ةبةلنۛى  اي بح ۜـبة هيـب  كةانة  ه ـرة يراى صي ﴾١٤﴿ ة نح ة النف لةنف يةـه  ظةـاي ۛ ـنح ورة ح 
كةب نحة  لةتةرف

طةبةقاى ﴾١٨﴿ ر  مة الفقة ذةا وة ۙ اي ةۛسقة اتح ﴾١٧﴿ ل  ةيف الح ا وة مة ۙ وة ۛسقة وة ﴾١٦﴿ ۙ ق  فة ة ب الشح
ذةا اي ئة وة م  ق ر  ه  لةيف  عة

انن  رف  الفق 
ۜ لة ونة د  ج  يةسف ﴾٢٠﴿ ا مف فةمة ۙ  لةلةه  ن ونة م  ي ؤف ﴾١٩﴿ نف ۜ عة طةبةق 

ه مفرفـبةشح ـفة ﴾٢٣﴿ الحن  ا وة لةم  ب مة ونة  العف ي وع  ﴾٢٢﴿ ينة بةل  ةذي وا الح ر  ب ونة  كةفة كةذح  يـ  ﴾٢١﴿

﴾٢٥﴿ ة لح ينة اي ن وا الحةذي ل وا انمة م  عة ات  وة ال حة ة مف الصح ر  لةه  ر  الجف يف ن ون  غة مف مة ﴾٢٤﴿ ذةاب  ۙ ب عة يم  اللي

ة  الفب ر وج                    ورة             س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴿٣﴾ق ت لة ۛشا د  وة ۜ ه  ود  ه  شف مة وة ﴾٢﴿ م  الفيةوف ۙ وة ود  ع  وف الفمة ﴾١﴿ ا مة السحة ۙ ذةات  ء اوة الفب ر وج 
مفوة ه  ﴾٦﴿ ذف مف اي ا ه  هة لةيف ۙ عة ود  ق ع  ﴾٥﴿ ةار  ۙ ذةات  اللنح ق ود  الفوة ﴾٤﴿ اب  حة ۙ الصف ود  د  الف خف

ا مة وا وة م   نةقة

ا ة لح ه مف اي نف ن وا م  م  ب الحن  النف ي ؤف ﴾٧﴿ لنى ا عة  مة
ل ونة عة ينة يةفف ني م  ؤف ۜ ب الفم  ود  ه  ش 

ي لفك لةه   اللحةذي ات  م  وة من ۜ السحة ض  ةرف الف الحن  وة لنى وة ء  ك لح  عة ۛشيف ﴾٨﴿ يز  زي ۙ الفعة يد  مي الفحة
ة نح ينة اي ةذي ة لةمف يةـ فةتةالح نةات  ث مح م  ؤف الفم  ينة وة ني م  ؤف ت وب وافةلةه مفـن وا الفم  ﴾٩﴿ ۜ يد  ۛشهي

ة نح ينة اي ن وا الحةذي ل وا انمة م  عة ات  وة ال حة ة الصح ﴾١٠﴿ ذةاب  ةمة عة نح هة ذةاب  لةه مفوة جة ۜ عة يق  ري الفحة
﴾١١﴿ ي م ــنحةات  تةـه مف جةــلة ري ۜــت ـحفــنف تةـجف ار  ةنفهة ا الف ل كة الففة هة ــذن الف ز  ۜـبيـكةـوف ير 
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Bürüc /12 – Senin 
Rabbinin darbesi çok 
müthiştir. 

Bürüc /13 – O ilkin 
yaratır, sonra öldürüp 
tekrar diriltir. 
Bürüc /14 – O gafurdur
(mağfireti boldur), 
vedûddur (kullarını 
sever, onlar tarafından 
da sevilir). 
Bürüc /15 – O Arş 
sahibidir, şanı pek 
yücedir. 
Bürüc /16 – Dilediği 
her şeyi yapar. 
Bürüc /17- Bürüc /18 
– Nitekim o orduların, 
Firavun ve Semûd 
milletlerinin başlarına 
gelenleri mutlaka 
öğrenmişsindir. 
Bürüc /19 – Fakat 
kâfirler yine de dini 
yalan saymaya devam 
ediyorlar. 
Bürüc /20 – Ama ne 
yaparlarsa yapsınlar, 
    Allah’ın hükmünden 
kaçamazlar. 
    Zira Alllah, ilmi ve 
kudretiyle onları, 
arkalarından kuşatır. 
Bürüc /21- Bürüc /22 
– Hayır, hayır! Kur’ân 
onların iddia ettikleri 
gibi beşer sözü değildir.

    O, Levh-i Mahfuzda 
olan pek şerefli bir 
Kur’ân’dır. 

86-TARIK SÜRESİ

Mekke’de nâzil olmuştur. 
17 ayettir. Sûrenin esas 
konusu, ölümden sonraki 
diriliştir. Sûre, adını ilk 
ayette geçen “Târık” 
kelimesinden almıştır. 
Bismillâhirrahmânirrahîm

Tarık /1 – Göğe ve 
“Tarık’a” kasem 
ederim. 
Tarık /2 – Tarık, bilir 
misin nedir? 
Tarık /3 – O pırıl pırıl 
parlayan bir yıldızdır. 
Tarık /4 – Hiçbir kimse
yoktur ki yanında bekçi
bir melek bulunmasın. 
[13,11] 
Tarık /5 – Öyleyse 
insan neden 
yaratıldığını bir 
düşünsün. 
Tarık /6- Tarık /7 – O, 
bel ile göğüs 
nahiyesinden çıkan, 
atılan bir sudan 
yaratıldı. 
Ayet metninde sulb ve 
teraib arasındaki nahiyeden
çıkan bir sıvıdan sözedilir. 
Normalde sulb: belkemiği, 
teraib: ise kaburga 
kemiğidir. Erkek ile kadının
üreme hücreleri bu bölgede 
yer aldığı için böyle ifade 
buyurulmuştur. Yoksa 
maksat, bu sıvının 
tamtamına nereden çıktığını
bildirmek değildir. 
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Tarık /8 – Onu
ilkin yaratan Allah,

elbette onu diriltmeye
kadirdir. 

Allah insanın
yaratılışını gözle görülmesi
mümkün olmayacak kadar

küçük bir hücreden
başlatmaktadır. Bu

safhadan, ana karnında
hilkati tamamlanıp dünyaya

gelmesine, bebeklik,
çocukluk, gençlik

safhalarını tamamlayıp
olgunluk safhasına

varıncaya kadar, binlerce
tehlikelere karşı onu

koruyup kollaması, onu
ölümden sonra

dirilteceğinin en kuvvetli
delilidir. Aksi halde,

Yaratıcının varlığını inkâr
etmek gerekir ki bu da

imkânsızdır. İnkârcıların
“Kitaplar, yazan ve basan

kimseler olmaksızın kendi
kendilerine meydana

gelmektedir veya
dünyadaki bütün şehirler

kendi kendilerine meydana
gelmişlerdir” gibi hürafeleri

öne sürmeleri gerekir. Bu
deliliği de kabul edecek

insan kolay kolay
bulunamaz. 

Tarık /9 – Gün
gelir, bütün gizli haller

ortaya dökülür. 

Tarık /10 – O gün
insanın ne bir kudreti,

ne de bir yardımcısı
kalır. 

Tarık /11- Tarık /
12 – Yağmur dolu göğe,

bitkilerin çıkması için
yarılan yere yemin

olsun ki: 

Tarık /13 – Bu
söz, bu Kur’ân kesin bir

sözdür, 

hakla batılı ayırt
eden bir sözdür. 

Tarık /14 – O bir
şaka değildir. 

Tarık /15 – O
kâfirler, vargüçleriyle

hile kurarlar. 

Tarık /16 – Ben
de kurarım, (yani

hilelerini boşa
çıkarırım). 

Tarık /17 –
Öyleyse o kâfirlere

biraz mühlet ver.
[31,24] 

Onları biraz kendi
hallerine bırak, yakında

sana olan desteğimiz
gelecektir. 

ه  الفــوة ور ـغةـوة ف  ﴾١٣﴿ ة نح ي ـبفـوة ي ـه  ه ــاي ئ  وة ۛـد  يد  عي ﴾١٢﴿ ة نح  بةطفۛش اي
بح كة ۜ رة يد  لةۛشدي

لف يث  التنيكة هة دي حة ﴾١٦﴿ ال  ة ا فةعح ۜ ل مة يد  ي ري ﴾١٥﴿ ش ذ و رف ۙ الفعة يد  جي الفمة ﴾١٤﴿ ۙد الفوة ود 
الحن  وة ﴾١٩﴿ ينة بةل  ةذي وا الح ر  ي كةفة ۙكذتـة في يب  ذي ﴾١٨﴿ نة وف عة رف ۜ ف  ودة ثةم  وة ﴾١٧﴿ ۙـالفج  ن ود 
﴾٢٢﴿ ي  في

ح  ـلة ف وظ ـمةوف حف ﴾٢١﴿ انن وةـبةلف ه  ۙق رف يد  جي ﴿٢٠﴾ مة ۛ نفـم  يط  مف م حي اائ ه  رة وة

ق                    ةار  ة  الطح ورة             س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

نف  اي

ك لح  ﴾٣﴿ م  ۙ اللنحةجف ةاق ب  الثح ﴾٢﴿ اا مة  وة
يكة رن ا الدف ۙ مة ق  الطحةار  ﴾١﴿ ا مة السحة ۙ ء اوة ق  الطحةار  وة

ل قة نف خ   م 
ا ء امة ﴾٥﴿  فةلفيةنفظ ر 

 الف نفۛسان 
ة مح ۜ م  ل قة خ  ﴾٤﴿ س  ا نةفف ة ا لةمح هة لةيف ۜ عة ظ  اف  حة

﴾٨﴿ ةه  نح لنى اي هي عة ع  جف ۜ رة ر  اد  لةقة ﴾٧﴿ ج  ر  نف يةخف ن  م  لفب  بةيف ۜ  الصح  اائ ب  ةرة التح وة ﴾٦﴿ ۙ ق  دةاف 
﴾١١﴿ ا مة السحة ۙ ذةات  ء اوة ع  جف الرحة ﴾١٠﴿ ا نف لةه  فةمة ة  م  ة لة ق وح ۜ وة ر  نةاص  ﴾٩﴿ مة لةى يةوف ۙ ت بف اائ ر  رة ة السح
مف ةه  نح ﴿١٤﴾اي اوة وة مة ۜ ه  ل  زف ب الفهة ﴾١٣﴿ ة نح ل  ه ـاي وف ۙـفة لةقة ل  صف ﴾١٢﴿ ض  ةرف الف ة ت  ذةا وة ۙـالصح ع  دف
﴾١٧﴿ ل  هح  اف  فةمة ينةـالفـكة مف  ري لفه  ه  يف المف وة داىـر  ﴾١٦﴿ يد  ال كي ۛ وة داى يف كة ﴾١٥﴿ ونة يد  كي ۙ يـة داى يف كة

لنى               ةعف ة  الف ورة              س   
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87-A'LA SÜRESİ

Mekke’de nâzil olmuş olup,
19 ayettir. Sûre adını, 
birinci ayette Allah 
Teâla’nın sıfatı olarak 
geçen ve “Pek Yüce” 
anlamına gelen Â’lâ 
kelimesinden almıştır. Bu 
sûrede Allah’ın kudreti ve 
birliği, Hz. Peygambere 
gelen vahiy ve bir de bazı 
güzel öğütler yer 
almaktadır. 

Bismillahirrahmanirrahim

A'la /1 – Tenzih et 
Rabbinin yüce adını. 

A'la /2- A'la /3 – O 
seni yaratıp, mükemmel
yaratılış vereni. 

O her canlıyı bir ölçüye
göre yapıp hayatının 
devamını, 
       sağlayacak yolları 
göstereni, 

A'la /4- A'la /5 – O, 
yeşillikleri çıkarıp 
sonra da onu kara kuru 
bir çöpe çevireni. 

A'la /6- A'la /7 – 
Bundan böyle sana 
Kur’ân okutacağız da 
sen unutmayacaksın. 
Ancak Allah’ın dilediği
müstesna. Çünkü O, 
size göre açık ve net 
olanı da, gizli olanı da 
pek iyi bilir. 

A'la /8 – Seni en kolay 
olana muvaffak 
edeceğiz. 

A'la /9 – O halde 
öğütün fayda vereceği 
ümidiyle sen nasihat et.

A'la /10 – Allah’a saygı
duyacak olan, nasihatı 
düşünüp ders alır. 

A'la /11 – Ama pek 
bedbaht olan ise ondan 
kaçınır. 

A'la /12 – Böyle 
olanlar âhirette, en 
büyük ateşe girer. 
A'la /13 – Orada artık 
ne ölür, ne de rahat 
yüzü görür. 

A'la /14- A'la /15 – 
Kendisini 
kötülüklerden arındıran,

           Rabbinin adını 
anıp namaz kılan, 
felaha erer. 
A'la /16 – Fakat bilakis
siz dünya hayatını ve 
zevklerini tercih 
ediyorsunuz. 
A'la /17 – Halbuki 
âhiret mutluluğu daha 
üstün, daha hayırlı, hem
de ebedidir. 
A'la /18- A'la /19 – Bu,
elbette önceki 
sahifelerde, İbrâhim ile 
Mûsâ’ya verilen 
sahifelerde de 
bildirilmiştir. [53,36-37] 
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88-GAŞİYE SÜRESİ

Mekke’de nâzil olmuş
olup 26 ayettir. Bu sûre
adını ilk ayetinde geçen

kelimeden almıştır.
Gâşiye: “Kaplayan,
saran” demek olup

korkusuyla bütün
insanları sarıp kapladığı

için, kıyametin
sıfatlarından biri

olmuştur. Kıyamet
günü kâfirlerin
karşılaşacakları

meşakkatlerle
müminlerin tadacakları

mutluluktan sonra
Allah’ın kâinatta

tezahür eden üstün
kudret ve hikmetinin

bazı delilleri üzerinde
tefekküre dâvet eder. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Gaşiye /1 – Gâşiye’nin,

dehşeti her tarafı
saracak olan o felâketin
mahiyeti hakkında elbet

sen de bilgi sahibi
oldun. 

Gaşiye /2 – Yüzler
vardır o gün yere

eğilmiştir, zelildir. 

Yüzden maksat, insanın
kendisidir. İnsanın

yüzü, bütün varlığını
yansıtan bir temsilcisi

durumunda olduğundan
Kur’ân-ı Kerîm’in

birçok ayetinde vech,
yani yüz, mecazen “zat”

anlamında
kullanılmıştır. 

Gaşiye /3 – Yorgundur,
bitkin mi bitkindir! 

Gaşiye /4 – Kızgın
ateşe girerler. 

Gaşiye /5 – Susayınca
kaynar su kaynayan bir

çeşmeden içerler. 

Gaşiye /6 – Yiyecekleri
sadece bir dikenden

ibarettir. 

Gaşiye /7 – Bu diken
ne besleyicidir, ne de

açlığı giderir. 

Gaşiye /8 – Ama yüzler
vardır, o gün
mutludurlar, 

Gaşiye /9 –
Emeklerinin neticesini

almadan ötürü gayet
memnundurlar. 

Gaşiye /10 – Pek üstün
ve pek muteber bir

cennettedirler. 

Gaşiye /11 –
Orada hiç boş söz
işitmezler. [19,62;
52,23; 56-25-26] 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
﴾٣﴿ ي الحةذي رة وة ة ۙى  قةدح دن فةهة ﴾٢﴿ ي لةقة اللحةذي ۙى  خة فةۛسوحن ﴾١﴿ مة ۛسب حح  ب حكة اسف لنۙى رة ةعف الف
﴾٦﴿ ئ كة ر  ۙى فةلة ۛسن قف تةنفسن ﴾٥﴿ لةه  عة ااءى فةجة ثة ۜى غ  ون الحف ﴾٤﴿ ـة الح جة يـذيوة رة ۙى  الخف عن رف الفمة
﴾٨﴿ ۛى ر كةـسح ـيةـن  وة رن ل لفي سف ﴾٧﴿ ة لح ا اي ۜ ۛشااءة مة ةالحن  نح لةم  ه ـ اي رة يةعف هف ا الفجة مة ۜى وة فن يةخف
﴾١١﴿ ية اـوة ةب هة نح ۙىتةجة قن ةشف الف ﴾١٠﴿ ر  ة ةكح نف ۛسيةذح ۙى مة شن يةخف ﴾٩﴿ رف كح  نف فةذة ت  اي عة ۜى نةفة رن كف الذح 
﴾١٤﴿ لةحة قةدف نف الفف ۙى مة كحن تةزة ﴾١٣﴿ ة  ث مح

وت  لة ا يةم  يهة ۜى لةوة في ين يةحف ﴾١٢﴿ ي لةى اللحةذي ةارة يةصف ۛى النح الفـك بفرن

ة  رة نخ  الف ﴿١٦﴾وة ث ــت  لفـبة نفــحةـالف ر ونةــؤف وةة الدح  يةا ــين ﴾١٥﴿ ذة  وة

مةكف اسف بح هي رة فةۛصلحنۜى رة
﴾١٩﴿ ح ف  يمة ص  هي بفرن ى اي م وسن وة ﴾١٨﴿ ة نح ا اي ذة ي هن ح ف  لةف   الصح 

لنۙىونالف  ﴾١٧﴿ ر  يف ۜى خة البفـقن وة

يةة              اش  ة  الفغة ورة                   س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

لة ام  ۙـعة بةة  ة  نةاص  ﴾٢﴿ وه  ئ ذ  و ج  مة ۙ يةوف ة  عة اش  خة ﴾١﴿ لف يث  التنيكة هة دي ۜ حة يةة  اش  الفغة
ام ـطة مفـه ـلة يفۛســـلة عة ﴾٥﴿ ىـت  قن نف سف ن  يفن ـعة م  ۜـيةـان ة  ﴾٤﴿ لنى ۙ نةاراى تةصف يةةى ام  حة ﴾٣﴿

ئ ذ  مة وه  يةوف ۙ و ج  ة  مة نةاع  ﴾٧﴿ ن  لة م  لة ي سف ي وة ني نف ي غف ۜ م  ج وع  ﴾٦﴿ ة لح نف اي ۙ م  يع  ۛضري
﴾١١﴿ اـتة لة يهة ع  في مة غ   سف ۜـلة يةةى ﴾١٠﴿ ي ةة ــجة في ال  نح ۙـيةـعة ة  ﴾٩﴿ اـل  هة ي  ۙ ۛسعف يةة  اض  رة ﴾٨﴿
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Gaşiye /12 – Orada 
akan berrak pınarlar... 

Gaşiye /13 – Orada 
üstün, kıymetli tahtlar...

Gaşiye /14 – 
Hazırlanmış kadehler... 

Gaşiye /15 – Dizilmiş 
koltuklar, yastıklar... 

Gaşiye /16 – Yayılmış 
halılar ve döşemeler... 

Gaşiye /17 – O kâfirler 
bakıp düşünmezler mi: 
(Mesela) deve nasıl 
yaratılmış? 

Gaşiye /18 – Gök nasıl 
kurulup uçsuz bucaksız 
yükseltilmiş? [50,6; 67,3-
4] 
Gaşiye /19 – Dağlar 
nasıl da yeri tutup, 
dengeleyen direkler 
halinde dikilmiş. 

Gaşiye /20 – Yeryüzü 
nasıl yayılıp hayata 
elverişli kılınmış? 

Gaşiye /21 – İşte 
böyle... Sen insanları 
irşada devam et. Zaten 
senin görevin sadece 
irşad edip 
düşündürmektir. 

Gaşiye /22 – Yoksa sen 
kimseyi zorlayacak 
değilsin. 

Gaşiye /23 – Lâkin kim
ki imana sırtını döner 
ve inkâr eder, 

Gaşiye /24 – Allah da 
onu en büyük çezaya 
çarptırır. 

Gaşiye /25 – Elbet 
onların dönüşü Bize 
olacaktır. 

Gaşiye /26 – Elbet 
hesaplarını görmek de 
Bizim işimiz olacaktır. 

89-FECR SÜRESİ

Mekke’de nâzil olmuş olup 
30 ayettir. Bu sûre adını, 
birinci ayetinde geçen ve 
“Sabah aydınlığı” mânasına
gelen Fecr kelimesinden 
almıştır. Allah Teâlanın 
elçilerini yalancı sayan bazı
toplulukların fecî âkıbetleri,
Allah’ın kullarını imtihan 
etmesindeki hikmet ve 
neticede, âhirette 
müminlerle kâfirlerin 
karşılaşacakları durumlar 
bildirilir. 
Bismillâhirrahmânirrahîm

Fecr /1 – Fecre,
Fecr /2 – O on geceye, 

On gece: Zilhicce 
ayının ilk on gecesi 
diye tefsir edilir. 

Fecr /3 – Çifte ve teke, 
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Çift ve tek birçok
kavram hakkında geçerlidir.

Gök-yer, gece-gündüz,
deniz-kara. Yahut tek ve çift

rekatlı namazlar. Yahut
zilhiccenin onuncu günü

olan kurban bayramının ilk
günü çift, dokuzuncu arefe

günü ise tek’dir gibi
tefsirler yapılmıştır. 

بزح

﴾٣﴿
Fecr /4 – Akıp

giden geceye yemin
olsun ki: 

Kıyamet gelecektir. 
Fecr /5 – Nasıl,

bunlarda aklı olan için
yemin değeri vardır

değil mi? 
Fecr /6- Fecr /10 –

Beldeler içinde benzeri
yaratılmamış ve yüksek

binalarla dolu İrem
şehrinde oturan Âd

halkına. [69,6-10; 7,71-
72; 15;53,50] 

Vâdideki kayaları oyup
yontarak sağlam evler
yapan Semud halkına

[7,73-79; 11,61-68; 26,
141-158] 

Çadırlı ordugâhlar,
piramitler sahibi

Firavun’a, [7,103-141;
11,96-99; 43,46-56] 

Rabbinin ne yaptığını
görmedin mi? 

İrem’den maksat Âd
halkıdır [53,50]. Bu azapla
helâk olanlar Âd-ı ûlâ: ilk

Âd olup, bu azaptan
kurtulup geriye kalanlara

Âd-ı Uhrâ: “sonki Âd”
denir. Hz. Nuh’un oğlu

Sam’ın İrem adlı oğluna
mensup olduklarından bu

ad verilmiştir. 

Zi’l-evtad: Mecazen
Firavun’un büyük ordular

sahibi olduğuna veya
kazıklar dikerek insanlara

işkence uygulatmasına veya
Mısır piramitlerine işaret

olabilir. 

Fecr /11 – Bütün
bunlar, bulundukları

ülkelerde azdıkça
azdılar. 

Fecr /12 – Oralarda
fesat ve bozgun çıkarıp,

nizamı altüst ettiler. 

Fecr /13 – Bu yüzden
senin Rabbin de onların

üstüne azap kamçıları
yağdırdı. 

Fecr /14 – Çünkü
Rabbin hep

gözetlemededir. 

﴾١٤﴿ الكف اب ــوة ض ـمة وة ۙـوف ة  وعة ﴾١٣﴿ ا يهة ر مة في ر  ۙـس  ة  ف وعة رف ﴾١٢﴿ ا يهة ية يفن ـعة في ار  ۢـجة ة 
لةىـظ ـنفـية لةـالفة ل ــب  الف  ر ونة اي ﴾١٦﴿ اب يح  رة زة ة وة ث وث بف ۜـمة ة  ﴾١٥﴿ ۙ وفةة  ف  صف ار ق  مة نةمة وة

لةى اي بةال  وة بةتف  كةيفۛف الفج  ن ص  ﴾١٨﴿ لةى اي اا وة مة تف  كةيفۛف ء السحة عة ف  ر  ﴾١٧﴿ تف  كةيفۛف ل قة خ 
ۛت مف  لةسف ه  لةيف عة ﴾٢١﴿ رف كح  اا فةذة مة نحـة ۜ النفۛت اي ر  كح  ذة م  ﴾٢٠﴿ لةى اي ض  وة ةرف تف  كةيفۛف الف حة ط  س  ﴾١٩﴿

ب ـفة ذح  ذةاۛب الحن   ه ـي عة ةكف الفعة ۜـالف بةرة ﴾٢٣﴿ ة لح نف اي لحنى مة ۙكف وة تةوة رة فة ﴾٢٢﴿ ۙ ر  ۛصيفط  ب م 
﴾٢٦﴿ ة عةــــــــث  نح ة اي مفـه ـــۛسا بةــ ح  اـنةـيفــــلةــمح ﴾٢٥﴿ لة ة اي نح يةـــيفـــــاي اا  اي ۙـــه ــــا بةـنة مف ﴾٢٤﴿

ر                  جف ة  الففة ورة                س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

لف ي هة في ﴾٤﴿ ل  ةيف الح ذةا وة ۛاي ر  يةسف ﴾٣﴿ ع  فف الشحة ۙ وة تفر  الفوة وة ﴾٢﴿ لةيةال  ۙ وة ر  شف عة ﴾١﴿ ۙ وة ر  جف الففة
مة رة اي ﴾٦﴿ ۛفـكف رةـتة مفــاللة لة  يف بح كة   فةعة ۙ  رة اد  ب عة ﴾٥﴿ ل كة ي   قةۛسم   ذن ۜ  ل ذي ر  جف ح 

ثة ودةــوة م  ﴾٨﴿ ة ي لةـاللح ا  ف ي ـثفـلةقف  م ـخفـمف ي ــتي  ل هة
ۙ ـالف د  ب لة ﴾٧﴿ ۙ ــع ــالف  ذةات  اد  مة

﴾١٠﴿ تةــــــــعة رفـــــوة ف  ةوف ي  الف نة  ذ  ۙ ــوف ۙ اد  ﴾٩﴿ ينة ةذي اب الح ةـ جة رة ب الفـوا الصح ۙ ـخف اد  وة
﴾١٢﴿ وا  فيـــثةـكذاة ــفة االفــيـر  ۙ ـــفةــهة ۛسادة ﴾١١﴿ ة ينةــاللح ا ف ـغةـــ طةذي ۙ ــــب ـــي الفــوف د  لة
﴾١٤﴿ ة  نح بحةكةاي اــ لةرة ۜــم ـلف ب  ۛصاد  رف ﴾١٣﴿ ة عةـۛصـفة مف ـبح ه  بح كةلةيف ۙ رة ذةاب  طة عة  ۛسوف

Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

592



593

Fecr /15 – Rabbi, 
insanı denemek için 
ikram ve değer verip, 
nimetlere garkedince o:
“Rabbim bana değer 
verdi” der. 
Fecr /16 – Ama yine 
denemek için nasibini 
daraltınca O: “Rabbim 
beni zelil, perişan etti” 
der. 
Fecr /17 – Hayır! Siz 
Allah’tan hep ikramı 
devam ettirmesini 
istersiniz ama, yetime 
değer vermezsiniz! 
Fecr /18 – Muhtaçları 
doyurmaya teşvik 
etmezsiniz. 
Fecr /19 – Mirasları 
helâl haram demeden 
ne gelse yersiniz. 

İslâmdan önce araplar 
kadınlar ve çocukları 
mirastan mahrum 
bırakırlardı. Bunların 
dışında kalanların 
miraslarını ise kim baskın 
çıkarsa o ele geçirirdi. 
Fecr /20 – Mal mülk 
sevgisi ise bütün 
benliğinizi kaplamış! 
Fecr /21 – Hayır! Bu 
yaptıklarınız kesinlikle 
yanlış! 
     Dünya sarsılıp parça
parça döküldüğü 
zaman, 

Bu haksızlıkları yapmanızın
sebebi, âhiret hesabını inkâr
etmenizdir. Ama, iş öyle 
değil, siz elbette hesaba 
çekileceksiniz. 

Fecr /22 – Rabbinin 
emri gelip melekler de 
saf saf geldikleri 
zaman, 

Fecr /23 – Ve 
cehennemin getirildiği 
gün... 
    İnsan işi anlar o gün!
    Ama anlamasının ne 
faydası var o gün! 
Fecr /24 – “Keşke 
sağlığımda bu hayatım 
için hazırlık 
yapsaydım” der. 
Fecr /25 – İşte o gün 
O’nun ettiği azabı 
kimse edemez. 
Fecr /26 – O’nun 
vurduğu bağı kimse 
vuramaz. 
Fecr /27- Fecr /30 – Ey
gönül huzuruna ermiş 
ruh! 
Sen Rabbinden razı, O 
senden razı olarak dön 
Rabbine! 
     Sen de katıl has 
kullarımın içine, gir 
cennetime! 

Ayetteki “Nefs-i 
mutmainne” tabiri: Allah’ı 
tek İlah kabul edip O’nun 
peygamberleri vasıtasıyla 
gönderdiği bütün 
buyruklara bütün gönlü ile 
inanan, tam bir teslimiyetle 
imanının gereğini yapan 
mümindir. Bu söz, ona, 
rûhunu teslim edeceği 
sırada söylenecektir. 
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90-BELED SÜRESİ

Mekke’de nâzil olmuş
olup 20 ayettir. Sûre, adını
birinci ayetinden almıştır.

Muayyen bir şehir
mânasına gelen el-

Beled’den maksadın Mekke
olduğu müfessirler

tarafından ifade
edilmektedir. Allah

Teâlanın insana olan
nimetleri, kudretinin
eserleri hatırlatılarak

insanlar ölümden sonraki
dirilişe, birbirlerine şefkat

ve yardımlaşmaya dâvet
edilirler. 

Bismillâhirrahmân
irrahîm. 

Beled /1 – Hayır!
Gerçek, kâfirlerin
dediği gibi değil. 

Bu şanlı belde
hakkı için, 

Beled /2 – Senin
bu beldeye girişin hakkı

için, 

Bu belde Mekke’dir.
Hz. İbrâhim (a.s.) buraya

gelip hanımı Hacer’i
bıraktığında burası dağlık,
susuz, bitkisiz bir vadi idi.

Kâbe’yi bina ettiğinde
çevresinde burayı

şenlendirecek insanlar
yoktu. Ama sonra bütün

Arap yarımadasının
merkezi oldu. Tam bir

anarşinin hüküm sürdüğü
bu kıtada, tek emin yer

burası oldu. 

Beled /3 – Hem o
değerli baba, hem o

değerli evladının hakkı
için: 

Beled /4 – Biz
insanı meşakkat,

imtihan ve çile yüklü
bir hayata gönderdik.

[82,6-7; 95,4-5] 

İnsan bu dünyaya
eğlenme ve dinlenme için

gönderilmemiştir. Ana
rahminde nutfe halinden

başlayarak dokuz ayda
dünyaya gelmesine, uzun

çocukluk, gençlik
devresinden dünya yükü
altında seneler geçirerek
ölümüne kadar geçirdiği

meşakkatli ömür süreci bu
gerçeği ispatlar. Dünyada

sıkıntıdan uzak, tam
güvenlik içinde âsûde bir
ömür, hiç bir insana nasib

olmamıştır. 

Beled /5 – O insan
kendi üzerinde

kimsenin güç sahibi
olmadığını mı sanır? 

Beled /6 – “Ben
yığınla servet tükettim”

diye övünüp durur. 

Beled /7 –
Kendisini gören

olmadığını mı sanır? 

ذةا مة بح لنيه  ــتةـا ابفـاي مةـــاة كفـ فةه ــرة نة ه ــرة ةــوة ه  ــعح ي ول ـيةق ـفةمة اي ح ب رة ةــفة ۛسان ــــاالف نفـاةمح
ا ابف ذةامة اا اي ة المح رة عةـقةــيه  فةـلنــتةــــوة قةـلةــدة زف ه  ر  ي ق ول ــيةـفةه  ـــيف اي ح ب رة ﴾١٥﴿ مةــكذال ۜـرة ن 

لة  وة
ونة ااضح  لنى تةحة ام  عة ۙ طةعة ين  كي سف الفم  ﴾١٧﴿ ة  كةلح

 بةلف
ونة لة م  ر  كف ۙ تـ  يمة الفيةتي ﴾١٦﴿ ۛ انةن  الهة

ا ة ذةا كةلح اي ﴾٢٠﴿ بح ونة ت ح  الةـالف وة ى مة باح ۜ ح  ى ماح جة ﴾١٩﴿ اۛث تةأفك ل ونة التح رة ۙ وة ى لى لةماح الكف ﴾١٨﴿

يءة جاي ﴿٢٢﴾وة ااءة جة بح كة وة ىرة لةك  ۛصفاح الفمة ۛ  وة ى ۛصفاح ﴾٢١﴿ ض  د كحةت  ةرف ى الف ۙ دةكاح ى دةكاح
ق ول ـية ﴾٢٣﴿ مةـية ةمة يةـهةـجةـذ  ب ـئ ـوف مةـنح الف نفۛسان ـئ ـوف ةر  كح النحنى  ذ  يةتةذة ۜى وة رن كف لةه  الذح 

لة وة ﴾٢٥﴿ ئ ذ  لة مة ب  فةيةوف ذح  ۙ ي عة د  ا الحة ابةه  ذة عة ﴾٢٤﴿ يـلةيف يةا ت ـقة تةني مف ة ۛيـل  دح يةاتي حة
ج  رف يـاي لنى عاي بح ك   اي رة ﴾٢٧﴿ اا ا ية ةت هة س  اليح ةة ۗ النحةفف نح ئ  طفمة الفم  ﴾٢٦﴿ ثةاقة ي وث ق  اـوة ۜ ه  د  الحة

﴾٣٠﴿ ادف خ  يـوة يـجة لي ةتي نح ﴾٢٩﴿ خ ـفة يـادف ي في ۙيـع  لي بةادي ﴾٢٨﴿ يةةى اض  ۛ رة ةةى يح ض  رف مة

ة  الفبةلةد                       ورة                س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

لةـال  وة وة ا وة مة ۙـد  وة دة ﴾٢﴿ نف ال لح  ۛتـوة اـب  ح  ذة ۙـالف هن بةلةد  ﴾١﴿ ا م ـا قف لة ۙـ ب  س  ا الفبةلةد  ذة هن
ۛسب  النفــالية عةـيةلةنف  حف رة د  ه ـيفــلةـقف ﴾٤﴿ دفـلة يـخة قة نةاالف نفۛسانة في  لةقف

ۜكف بةد  ﴾٣﴿

﴾٧﴿ ية ۜمفـلة النف ب ـۛسـحفـال د  ا الحة ه  ﴿٦﴾ يةرة ول ـية لة ق  ۜ كفت ـالهف الى ل بةداى مة ﴾٥﴿ ۢ د  الحة
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Beled /8 – Biz ona 
görmesi için gözler, 

Beled /9 – Gönlüne 
tercüman olacak bir dil 
ve dudaklar, vermedik 
mi? 

Beled /10 – Ona hayır 
ve şer yollarını 
göstermedik mi? [76,2-
3] 

Beled /11 – Fakat o 
sarp yokuşu aşmaya 
çalışmadı. 
     Böyle yaparak 
verilen nimetlerin 
şükrünü eda etmedi. 

Beled /12 – Sarp yokuş,
bilir misin nedir? 

Beled /13 – Sarp yokuş:
bir köleyi, bir esiri 
hürriyetine 
kavuşturmaktır. 
    
 Ne mevcut Tevrat, ne de 
İncîller yabancı köle azad 
edilmesinden bahsetmezler. 
Yahudi kölenin azadı: KM, 
Çıkış 21,2-3; Tesniye 
15,12-15 cümlelerinde 
geçer. Kur’ân-ı Kerîm ise 
bu konuda bir çok 
düzenlemeler yapıp çeşitli 
vesilelerle, çok yaygın 
biçimde kölelerin 
hürriyetlerine kavuşmasını 
sağlamıştır. 

Beled /14 – Kıtlık 
zamanında yemek 
yedirmektir. 

Beled /15 – Yakınlığı 
olan bir yetimi, 

Beled /16 – Ya da yeri 
yatak, (göğü yorgan 
yapan, barınacak hiçbir 
yeri olmayan) fakiri 
doyurmaktır. 

Beled /17 – Hem sarp 
yokuş: Gönülden iman 
edip, birbirlerine sabır 
ve şefkat dersi vermek, 
sabır ve şefkat örneği 
olmaktır. 

Beled /18 – İşte hesap 
defterleri sağ ellerine 
verilecek olanlar 
bunlardır. 

Beled /19 – 
Ayetlerimizi inkâr 
edenlerin hesap 
defterleri ise, sol 
ellerine verilecektir. 

Beled /20 – Onların 
cezası da, kapıları, 
üzerlerine sımsıkı 
kapatılmış ateş 
deposuna konulmak 
olacaktır.
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91-ŞEMS SÜRESİ

Mekke’de indirilmiş olup
15 ayettir. Adını ilk

ayetinde geçip “güneş”
anlamına gelen “şems”

kelimesinden almıştır. Bu
sûre, insanın hayra ve şerre

kabiliyetli yaratılmış
olduğunu bildirip iradesini

iyiye kullanmaya teşvik
eder, küfür yolunu

seçenlerin fecî âkıbetlerine,
Semûd halkını misal getirir.
Bismillâhirrahmânirrahîm

Şems /1 – Güneşe ve
onun aydınlığına, 

  Şems /2 – Onu
izlediği zaman ay’a, 

Şems /3 – Dünyayı
açığa çıkaran gündüze, 

Şems /4 – Onu bürüyüp
saran geceye, 

 Şems /5 – Göğe ve onu
bina edene, 

  Şems /6 – Yere ve onu
yayıp döşeyene, 

Şems /7 – Herbir nefse
ve onu düzenleyene,

[30,30; 95,4] 

Şems /8- Şems /9 –
Ona hem kötülüğü, hem

de ondan sakınma
yolunu ilham edene

yemin olsun ki: 

nefsini maddî ve
manevî kirlerden

arındıran felaha erer.
[90,10; 76,3] 

Şems /10 – Onu
günahlarla örten ise

ziyana uğrar. 

Şems /11 – Azgınlığı
yüzünden Semûd halkı 

Resullerinin bildirdiği
gerçekleri yalan saydı. 

Şems /12 – Bir ara
onların en azılı olanları

öne atıldığında, bu
yalanlamaları iyice

şiddetlendi. 

Şems /13 –
Peygamberleri ise

kendilerine: “Mûcizevî
olarak verilen Allah’ın

devesini ve onun su
içme sırasını gözetin,

ona dokunmayın” dedi.
[7,73; 26,155] 

Şems /14 – Fakat onlar
o Peygamberi yalancı
sayıp deveyi kestiler. 

Allah da böylesi suç ve
isyanları sebebiyle azap
indirdi, onları yerle bir

etti. 

Şems /15 – Bunun
sonucundan da asla

endişe etmedi. 

هة اه ـنةـيف دةــــوة ﴾٩﴿ ۛش ۛساــل  وة ۙــيفـــتةــفةـــــناى وة ن  ﴾٨﴿ لفــجفــنة مفـــاللة ۙـيفـه  عةــلة عة نةيفن 
﴾١٢﴿ ا مة يـوة رن اـا الدف ۜـالف كة مة بةة  قة عة ﴾١١﴿ مةــتةـاقف لةـفة بةةة ـالفعة حة قة ﴾١٠﴿ ة ۛـيف دةــجفـالنح ن 

يماى ذةاـية ۙـقفـمة تي بةة  رة ﴾١٤﴿ طف اي يـالوف ام  في يـية عة م  ذي غة وف سف ۙـمة بةة  ﴾١٣﴿ قةـفة ۙــبةـكح  رة ة 
ةـث  ينة نةـانة م ـكف مح ةذي اـانمة الح اۛصوف تةوة ن واوة ﴾١٦﴿ يـسفـالوف م  بةـتفــناىذةامةــكي ۜــرة ة  ﴾١٥﴿

ةذيوة ينةالح ﴾١٨﴿ ائ كةا ول ا لن حة ۜ ب الصف نةة  مة يف الفمة ﴾١٧﴿ ر ب ال بف ة ا صح اۛصوف تةوة ۜ وة ة  مة حة رف ب الفمة
﴾٢٠﴿ مفـعة ه  ة ـم  نةار  لةيف ؤفۛصدة ﴾١٩﴿ واب كف ر  اب  مفـانيةات نةاه ـفة حة ۜ الصف ة  ـةمة شف الفمة

س                   مف ة  الشحة ورة            س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ل  ةيف الح وة ﴾٣﴿ ا اوة ةهة ذةا ر لنح ۙ  اي ا لحنيهة جة ﴾٢﴿ ا ر وة مة ذةا لفقة ۙ  اي ا تةلنيهة ﴾١﴿ ال س وة مف ۙ وة شحة ا يهة حن ض 
س ـنةوة فف ﴾٦﴿ ةرف الف ا ض وة مة ۙ  وة ا يهة طةحن ﴾٥﴿ ا ااوة مة ا ء لسحة مة ۙ ـننـبة وة ا يهة ﴾٤﴿ ذةا ۙ  اي ا يهة شن يةغف

﴾٩﴿ ۙ  نفــمة حةـلةـدف الففـقة ا يهة كحن زة ﴾٨﴿ ا هة مة ا فةاةلفهة هة ورة ۙ  ف ج  ا يهة ون تةقف وة ﴾٧﴿ اۛس مة يـوة ۙ ـوحن ا ۙ هة
﴾١٢﴿ ذ  ۛث اي ۙ ال انفبةعة ا يهة قن شف ﴾١١﴿ بةتف ة و كةذح ون د ثةم  ۙ ب طةغف ا يهة ﴾١٠﴿ قةدف ا وة نف ۛبخة ۜدة مة ا يهة سحن

ةكففـة ۙ ـعةـفة وه ـب  ذح ا ر وهة قة ﴾١٣﴿ الةـفة س ـلة قة مف رة س الحن ةة ــ نةاقةالحن  ول ــه  ا ـيـينـقفـ وة هة
﴾١٥﴿ اف  ع  يةخة لة اـبنـقفـوة يهة ﴾١٤﴿ مفــفة مة عةــدة مف ـلةـدة ه  مفيف بح ه  ۙ  رة ا يهة مف فةۛسوحن نفب ه  ب ذة
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92-LEYL SÜRESİ

Mekke’de 
indirilmiş olup 21 
ayettir. Sûre adını ilk 
ayetinde geçip “gece” 
anlamına gelen “Leyl” 
kelimesinden almıştır. 
İnsanın gayret 
göstermesi, makbul bir 
hayat geçirmesi için 
yapması gereken işler, 
iyilerin ve kötülerin 
âhiretteki âkıbetleri 
anlatılır. 

Bismillâhirrahmân
irrahîm. 

Leyl /1 – Karanlığı ile 
ortalığı bürüdüğü 
zaman geceye, 

Leyl /2 – Açılıp 
parladığı zaman 
gündüze, 

Leyl /3 – Erkeği de, 
dişiyi de yaratan 
kudrete yemin olsun ki:

Leyl /4 – Sizin işleriniz
çeşit çeşittir. 

Leyl /5 – Malını Allah 
yolunda harcayıp O’na 
saygı duyarak 
haramdan sakınan 

Leyl /6 – O en güzel 
kelimeyi (kelime-i 
tevhidi) tasdik eden 
kimseyi. 

Leyl /7 – Biz de en 
kolay yola muvaffak 
ederiz. 

Leyl /8 – Cimri 
davranan, bir de 
kendini güçlü sanıp 
Allah’tan müstağni 
gören 

Leyl /9- Leyl /10 – O 
en güzel kelimeyi 
(kelime-i tevhidi) yalan
sayanı ise, en güç yola 
sardırırız. 

Leyl /11 – O aşağıya 
doğru yuvarlanırken 
malı kendisine hiç 
fayda etmez. [6,110] 

Leyl /12 – Doğru yolu 
göstermek elbette 
Bizim işimizdir. 

Leyl /13 – Âhiret gibi 
dünya da elbet Bize 
aittir. 

Leyl /14 – İşte Ben, sizi
alev saçan bir ateşe 
karşı uyarıyorum. 
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Leyl /15- Leyl /16
– O ateş ki dini yalan

sayan ve ona sırtını
dönenden başkası oraya

girmez. 

Leyl /17- Leyl /18 –
Ama Allah’a karşı

gelmekten çok sakınan
ve gönlünü arındırmak
için Allah yolunda mal

harcayan ise ondan
uzak tutulur. 

Leyl /19 – O,
verdiğini kendisine
yapılan bir iyiliğin

karşılığı olarak vermez.
Verdiğinden ötürü hiç
kimseden mükâfat da

beklemez. 

Leyl /20 – Sadece
ve sadece yüce Rabbini

razı etmek ister. 

Leyl /21 – Kendisi
de ukbada elbet hoşnut

olur. 

93-DUHA SÜRESİ

Mekke’de nâzil
olmuş olup 11 ayettir.

Adını ilk ayetinde
geçen duhâ

kelimesinden almıştır.
Duhâ, güneşin kuşluk
vaktindeki parlak hali

ile ortalığa verdiği
aydınlığa denir. Hz.

Peygamber
aleyhisselamın

şahsîyetinden, Allah’ın
ona lütfettiği dünya ve

âhiret nimetlerinden
bahsedip onun, bunlara

olan şükrünü ilan
etmesini hatırlatır. 

Bismillâhirrahmân
irrahîm. 

Duha /1 –
Güneşin yükselip en

parlak halini aldığı
kuşluk vaktine, 

Duha /2 –
Sükûnete erdiği dem

geceye yemin olsun ki:
[92,1-2; 6,96] 

Duha /3 – Ey
Resulüm! Rabbin seni

terk etmedi, sana
darılmadı da. 

Nübüvvetin
başlangıç döneminde,
çok az da olsa vahyin
kesintiye uğramasına

işaret edilmektedir. 

ةيفل                        ة  الح ورة              س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ا مة لةقة وة الف نف خة وة ةكةرة ۙىـالذح ثن ﴾٢﴿ ال ذةاـوة اي ار  ةهة لحنۙىــتة نح جة ﴾١﴿ ل  ةيف الح ذةا وة ۙىـغفـية اي شن
قة ۛصدحة ۙى وة نن ب الفح سف ﴾٥﴿ ا ة نف فةاةمح طنى مة ۙى العف ةقن اتح وة ﴾٤﴿ ك مف يـة ة ۛسعف نح لةۛشتحنۜى اي ﴾٣﴿

ةۛب  كةذح ۙى وة نن ب الفح سف ﴾٨﴿ ا ة المح نف وة لة مة ۙى بةخ  نن تةغف اسف وة ﴾٧﴿ ه  ر  ۜى فةۛسن يةسح  رن ل لفي سف ﴾٦﴿

ة نح نةا اي لةيف عة ﴾١١﴿ اوة ي مة ني ه  ي غف نف ا عة ه  الـ  ذةا مة ۜى اي دحن تةرة ﴾١٠﴿ ه  ر  ۜى فةۛسن يةسح  رن ل لفع سف ﴾٩﴿

ـ  ت رف تةلةظحنۛى نةاراى مفكمفةاةنفذة ﴾١٣﴿ ة نح اي نخ ـــلة نةاـلة وة لنىـــلف الف ون ةة وة رة ﴾١٢﴿ ى ــه ـلةلف دن
ۛسي  اـوة ةب هة نح جة ﴾١٦﴿ ي تة اللحةذي ةۛب وة لحنۜىـكةذح وة ﴾١٥﴿ ااـصفـية لة ۙى لنيهة قن ةشف الف ة ايلح ﴾١٤﴿

ةحة ا ل  مة ه  م ــنفـد  ع ــوة نفــدة ﴾١٨﴿ ي ال تييـي  لحةذي الة  ؤف كحنــتةـــه  يةـمة ۛىـزة ﴾١٧﴿ ۙى ةتفقن الف
﴾٢١﴿ ۛف لةۛسوف ى وة ضن يةرف ﴾٢٠﴿ ة لح ااءة اي ه  وة ابفت غة ب حه      جف لنۛى رة ةعف الف ﴾١٩﴿ ة  مة ۙى ن عف زن ت جف

ى                 حن ة  الضح  ورة              س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٣﴿ ةعة دح اوة بح كة ــمة اكةـرة مة قةلنۜى  وة ﴾٢﴿ ة الح ذةاۛس ل ـيفــوة ۙىـــاي جن ﴾١﴿ الضح  ۙىــوة حن
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Duha /4 – Elbette senin
için her zaman, işin 
sonu, başından daha 
hayırlıdır. 
Bulunduğun her halin sonu,
mesela hayatının 
başlangıcına nazaran 
peygamberlik dönemi, 
peygamberliğin 
başlangıcında vahyin 
gelişine nazaran muvakkat 
kesintisi, vahyin kesilişine 
nazaran tekrar böyle 
başlayışı hali, böylece bu 
sûrenin inişinden sonra, 
zamanla ulaşacağın her 
halin ardarda sonu, nihayet 
ölümden sonra âhiret 
nimeti, kısacası nübüvvetin 
başlangıcına nazaran 
sonrası, hayat ve ölümünde,
bulunduğun ve bulunacağın
her halin önüne nazaran 
sonu ve bütün dünyaya 
nazaran âhiret; senin için, 
öncesinden daima 
hayırlıdır. Yani sen daimi 
bir yükseliş kaydedeceksin.

Duha /5 – Elbette 
Rabbin sana ileride 
öyle ihsan edecek, ta ki 
sen de O’ndan ve 
verdiğinden razı 
olacaksın. 
Peygamber Efendimize 
vaad edilen bu hoşnutluk 
hem dünya hem de âhiret 
yönündendir. Dünyada: 
İlahî feyizler, öncekilerin 
ve sonrakilerin ilimlerini 
bilme, fetihler ile dini 
yüceltmek, hakkı ve hayrı 
yaymada başarı, âhirette ise
şefaat-ı uzmâ makamıdır. 
Bazı zatlara göre, 
Kur’ân’da en ümit veren 
ayet budur, zira kendisine 
ümmet olma şuur ve 
şerefini taşıyan kimseye 
şefaatçi olmadıkça 
Efendimizin razı olacağı 
düşünülemez. 

Duha /6 – Seni yetim 
bulup barındırmadı mı?

Duha /7 – Seni dinin 
hükümlerinden habersiz
bulup seçerek dosdoğru
yola koymadı mı? 

Hz. Peygamber (a.s.) 
hayatında hiçbir zaman akıl
ve din yönünden sapık 
olmamıştır. Puta hiç 
tapmamış, Allah’ın 
birliğine küçüklüğünden 
beri inanmıştır. Ahlâk 
yönünden hep takdir 
edilmiştir. Fakat 
Peygamberliğinden önce 
sırf akıl ile idrâk edilmesi 
mümkün olmayan hak dini 
bilmiyordu. Bu dinin 
hükümlerinden habersizdi. 

Duha /8 – Seni muhtaç 
bulup ihtiyacını 
gidermedi mi? 

Duha /9 – Öyle ise, 
sakın yetimi güçsüz 
bulup hakkını yeme, 
sakın onu küçümseyip 
üzme. 

Duha /10 – İsteyene de 
kaba davranma, onu 
azarlama. 

Duha /11 – Rabbinin 
nimetlerini ise 
durmayıp söyle!
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94-İNŞİRAH SÜRESİ

Mekke’de nâzil olmuş olup
8 ayettir. Bu sûre adını ilk

ayetinde geçen bir
kelimeden almıştır. Allah

Teâlanın Resûlünün kalbini
ferahlandırmasını ifade

eden bu neşrah kelimesi
sûrenin esas konusunu

teşkil etmektedir. Çok ağır
olup, onun belini çatırdatan
risalet ve tebliğ meşakkati,

Allah’ın ihsanı ile
hafiflemiştir. Hz.

Peygamber (a.s.)’a tâbi
olarak tebliğ ve hakka

hizmet vazifesini devam
ettiren bütün müslümanlara

da bu sûre mühim bir
kuvvet kaynağıdır. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

inşirah /1 – Biz senin
göğsünü açıp

genişletmedik mi? 

Mirac gecesi Efendimiz
Kâbenin yanında iken

melekler tarafından
göğsünün yarılıp zemzem
suyu ile yıkanarak ilim ve
hikmetle doldurulmasına

işarettir. 

inşirah /2- inşirah /3 –
Senin belini çatırdatan

o ağır yükünü
indirmedik mi? 

inşirah /4 – Hem senin
şanını yüceltmedik mi?

inşirah /5 – Demek ki
güçlükle beraber
kolaylık vardır. 

inşirah /6 – Evet,
güçlükle beraber
kolaylık vardır. 

inşirah /7 – O halde bir
işi bitirince, hemen

başka işe giriş, onunla
uğraş. 

inşirah /8 – Hep
Rabbine yönel, O’na

yaklaş! 

95-TİN SÜRESİ

Mekke’de indirilmiş olup 8
ayettir. Bu sûre, adını ilk
ayetinden almıştır. Allah

Teâla bu sûrede insan
nev’ini bütün yaratıkların

en şereflisi kıldığını ve
insanın âhirette Allah’ın

huzurunda dünya hayatında
yaptıklarından hesap

vereceğini bildirmektedir. 

Bismillâhirrahmânirrahîm
Tin /1 – İncir ve

zeytine, 
Tin /2 – Sina dağına, 

Tin /3 – Bu emin
beldeye yemin olsun ki:

İlk üç ayette Hz. Musâ, Hz.
Îsâ, Hz. Muhammed

(aleyhimüs selam) gibi
ülülazm peygamberlere

vahiy gelen kutlu yerlere
dikkat çekilmiştir. 

Tin /4 – Biz insanı en
mükemmel sûrette

yarattık, [30,30] 
Tin /5 – Sonra da onu

en aşağı derekeye
düşürdük. 

﴾٥﴿ ۛف لةۛسوف يكة وة طي بح كة ي عف ۜى رة ضن رف فةتـة ﴾٤﴿ ة  رة نخ  لةلف ر ـخة وة نة يف لنۜى لةكة م  الف ون
﴾٧﴿ جة وة ى فةـدة كة  ۛضاـــوة ى ـــهةــــــا لح دن ﴾٦﴿ كة ـــج ـ يةمفــاللة ى ـــماى  فةــيــتيـية دف انون
﴾٩﴿ اــفة ة يمة فةـيةـــ الف اة مح ۜــــهةــقفــلة تةــتي رف ﴾٨﴿ جة وة كةـــوة ا دة ۜىــــاةغفــلى  فةــــائ ـ عة نن
﴾١١﴿ ا ة المح بح كة ة ــمةـعفـن ــ ب وة ثفــحةـ فةرة ح د  ﴾١٠﴿ ا ة المح اـال وة ة ۜــهةـنفــلة تةـــ فة لةـــائ ـسح رف

اح                    رة ة  الف نفش  ورة         س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ة لح النفـقةۛض يذييال ﴾٢﴿ ۛض وة نةا عةـوة ۙـنفـعف كة رة زف كة و  ﴾١﴿ حف اللةمف رة ۙ نةشف كة رة لةكة ۛصدف
ة نح عة اي مة ﴾٥﴿ ة ۙ عةـمة فةا نح راى ي سف ر  الفع سف ﴾٤﴿ فة رة كفـنةالةــعفـوة ۜــكة ذ  كة رة ﴾٣﴿ ۙــهفـظة كة رة

﴾٨﴿ لنى  اي بح كةوة غةبفرة ﴿٧﴾ فةارف ۙ فةا ذةا ۛت فةانفۛصبف غف فةرة ﴾٦﴿ ي ـالفع  ر  ۜـسف راى سف

ين                        ة  التحي ورة            س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

دفـلة قة ﴾٣﴿ هن اــوة ةمي د ـلةـبةـالف ذة ۙــالف ين  ﴾٢﴿ ط ور  ۙ وة ينة يني سي ﴾١﴿ ين  التحي ۙ وة يفت ون  ة الزح وة
﴾٥﴿ لة فة نةاه  السف دةدف ة رة ۙ ث مح ينة لي ۛساف  ﴾٤﴿ نةا لةقف ي خة ۛسن  الف نفۛسانة فاي يم   الحف وي تةقف
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Tin /6 – Ancak iman 
edip güzel ve makbul 
işler yapanlar 
müstesnadır. 
    Onlara ise hiç 
eksilmeyen ve 
tükenmeyen bir 
mükâfat vardır. 
Tin /7 – Bütün 
bunlardan sonra ey 
insan, senin mahşere ve
hesaba inanmana hangi 
engel kalabilir? 
Tin /8 – Allah 
hakimlerin hâkimi değil
midir? 

96-ALAK SÜRESİ

Mekke’de indirilmiş olup 
19 âyettir. Bu sûre-i 
celilenin ilk beş âyeti, 
Kur’ân-ı Kerîm’den ilk 
nazil olan kısmı teşkil eder. 
Sûre adını 2. âyette geçen 
el-alak kelimesinden 
almıştır. Bu kelime, 
“yapışkan, asılıp tutunan 
şey” demek olup, bundan 
maksat insanın, ana 
rahminin cidarına yapışan 
döllenmiş bir hücreden 
yaratıldığını hatırlatmaktır. 
Bu sûre-i şerife Hz. 
Peygamber (a.s.)’a vahyin 
gönderilmeye başlamasını, 
okumanın, yazmanın ve 
ilmin önemini vurgulayarak
başlar. İkinci bölümde 
zenginleşen kâfirde azıtma 
ve tuğyan damarının 
kabardığını, üçüncü 
bölümde ise, başlıca 
örneğini Ebû Cehil’de 
bulan azgınların, dinin 
direği olan namazı 
engellemeye çalıştıklarını 
ve onların müstehak 
oldukları cezaya 
çarptırılacaklarını bildirir. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Alak /1 – Yaratan 
Rabbinin adıyla oku, 
Alak /2 – İnsanı 
yapışkan bir hücreden 
yaratan.

Genel olarak müfessirler 
alaka’nın çoğulu olarak 
alak kelimesine, “kan 
pıhtısı görünümünde olan 
döllenmiş hücre” anlamı 
verirler. Fakat Elmalılı M. 
H. Yazır, bu maddî 
mânadan başka kelimenin 
bir de: “ruhanî ve manevî 
olarak “alâka” gibi aşk ve 
sevgi mânası da olduğunu, 
dolayısıyla “alak” dan, 
“rabbanî bir izafetten ibaret 
olan ruhî ilişiğe kadar, 
insanın yaratılışının 
başlangıçlarını kapsayan, 
hem de okunan metnin ruhî 
bir sevgi ve alaka ile takip 
edilmesine bir uyarı ihtiva 
eden bir mâna düşünmenin 
mümkün olduğunu yazar ki,
güzel ve dikkate değer bir 
tefsirdir. 

سجد ه 

﴾٠٠٠٠﴿
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Alak /3 – Oku!
Rabbin sonsuz kerem

sahibidir. 

Alak /4 – Kalemle
yazmayı öğretendir. 

Alak /5 – İnsana
bilmediklerini

öğretendir. 

Alak /6- Alak /7 –
Hayır! Rabbinin bunca

nimetlerine rağmen
kâfir insan kendisini

ihtiyaçsız zannetti diye
azar. 

Alak /8 – Ama
dönüş elbette
Rabbinedir. 

Alak /9- Alak /10
– Baksana şu namaz
kılan, o mükemmel

kulu engelleyen
kimseye, 

Alak /11- Alak /12
– Ne dersin, o hidâyette

olsa ve Allah’ı sayıp
O’na karşı gelmemeyi

tavsiye etse, ne iyi
olurdu! 

Alak /13 – Ne
dersin, o kul dini yalan

saysa ve haktan
yüzçevirse iyi mi

olurdu? 

Alak /14 – O
bilmiyor mu ki Allah,

olan biten her şeyi
görür? 

Alak /15- Alak /
16 – Hayır! Hayır!

Olmaz böyle şey! Eğer
bu tutumundan
vazgeçmezse, 

onu perçeminden
tutup cehenneme

sürükleriz. 

Evet, o yalancı ve
suçlu perçeminden

tutup sürükleriz. 

Alak /17 – İstediği
kadar grubunu yardıma

çağırsın! 

Alak /18 – Biz de
Zebanîleri çağırırız. 

Alak /19 – Hayır!
Ona boyun eğme!

Rabbine secde et, O’na
yaklaş. 

Bu âyeti okuyan
veya dinleyenin tilavet

secdesi yapması
vaciptir. 

﴾٦﴿ ة لح ينة انمة اي ةذي عةـالح ال ــن وا وة ة ل وا الصح ات  فةــم  ۜـه ـلةــحة ن ون  مف ر  مة يف ر  غة مف الجف
﴾٨﴿ ا م كفب اةحف الحن  اللةيفۛس ينةكنالفحة مي ﴾٧﴿ اـفة ب كةــي  مة د ـبة كةذح  ۜ عف ين  ب الدحي

لةق                     ة  الفعة ورة                س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ۛـنف عةــۛسانة  م ــقة الف  نفـلةــخة لةق   ﴾١﴿ قف أفب ـــاي بح كةم  ــاسفـرة ةرة ي  خةــ الح ۛــــلةـــذي قة
ةـعة نفۛسانة الف  مةـلح ﴾٤﴿ ي ةمة ب الفـعة اللحةذي لةم ۙـلح قة ﴾٣﴿ قف أفوةــاي بح رة ة  كةــرة ۙــكف الف م  رة ﴾٢﴿
انه  اسف النف ۜىـــغفـتةـرة نن ﴾٦﴿ ةــــكة نح ا اي ة ۙىــطفـيةــۛسانة لةــالف نف لح غن ﴾٥﴿ ا ۜـية مفــلة مة لةمف عف

بفداى ذةا عة ۛصلحنۜى اي ﴾٩﴿ اليفۛت ي الرة ۙى الحةذي هن يةنف ﴾٨﴿ لنى ة اي نح بح كة اي ۜى رة عن الرح جف  ﴾٧﴿
يف ال ۛتـــالرة ﴾١٢﴿ ةـالـب  رةــالوف المة ۜىــقفــــتح ون ﴾١١﴿ نف اليفۛت اي لةى كةانة الرة ۙى عة الفه دن ﴾١٠﴿

ةـكف مفــنف لةـئ ــلة لح ﴾١٤﴿ لةـاللةمف ية ة ـعف ةمف ب اةنح ۜىـية الحن رن ﴾١٣﴿ نف   اي
ةۛب ــكف تةذح لحنــــ وة ۜىـوة

ع ـيةـلفـفة دف ﴾١٦﴿ بةكـة  ـيةـنةاص  اط ــاذ  ۛــة  خة ئةة  ﴾١٥﴿ فةـنةـه ل لةــتةـنفـية ةـب ال عاىـسف ۙـنح يةة  اص 
﴾١٩﴿ ت  ۜ لة ة بفـكةلح تةر  اقف دف وة ج  اسف ه  وة عف ط   ﴾١٨﴿ ع ـۛسنة بةـال دف ة ۙـان ـزح يةةة ﴾١٧﴿ ۙ نةاد  يةه 

ر                      دف ة  الفقة ورة        س 
Önceki Sayfa Önceki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Cüz Yaprak Sayfa Sonraki Sayfa 

Sayfa Başı index Alfabetik

597



598

97-KADİR SÜRESİ
Mekkede nazil olmuş olup 
5 âyettir. Adını ilk âyette 
geçen Kadr, yani “Kadir 
gecesi” kelimesinden 
almıştır. Kadir: “Mevki, 
şeref, değer, azamet” 
mânalarına gelir. Kur’ân’ın 
vahyinin başlangıcından ve 
o gecenin büyük fazilet ve 
bereketinden, o gece kâinatı
kaplayan ilâhi esenlikten 
bahseder. 

Kadir gecesi kesin 
olarak bildirilmemiştir. 
Fakat ekserî âlimler, hadis-i
şeriflerin delâletinden 
Ramazan ayının 27. gecesi 
olduğunu kabul etmiş olup 
bütün İslâm âlemi de bunu 
benimsemiştir. Kur’ân-ı 
Kerîm, kadir gecesinde 
Levh-i Mahfuzdan dünya 
semasına topyekün olarak 
indirilmiştir. Kur’ân’ın ilk 
parçası olan Ikra (Alak) 
sûresinin ilk âyetleri de 
kadir gecesinde nazil 
olmuştur. 

Kadir gecesi, içinde 
bu gece bulunmayan bin 
aydan daha faziletlidir. Bu 
gecenin fazileti hakkındaki 
hadislerden biri şöyledir: 
“Kim kadir gecesini, 
sevabını umarak ihlas ile 
ibadetle ihya ederse; 
geçmiş günahları affedilir.” 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kadir /1 – Biz 
Kur’ân’ı indirdik kadir 
gecesi. [44,3; 2,185] 
Kadir /2 – Bilir misin 
nedir kadir gecesi? 
Kadir /3 – Bin aydan 
daha hayırlıdır kadir 
gecesi! 
Kadir /4 – O gece 
Rab’lerinin izniyle Ruh
ve melekler, 
     her türlü iş için iner 
de iner... 
Kadir /5 – Artık o gece
bir esenliktir gider... 
   Tâ tan ağarana kadar.

98-BEYYİNE 
SÜRESİ
Medine’de nâzil olmuş olup
8 âyettir. Adını ilk âyetinde 
geçen el-Beyyine (açık ve 
kesin delil) kelimesinden 
almıştır. Bu sûre-i celîle 
Ehl-i kitabın Hz. 
Peygamber (a.s.)’ın risaleti 
karşısındaki tutumlarını, 
Allahı tek İlah tanıyarak 
O’na halis ibadet etmenin 
gerekliliğini, müminlerle 
kâfirlerin âhiretteki 
durumlarını beyan eder.

Bismillâhirrahmânirrahîm

Beyyine /1 – Gerek 
Ehl-i kitaptan, gerek 
müşriklerden olan 
kâfirler, kendilerine o 
açık ve kesin delil 
gelmedikçe, 
inkârlarından ayrılacak 
değillerdi.
Beyyine /2- Beyyine /3 
– O kesin delil de: 
İçinde hak, hikmet ve 
adaletin ifadesi olan 
yazılar ihtiva eden 
tertemiz sayfaları 
okuyan, ve Allah 
tarafından gönderilen 
bir Resûldür. [80,13-16; 
3,105]
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﴾٩٧﴿ ِر َقدع وَرةو الع ﴿٩٧﴾ سو ﴾٩٨﴿ َنِة َبِين وَرةو الع سو ﴾٩٨﴿ 598

Âşikâr bir delil Resulullah
(a.s.m)’dır. Onun tertemiz

hayatı, dinin en bariz
delilidir. Onun dürüst,

güvenilir olup güzel ahlâkın
bütün dallarında en

mükemmel olması, ümmî
olmasına rağmen ona
Kur’ân gibi bir kitap
verilmesi, bedevî bir

toplumda tarihin en büyük
ınkılabını gerçekleştirmesi,
getirdiği inanç esaslarının,
ibadetlerin, hükümlerin ve

ahlâkî prensiplerin hep
makul olması, ona tâbi

olarak manevîyat, ahlâk ve
bilimlerde muazzam

ilerleme yapan yüzbinlerce
mükemmel insanın

yetişmeleri gibi yüzlerce
husus düşünülürse
Resulullahı tanıma

vesîlelerinin ne kadar fazla
olduğu anlaşılır. 

بزح

﴾٤﴿
Beyyine /4 – Ehl-i

kitap mensupları, o
kesin delil gelinceye

kadar bu konuda ihtilaf
etmemişlerdi. [2,213-

253; 3,19; 5,44-50; 10,93;
42,13-15] 

O gelince kimi inanmak,
kimi reddetmek sûretiyle,

onun hakkında ayrılığa
düştüler. Oysa Ehl-i kitap

daha önce böyle bir resulün
geleceğini beklemekte

ittifak içindeydiler. 
Beyyine /5 – Halbuki

onlara, şirkten uzak
olarak yalnız Allah’a

ibadet etmeleri, namazı
hakkıyla ifâ etmeleri,

zekâtı vermeleri
emredilmişti. İşte

sağlam, dosdoğru din
budur. [21,25; 16,36] 

Beyyine /6 – Gerek
Ehl-i kitaptan, gerek

müşriklerden olan
kâfirler, hem de

devamlı kalmak üzere
cehennem

ateşindedirler. Onlar
bütün yaratıkların en

şerlisidirler. 
Beyyine /7 – Ama iman

edip, makbul ve güzel
işler yapanlar ise bütün

yaratıkların en hayırlı
olanlarıdır. 

Beyyine /8 – Bunların
Rab’leri nezdindeki

ödülleri, içinden
ırmaklar akan, hem de
devamlı kalmak üzere

girecekleri, Adn
cennetleridir. 

Allah onlardan, onlar
da Allah’tan râzı

olmuşlardır. 

İşte bu rıza makamı da
Rabbine saygı
duyanlarındır. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
﴾٢﴿ ا مة يـوة الةــا الدف رن ر ۜـة  الفــلةــيفـكة مة دف قة ﴾١﴿ ا ة نح نف اـاي لفـال لةـي لةـفي اه  ـنةـزة ۛـقةـة  الفـيف ر  دف

ل  الفمة ة اـتةنةزح الــكةـئ ـلن رح وح ـة   وة ﴾٣﴿ ر  خةــقةـة  الفـلةـيفــلة ۜــهفـف  ۛشـاللف نفـــم ر  ـيفــدف ر 
﴾٥﴿ ية م    ه  تحنى ۛسلة ر  حة جف لةع  الففة طف مة ﴾٤﴿ ي اـفي ن  ــ ب هة ۛا ذف مف ب حه  ۙ ـالمف لح ــك  نفـم  رة ۙ ر 

ة                    ورة                الفبةي حنةة   س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ينة كحي فة نف تحنى م  ۙ حة نةة  م  الفبةي ح تةأفت يةه  وا ر  نف كةفة ل  م  تةاب  الهف ينة الفـك  كي ر  شف الفم  وة ك ن  لةمف ينة يـة الحةذي
ا مة قة وة ة رح تةفة ﴾٣﴿ ا يهة ۜ ك ت ب  في ة  قةي حمة ﴾٢﴿ ول  س  نة رة  يةتفل وا الحن  م 

فاى ح  ۙ ص  ةى رة ة م طةهح ﴾١﴿

اا مة اوا وة ر  ا م  ﴾٤﴿ ـ ت وا الف ينة ا ون ةذي نف بةـالح م  ة تةاۛب ايلح اـك  اجة د  مة تفـعف م ــاءة ۜ ه  نةة  الفبةيح 
ينة ل صي ينةلةه   م خف ااءة الدحي نةفة وا ح  يم  ي قي لنوةة وة ة ت وا الصح ي ؤف وةة وة كن ة الزح ة لح وا اي ب د  ة ل يةعف الحن

ة نح ينة اي ةذي وا الح ر  نف كةفة ل  م  تةاب  الهف ينة الفـك  كي ر  شف الفم  ي وة ةمة نةار  في نح هة ينة جة ال دي خة ﴾٥﴿ ل كة ذن ين  وة ۜ دي ة  يح مة الفقة
ة نح ينة اي ن وا الحةذي ل وا انمة م  عة ۙ وة ات  ال حة ة  الصح

ائ كة لن مف ا ول ر  ه  يف خة ﴾٦﴿ ۜ ا يهة ائ كة في مف ا وللن ۜ ۛشرح  ه  ةة  يح الفبةر 
مف ااؤ له  زة دة  جة نف مفع  ب حه  نحةات  رة ن  جة دف نفـتة عة ي م  ري ا جف ت هة ار  تةحف ةنفهة الف ﴾٧﴿ ۜ ةة  يح الفبةر 

﴾٨﴿ ينة ال دي ااخة يهة ۜ  في ية البةداى ض  مف الحن  رة ه  نف وا عة ض  رة ۜ وة ه  نف ل كة عة نف ذن ية ل مة ش  ةه  خة بح رة
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99-ZİLZAL SÜRESİ

Medine’de inmiş olup 8 
âyettir. Mekke’de nâzil 
olduğunu kabul edenler de 
vardır. Sûre adını, birinci 
âyetinde geçen fiilin 
masdarından almıştır. 
“Deprem” mânasına 
gelmektedir. Kıyametten 
hemen önce gelecek olan 
şiddetli depremden, daha 
sonra bütün ölülerin 
kabirlerinden çıkıp hesap 
vereceklerinden bahseder. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Zilzal /1 – Yer o müthiş
depremiyle sarsıldığı 
zaman... 
Zilzal /2 – Ve yer 
bağrındaki ağırlıkları 
çıkardığı zaman... 
Zilzal /3 – İnsan şaşkın 
şaşkın: “Ne oluyor 
buna!” dediği zaman... 

Zilzal /4 – İşte o 
gün yer, üstünde olan 
biten her şeyi anlatır: 

Hz. Peygamber (a.s.) 
bir hadis-i şerifinde bu 
âyetin açıklanması ile ilgili 
olarak şöyle buyurmuştur: 
“Yeryüzünün haber 
vermesi, her erkek ve 
kadının, kendisinin 
üzerinde neler işlediklerini 
haber verip şahitlik 
etmesidir, “Şu ve şu 
günlerde şunu, şunu 
işlediniz” demesidir. Yerin 
konuşması mecazdır diyen 
müfessirlerin yanında, 
Allah dilerse gerçekten de 
konuşturur, diyenler de 
vardır. 

Zilzal /5 – Çünkü 
Rabbin ona bunları 
vahyeder. 

Zilzal /6 – İşte o 
gün bölükler halinde 
insanlar, 

kabirlerinden çıkıp
yüce divana dururlar, 

ta ki yaptıklarının 
karşılığını görüp alırlar.

Zilzal /7 – Zerre 
ağırlığınca hayır yapan 
onu bulur, 

Zilzal /8 – Zerre 
ağırlığınca şer yapan da
onu bulur. 

Zerre: Görünür 
görünmez derecede gayet 
küçük karınca, güneş 
ışınında sezilebilen 
zerrecikler demektir. 
Burada maksat, beşer 
duyusunun ilgilenebileceği 
en küçük şeyle, 
sorumluluğun asgarisini 
bildirmektir. Asıl maksat, 
en küçük bir hayr veya 
şerrin Allah nezdinde 
kaybolmayacağını 
açıklamaktır
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100-ADİYAT SÜRESİ

Mekke’de nâzil olmuş olup
11 âyettir. Sûrenin ilk

âyetinde geçen ve “cihad
meydanında nefes nefese

koşan atlar” mânasına gelen
el-Âdiyat kelimesi, ona isim
olmuştur. İnsanlarda yaygın

bazı karakterler
vurgulanarak, sinelerde
saklı olan şeylerin bile

açığa çıkarılacağı mahşer
günü hatırlatılır, insanın o

güne göre kendisini
ayarlaması ders verilir. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Adiyat /1 – Gazilerin
nefes nefese koşan, 

Adiyat /2 – Koşarken
tırnaklarıyla kıvılcımlar

saçan, 
Adiyat /3 – Sabah

erkenden baskın basan,

Adiyat /4 – O esnada
tozu dumana katan, 

Adiyat /5 – Derken
düşman kuvvetinin

ortasına dalan 
atlarına yemin ederim

ki: 

Bu sûrenin nazil olduğu
Mekke döneminde

Müslümanlara ait, harp için
hazırlanmış ne at, ne de

silah bulunmadığından bu
âyetlerin gelecek dönemle
ilgili olduğu düşünülebilir.

Dolayısıyla harıl harıl
koşan atlar gibi harıl harıl
çalışarak düşmana hücum

eden motorlu akın
vasıtalarını, tepkili uçakları,

ateş saçan silahları da
kapsadığı düşünülebilir.
Gerçekten bu sûre gibi

birçok sûrede çok kapsamlı
lafızlar mevcut olup bunlar,

geniş tefsirlere imkân
vermektedir. 

Adiyat /6 – Gerçekten
insan, Rabbine karşı

çok nankördür. 

Adiyat /7 – Kendisi de
buna şahittir. 

Adiyat /8 – Ondaki mal
hırsı pek şiddetlidir. 

Adiyat /9- Adiyat /10 –
Peki o insan, kendisinin

ve malının âkıbetini
hâlâ bilip anlamayacak

mı? 

Kabirlerde olanlar
diriltilip dışarı atıldığı

zaman, 

sinelerin içinde bulunan
her şey derlenip ortaya

konulduğu zaman, 

Adiyat /11 – İşte
bilhassa o gün,

Rab’leri, onların bütün
yaptıklarından

haberdardır. 
Allah o gün insanın yaptığı
her şeyi ortaya dökecektir.

İnsana düşen, inkâr edip
hırsla mala bağlanmak

değil, böyle bir gün için
hazırlık yapmaktır.

ال                     لفزة ة  الزح  ورة            س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٢﴿ ت  جة رة الخف ثف وة ض  ال ةرف اـالف ۙـلة قة ا هة ﴾١﴿ لف ذةا ز  لةـاي ض ـز  ةرف لف ت  الف ۙــزة الةـز  ا هة
ة  بحةكةب اةنح رة ﴾٤﴿ مةــية ث ـحةـــت  ذ ـئ ـوف ۙـــالخف دح  ا هة بةارة ﴾٣﴿ قة ا لة ۛسان ـالة الف نفـوة ۛـمة ا هة
نفـمةـفة ﴾٦﴿ ئ ذ  مة ر  يةوف د  تةاتاى النحةاس  يةصف ا الشف وف ۜ ل ي رة مف الةه  مة العف ﴾٥﴿ حن ۜ ىـالوف ا لةهة

﴾٨﴿ ثف لف م  مة نف يةعف مة ى ـوة ة  ۛشراح ة الة ذةرح ه  قة يةرة ﴾٧﴿ لف مة الة يةعف ثفقة ة  م  ة راى ذةرح يف ۜ خة ه  يةرة

يةات                 اد  ة  الفعة ورة              س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٣﴿ ات  يرة غي ۙ فةالفم  بفحاى ص  ﴾٢﴿ يةات  ـور  ۙفةالفم  حاى ﴿١﴾ قةـدف يةات  ـاد  الفعة ۙ وة ـحاى ۛضبف
ة نح بح ـل ۛسانة ـنف الف  اي هيـرة ﴾٥﴿ ۛســـفة ۙـــمفـهي جةــنة ب ـــطفـوة عاى ﴾٤﴿ نة ب ـاةثةـفة ۙـنة هيـرف عاى قف
ة نح ر ـالف بح ـح ــه  ل ـــوة اي يف خة ﴾٧﴿ ة نح اي ل ــه  عةــــوة ۛــيـهيــۛشـكة لةـلنى ذن د  ﴾٦﴿ ۛــكةــلة ن ود 

﴾٩﴿ ذةا  ب ـــلةــعفـــــلة  يةـــــالفة ۙـب ــق ــــــي الفــا ف ـ مة رةـــث ــعفـــــم   اي ور  ﴾٨﴿ ۜـۛشـلة يد  دي
﴾١١﴿ ة نح مف  اي ةه  بح ير رة بي ئ ذ  لةخة مة مف يةوف ﴿١٠﴾ ب ه  ح  ۙـــصح ـي الـا ف ـلة مةــصح ــــوة و ر  د 
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101-KARİ'A SÜRESİ

Mekke’de indirilmiş 
olup 11 âyettir. 
Kıyametin bir sıfatı 
olan ve ilk âyetinde 
geçen kelime, sûreye 
isim olmuştur. 
Kıyametin dehşetini ve 
iyilerle kötülerin 
âkıbetlerini beyan eder. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kari'a /1 – Kari’a, 

Kari'a /2 – Nedir o 
kari’a? 

Kari'a /3 – Kari’ayı, o 
kapıları döven ve 
dehşetiyle kalplere 
çarpan o kıyamet 
felaketini sen nereden 
bileceksin ki! 

Kari'a /4 – O gün 
insanlar uçuşan 
kelebekler gibi şuraya 
buraya fırlatılırlar. 

Kari'a /5 – Dağlar 
atılmış rengârenk 
yünlere dönerler, 

Buraya kadar, 
kıyamet kopmasının 
birinci safhasından 
bahsedildi. Bu âyetten 
itibaren diriliş sonrası 
ikinci safha 
gelmektedir. 

Kari'a /6 – Artık kimin
tartıları ağır basarsa, 

Kari'a /7 – Memnun 
kalacağı bir hayata 
girer. 

Kari'a /8 – Kimin 
tartıları da hafif gelirse,

Kari'a /9 – Onun 
barınağı da Haviye olur.

Kari'a /10 – Onun ne 
olduğunu bilir misin? 

Kari'a /11 – Haviye bir
ateştir, kızgın mı 
kızgın! 
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102-TEKASÜR
SÜRESİ

Mekke’de nâzil olmuş olup
8 âyettir. Sûre adını ilk

âyetinden almıştır.
İnsanların geçici dünya

menfaatlerine hücum
etmelerinin mânasızlığı,

böyle yapmanın kendilerini
yaratılışın esas ve yüksek
gâyelerinden alıkoyacağı

bildirilir. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Tekasür /1 –
Dünyalıklarla

böbürlenmek, oyaladı
sizleri. 

Tekasür /2 – Tâ
boylayıncaya kadar

kabirleri! 

Kur’ân’ın kötülediği,
mutlak çoklukla

gururlanma değildir. Belki
ilimde, taatte, güzel ahlâkta

çokla gururlanma
mümkündür ve hayırların

aslı odur. Onun için et-
Tekâsür’deki eliflam

istiğrak değil, ahd-i sabık
içindir ki o da geçici dünya

zevkleriyle çok öğünmedir. 

Tekasür /3 –
Hayır (geçici dünya

zevklerine bağlanmak
doğru değil, sakının

bundan) Hayır, ileride
bileceksiniz, 

Tekasür /4 – Evet,
evet! İleride

bileceksiniz. 

Tekasür /5 –
Sakının bundan! Eğer

kesin bir tarzda
(ilmelyakin) bilseydiniz

böyle yapmazdınız. 

Tekasür /6 – Siz
cehennemi

göreceksiniz. 

Tekasür /7 – Evet,
evet onu mutlaka

gözlerinizle
göreceksiniz. 

Tekasür /8 –
Sonra o gün

nimetlerden hesaba
çekileceksiniz. 

Zübeyr (r.a) Hz.
Peygambere: “Bize hangi
nimetler sorulacak: Bütün

yiyeceğimiz iki kara şeyden
(hurma ve sudan) ibaret.

Kılıçlarımız ise her zaman
boynumuzda (sürekli

tehlike içindeyiz) diye
sorunca O: “Haberiniz

olsun ki ileride, nail
olacağınız bir çok nimetler

olacaktır” buyurdu. 

ة                 عة ار  ة  الفقة ورة               س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

مةـية ون ـك ــية وف ﴾٣﴿ يكة رن ااالدف مة اوة عةــالف  مة ار  ۜــقة ة  ﴾٢﴿ ۛ ة  عة ار  ا الفقة ﴿١﴾مة ۙ ة  عة ار  اللفقة
﴾٥﴿ ك ون  تـة بةال  وة ن  الفج  هف الفع  ۜ كة ف وش  نف الفمة ﴾٤﴿ اش  النحةاس  رة ۙ كةالففة ث وث  بف الفمة

ا ة المح نف وة فحةتفـخة مة ﴾٧﴿ وة ي فةه  ۜ في يةة  اض  يۛشة  رة عي ﴾٦﴿ نفـفة امة ة ۙ اةمح ين ه  ازي وة لةتف مة ثةق 
﴾١١﴿ ام  يةة ـنةار حة ﴾١٠﴿ اا مة يكة وة رن ۜالدف يةهف ا ه  ﴿٩﴾ مة ۜ يةة  او  ه  هة ﴿٨﴾فةا مح  ين ـمة ازي ۙـوة ه 

اث ر                   كة ة  التـحة ورة               س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ة ﴿٣﴾ث مح ة ۛف كةلح ۙ ۛسوف ونة لةم  تةعف ﴾٢﴿ تحنى ت م  حة رف ۜ ز  اب رة قة الفمة ﴾١﴿ يـك م  ۙ اللفهن اث ر  كة التـحة
ة نح و  ۙ لةتةرة يمة حي الفجة ﴾٥﴿ ة ونة لةوف كةلح لةم  لفمة تةعف ۜ ع  ين  الفيةقي ﴾٤﴿ ة ۛف كةلح ۜ ۛسوف ونة لةم  تةعف

﴾٨﴿ ة ة يةـلة ث مح ل نح ـة ئ ذ ـت سف مة ن  وف يم  عة ةعي النح ﴾٧﴿ ة لةتةــث  اعةـمح ةهة نح و  ية يفنةـرة ۙـالف ين  قي ﴾٦﴿

ر                 صف ة  الفعة ورة            س 
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103-ASR SÜRESİ

Mekke’de nâzil olan bu 
sûre 3 âyettir. Adını ilk 
âyetinden alır. Bu veciz 
sûre, İslâmı iki satırda 
özetlemektedir. 

Allah Teâla birinci âyette 
“asr”a dikkat çekmekte, 
onun önemini 
hatırlatmaktadır. Asr 
sözlükte: dehr, süresiz 
zaman, gece ve gündüz, 
ikindi vakti, herhangi bir 
şeyin muayyen vakti, insan 
toplumu, yağmur gibi çok 
çeşitli mânalara gelebilir. 
Tefsirciler daha çok “ikindi 
vakti ve ikindi namazı, 
mutlak zaman, özellikle Hz.
Muhammed (a.s.)’ın asrı, 
âhir zaman” mânaları 
üzerinde dururlar. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Asr /1 – Yemin ederim 
zamana: 

Asr /2 – İnsanlar 
hüsranda. 

Asr /3 – Ancak şunlar 
müstesna: 
       İman edip makbul 
ve güzel işler yapanlar, 
    Bir de birbirlerine 
hakkı ve sabrı tavsiye 
edenler. 

İmam Şafii (r.a) şöyle 
demiştir: “Kur’ân’da başka 
hiçbir sûre nazil olmasaydı 
şu pek kısa sûre bile, 
insanların dünya ve âhiret 
mutluluklarını te’mine 
yeterdi. Bu sûre Kur’ân’ın 
bütün öğrettiklerini 
kucaklıyor.” Onun içindir ki
Ashabdan iki kişi birbirine 
kavuşunca, biri diğerine Asr
sûresini okumadan, sonra 
da selam vermeden 
ayrılmazlardı. 

104-HÜMEZE 
SÜRESİ

Mekke’de indirilmiş olup 9 
âyettir. Adını ilk âyetinden 
almıştır. İnsanları ayıplayıp 
hakaret etmenin çirkinliğini
ve onları bekleyen 
cehennemin dehşetlerini 
tasvir eder. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Hümeze /1 – Vay 
haline her hümeze ve 
lümeze’nin, 

Yani insanları arkadan 
çekiştiren, küçük düşüren, 
kaş göz hareketleriyle 
eğlenenlerin! 

Hümeze /2 – Böylesi 
mal yığar ve onu sayar 
durur. 

Bu âyetten anlaşılıyor ki, o 
kişinin alaycı tavrı, servet 
sahibi olmasından ileri 
gelmektedir. Mal yığma, bir
de onu tek tek sayıp 
öğünme her ikisi de mala 
perestiş etme ve fakat bu 
malı kendisine nasib eden 
Allah’ın rızası için muhtaç 
insanlara ve diğer hizmet 
yerlerine harcamamayı 
iyice resmeder. 
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Hümeze /3 –
Malının kendisini ebedî

yaşatacağını sanır. 

Hümeze /4 – Hayır!
(Vazgeçsin bu

hülyadan, malı
kendisini kurtaramaz)
Mutlaka o Hutame’ye

fırlatılır. 

Hümeze /5 – Bilir
misin Hutame nedir? 

Hümeze /6- Hümeze /7
– Allah’ın

tutuşturulmuş bir
ateşidir. Bir ateş ki ta
kalplere kadar işleyip

yakar. 

Kalb diye çevirdiğimiz
kelime âyette fuâd olup,

maddî bedene kan ve hayat
gönderen maddî kalb için

değil de inanç, fikir,
düşünce, hissiyat gibi

düşüncelerin merkezi olan
manevî latife hakkında
kullanılır. Herhangi bir

şeyin bütün kalbi kaplaması
azabın şiddetini gösterir. 

Hümeze /8- Hümeze /9
– Bu ateş mahzeninin

kapıları üzerlerine
kapatılmıştır. 

Kendileri de uzun
sütunlara bağlı

bırakılmışlardır. 

105-FİL SÜRESİ

Mekke’de nâzil olan bu
sûre 5 âyettir. Sûre, adını ilk

âyetinden almaktadır.
Allah’ın dinine karşı

çıkanların âkibetlerinin
hüsran olduğunu, Kâbe’yi

yıkmaya gelen Ashab-ı
fil’in hüsranını misal

vererek beyan buyurur. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Fil /1 – Rabbinin
Ashab-ı fil’e ettiklerini

görmedin mi? 

Fil /2 – Onların
hile ve düzenlerini boşa

çıkarmadı mı? 

Fil /3 – Üzerlerine
ebabili, sürü sürü
kuşları salıverdi. 

Fil /4 – Bunlar
onlara pişkin tuğladan

yapılmış taşlar
atıyorlardı. 

Fil /5 – Derken
onları kurt yeniği ekin
yaprağına çeviriverdi. 

Bu olay kesin
mûcizelerdendir. Tabiatla

izah edilemez. Nakil
yönünden de kesindir. Zirâ

Hz. Peygamber bu sureyi
okuduğunda Mekkede 40

yıl önce olmuş bu olayı
gören çok kimse vardı.
Bunca aleyhtarlıklarına

rağmen onu tenkid etmeye
yeltenen kimse çıkmadı. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
ة ة الح لح ن واـــــــنة انمةـذي يـــــاي ﴾٢﴿ ة نح ۙــۛسانة لةــ الف نف اي ر  ي خ سف في ﴾١﴿ ۙـوة الفعة ر  صف

﴾٣﴿ عة ل وا الــوة اـم  ة تةــل  صح ات   وة اۛصـــحة ا ب ــوة تةــحةـالفـوف ر ـقح   وة بف ة ا ب الصح ا ۛصوف وة

ة                 زة ة  الفه مة ورة                 س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

ۛسب   يةحف

ة ا النح الةه  ۛ مة ه  لةدة الخف ﴾٢﴿ ي عة اللحةذي مة الى جة ۙوة مة ه  دة ة دح عة ﴾١﴿   ۙ يفل  ة  ل ك لح  وة زة زة ه مة ة   ل مة
﴾٦﴿ ۙ الحن  نةار  ة  وقةدة الفم  ﴾٥﴿ اا مة  وة

يكة رن ا الدف ۜ مة ة  الفح طةمة ﴾٤﴿ ة  كةلح

ة نح بةذة ة   ف ي لةي نف الفح طةمة ﴾٣﴿

﴾٩﴿ ي د  في مة ة ـم  عة دة ة دح مة ﴾٨﴿ ة نح اــاي مف هة ه  لةيف ۙ عة ة  ؤفۛصدة م  ﴾٧﴿ ي ةتي لةى اللح ةل ع  عة ۜ تةطح ة  دة ـ  ةفف الف

يل                 ة  الففي ورة                    س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

لفـية مفـاللة عة  جف
مفـه  دةـيفـكف ﴾١﴿  تةرة اللةمف

لة ـكف بح كةيفۛف فةعة ۜرة يل  اب  الففي حة  ب اةصف
مفــيه ـرف ميــتة ﴾٣﴿ الرف ۛس ۙـيــابيـراى البةـيفــطة مفــه ـيفـلةــعة  لةـوة لة ﴾٢﴿ ي تة ۙــيـليـضفــفي ل 

﴾٥﴿ أف  ف   مة ـصف مف  كةـعة ه  لـة عة ول كمفةـجة ﴾٤﴿ ــ ا رة ة    م  ــجة ـح  ۙــبـ  ـيـل   ــجحي ـنف س 
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106-KUREYŞ 
SÜRESİ

Mekke’de indirilmiş olup 4 
âyettir. İlk âyetinde 
Kureyşten bahsettiği için bu
isim verilmiştir. Bir önceki 
Fil sûresindeki konu ile sıkı
irtibatı olup onun devamı 
gibidir. Kâbe’ye sahip çıkıp
onu korumaları sebebiyle 
Kureyş’in nail oldukları 
nimetleri bildirmektedir. 

Mekkeliler yazın Şam, kışın
Yemen tarafına ticaret 
kervanları düzenlerlerdi. 
Kâbe’ye hizmet ettikleri 
için diğer Araplar onlara 
saygı duyuyor, onların 
seferlerini güvenlik içinde 
yapmalarına yardımcı 
oluyorlardı. Fil 
hadisesinden sonra bu 
güven ve saygı daha da 
arttı. Bütün bunlar Hz. 
İbrâhim (a.s.)’ın duası, Hz. 
Muhammed (a.s.)’ın 
bereketi sayesinde olmuştu.
 
Bismillâhirrahmânirrahîm

Kureyş /1 – Kureyş’in 
güven ve barış 
anlaşmalarından 
faydalanmalarını 
sağlamak için, 

Kureyş /2 – Kış ve yaz 
seferlerinde 
faydalandıkları 
anlaşmaların kadrini 
bilmiş olmak için, 
Kureyş /3 – Yalnız Bu 
Ev’in (Kâ’benin) 
Rabbine ibadet etsinler.
Kureyş /4 – 
Kendilerini açlıktan 
kurtarıp doyuran, 
korkudan emin kılan 
Rablerine kulluk 
etsinler. 

107 – MÂ’ûN SÛRESİ

Mekke’de nâzil olmuş olup 
7 âyettir. Adını 
“yardımlaşma” mânasına 
gelen son âyetinden ve 
sûreye genel olarak hâkim 
olan konudan almıştır. Dine
ve yapılan işlerin âhirette 
karşılığının alınacağına 
iman etmenin esas 
olduğunu ve toplumda 
dayanışma ve 
yardımlaşmanın şart 
olduğunu vurgular. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Maun /1 – Baksana şu 
dini, mahşer ve hesabı 
yalan sayana! 
Maun /2 – O, yetimi 
şiddetle itip kakar.
Maun /3 – Muhtacı 
doyurmayı hiç teşvik 
etmez. 
Maun /4 – Vay haline 
şöyle namaz kılanların: 

Maun /5- Maun /7 – 
Ki onlar namazlarından
gafildirler (Kıldıkları 
namazın değerini 
bilmez, namaza 
gereken ihtimamı 
göstermezler). 
İbadetlerini gösteriş 
için yaparlar, zekât ve 
diğer yardımlarını 
esirger, vermezler. 
[4,142; 4,38; 2,264; 8,47] 
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Namazdan gafil
olmak: Ona gereken önemi
vermemek, vaktinin geçip

geçmediğine pek
aldırmamak, namazın

mânasından gaflet,
dolayısıyla kıldığı

namazların kendisi üzerinde
güzel tesirler bulunmaması
anlamlarına gelir. Namazda

farkında olmadan zihnin
başka düşüncelere dalması

insanın elinde değildir.
Bununla beraber, insan

dikkatini toplamaya gayret
etmelidir. Bu sûre âhirette
hesap vermeye inanmanın
başlıca iki alameti olarak
namazı gereğince yerine

getirme ve toplumsal
yardımlaşmayı

gerçekleştirme üzerinde
yoğunlaşmaktadır. 

108-KEVSER
SÜRESİ

Mekke’de nâzil olan bu
sûre Kur’ân-ı Kerîm’in

vahyin başlangıç
döneminde indirilen

sûrelerindendir. Kur’ân’ın
en kısa sûresi olup 3 âyettir.

Yüce Allah’ın, Resulüne
lütfettiği feyiz ve bereketi,

beşeriyetin gönüllerinde
nail olduğu saltanatı beyan

eder. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kevser /1 – Biz
gerçekten sana verdik

kevser. 

Kevser /2 – Sen
de Rabbin için namaz
kıl ve kurban kesiver. 

Kevser /3 –
Doğrusu, seni

kötüleyendir ebter! 

Kevser: Çok hayır
demek olup risalet,

Kur’ân, şefaat makamı,
ilim gibi hususları da
kapsar. Kevser, ayrıca

cennette
Peygamberimize

verilen bir havuz olup
onun ümmeti oradan su

içecektir. 

Kâfirler;
Efendimizin maddî,

özellikle manevî
neslinin kesileceğini,

adının sanının
unutulacağını

bekleyerek böyle
söylemişlerdi. Ama her

nesilden yüz
milyonlarca tâbii, başta

Haremeyn-i
Şerîfeyndeki mescidler
olarak bütün dünyadaki

milyonlarca mescidi
dolduran müslüman
cemaat, bu sûrenin

ifade ettiği ilahî
bereketin pek çarpıcı

bir örneğidir. 

يفش                ة  ق رة ورة                  س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

واـفةلفية ب د  عف ﴾٢﴿ حف مف ر  ه  ف  يلة ةـلةةة الشح ـاي الصح ااء  وة ۛـتة يفف  ﴾١﴿ ف  يلة ي ۙ ل  يفش  ق رة
﴾٤﴿ ة لح نف يذييال مف م  ه  مة ف  الطفعة وف نف خة مف م  نةه  انمة ج وع  وة ﴾٣﴿ ة بح ذةارة ۙ  هن الفبةيفت 

اع ون               ة  الفمة ورة                   س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

﴾٢﴿ ل كةـفة ة ذن ي يةـالح عح  الفـذي ۙـتيـيةـد  يمة ﴾١﴿ يف ال ي ۛتــالرة ب  ب ــكةــي  الحةذي يـذح  ۜـالدحي ن 
ينة مف اللحةذي نف ه  عة ﴾٤﴿ يفل  ۙ فةوة ينة ۛصلحي ل لفم  ﴾٣﴿ لة لنى يةح ضح  وة ام  عة ۜ طةعة ين  كي سف الفم 

﴾٧﴿ ونة نةع  يةمف اع  وة ونةـالفمة ﴾٦﴿ ة ينةـاللح مف ي  ذي ۙـه  ااؤ ننة رة ﴾٥﴿ مف ت ه  ۙ ۛصلة ونة ۛسا ه 

ثةر                   وف ة  الفكة ورة                   س   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ن  الحن  ِبسع من حف ة الرحة يم ۛحيالرح

﴾٣﴿ ة نح ةبفتةر  اي الف وة ۛشان ئةكة ه  ﴾٢﴿ بح كة فةۛصلح  ۜ ل رة رف انفحة وة ﴾١﴿ اا ة نح نةاكة اي طةيف ۜ العف ثةرة وف الفـكة
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109-KAFİRUN 
SÜRESİ

Mekke’de nâzil 
olmuş olup 6 âyettir. Bu 
sûre, adını ilk âyetinden 
almaktadır. Müslümanların 
Kâfirler karşısında kesin 
kararlı olarak tevhide 
sarılmalarını, bununla 
beraber kâfirleri dine kabul 
etmeye zorlamayıp kendi 
tercihlerine bırakmalarını 
bildirir. 

Müşrik yerine kâfir 
kelimesi kullanılarak Hz. 
Peygamberin dinine 
inanmayan bütün gruplara 
hitab edilmektedir. Kâfir 
kavramı hakaret anlamı 
taşımaz. Kâfirler “Hz. 
Muhammedin Elçiliğini 
inkâr edenler ve getirdiği 
buyruklarından yüz 
çevirenler” demektir. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kafirun /1 – De ki: Ey 
kâfirler! 

Kafirun /2 – Ben sizin 
ibadet ettiklerinize 
ibadet etmem. 

Kafirun /3 – Siz de 
benim ibadet ettiğime 
ibadet etmiyorsunuz. 

Kafirun /4 – Ben sizin 
ibadet ettiklerinize asla 
ibadet edecek değilim. 

Kafirun /5 – Siz de 
benim ibadet ettiğime 
ibadet etmezsiniz. 

Kafirun /6 – O halde 
sizin dininiz size, 
benim dinim bana. 

110-NASR SÜRESİ

Medine’de nâzil olan 
sûre 3 âyettir. Zafer 
mânasına gelen Nasr sûresi,
adını ilk âyetinden 
almaktadır. Hz. 
Peygamberin tebliğinin 
gayesine ulaştığını, 
dolayısıyla dünyadaki 
görevinin tamamlanıp yüce 
dosta (refik-i A’lâya) 
dönme zamanı geldiğini 
beyan buyurur. 

Fetih yani zaferden 
maksat Mekkenin fethi olup
hicri 8. yılın Ramazan 
ayında gerçekleşmiştir. 10. 
yılın Rebiülevvel ayında da 
Efendimiz âhirete irtihal 
etmişlerdir. İbn Abbas (r.a) 
çocuk sayılacak yaşta 
olmasına rağmen, Hz. 
Ömer (r.a) onu istişare 
meclisine çağırır, ashabın 
büyükleri bunu tuhaf 
bulurlardı. Bir gün 
mecliste: “Nasr sûresi 
hakkında ne dersiniz?” diye
sordu. Çeşitli cevaplar 
verildi. Sonra İbn Abbas’a 
sordu. “Resûlullahın 
vazifesinin tamamlanıp 
ecelinin yaklaştığı 
bildiriliyor” dedi. Hz. Ömer
cevabını takdir edip: “Hâla 
bu gencin toplantımıza 
katılmasına itiraz eden var 
mı?” dedi. 
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Bismillâhirrahmânirrahîm

Nasr /1 – Allah’ın
yardım ve zaferi geldiği

zaman, 

Nasr /2 – Ve insanların
kafile kafile Allah’ın

dinine girdiklerini
gördüğün zaman, 

Nasr /3 – Rabbine
hamd ile tesbih et ve

O’ndan af dile. 

Çünkü O tevvabdır,
tövbeleri çok kabul

eder. 
Yüce Allah,

Peygamberimizi günahtan
korumuştur. Onun istiğfar

etmesi, insanlara istiğfar
etmenin ne kadar gerekli

olduğunu ders vermesi,
ümmetinin günahları için
Allah’tan af dilemesi ve
devamlı manevî terakkî

halinde olması itibarıyla,
son durumuna göre bir
önceki makamını eksik

bulması ve nadiren daha
evlâ olanı terk etmesi

yönlerinden olmuştur. 

111-TEBBET
(MESED) SÜRESİ

Ayrıca Mesed veya
Leheb sûresi olarak

adlandırılan bu sûre, Mekkî
dönemin başlangıcında

nâzil olan sûrelerdendir.
Hak dine düşmanlık etmesi

sebebiyle kin ve hasedinden
yanan, böylece varacağı

ebedî cehenneme girmeden,
dünyada aleve giren ve

“ateşlik” mânasına gelen
Ebû Leheb ile eşinin

şahsında din düşmanlarının
âkıbetini bildirir. 

Ebû Leheb’in
akıbetini ve kâfir olarak
öleceğini senelerce önce
haber vermektedir. Ebû

Leheb, Hastalığı sebebiyle
katılmadığı Bedir savaşında
Mekkelilerin yenilmesine o

kadar üzüldü ki bir hafta
sonra ibret olacak şekilde

öldü. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Tebbet /1 –
Kurusun Ebû Leheb’in

elleri. Zaten de kurudu! 

Tebbet /2 – Ona
ne malı, ne de yaptığı

işler fayda verdi! 

Tebbet /3 – O,
alev alev yükselen ateşe

girecek, 

Tebbet /4-
Tebbet /5 – Eşi de

boynunda bükülmüş
urgan olarak, 

o ateşe odun taşıyacak. 
Ebû Leheb’in, Ebû

Süfyan’ın kızkardeşi olan
eşi Ümmü Cemil de

kocasından geri kalmayan
bir düşmandı. Diken

toplayıp Resulullahın
yoluna saçardı. Âhiretteki

âkıbetini de kendisi istemiş
olarak, kendini yakacak
olan odunu taşıma işini

devam ettirecektir. 

ر ونة                 ة  الفكةاف  ورة           س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٣﴿ ا لة ونة النفت مف وة اب د  اا عة ۛ مة ب د  العف ﴾٢﴿ ا ب د  لة ا العف ۙ مة ونة ب د  تةعف ﴾١﴿ اا ق لف ا ية ۙ اليح هة ونة ر  اف  الفـكة
﴾٦﴿ ك مف ك مف لـة ينـ  ل ية دي ين  وة دي ﴾٥﴿ ا لة ونة النفت مف وة اب د  اا عة ۜ مة ب د  العف ﴾٤﴿ ا لة اب د  النةال وة ا عة ۙ مة ت مف بةدف عة

ر                    ة  النحةصف ورة              س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف
اليفۛت رة ةاۛس ية وة خ ـالنح ين  يـل ونة فيـدف الحن  دي ﴾١﴿ ااءة ذةاجة الفالحن ر ـصفــنة اي ۙـفةـ وة تفح 

﴾٣﴿ بح د  ـمفـحةـفةۛسبح حف ب  تةكةــرة اسف ه ۜ ــف ـغفـ وة ةرف نح اباىــــتة انةـكف ه ــاي ة وح ﴾٢﴿ ۙـالفف اجاى وة

ۛسد                 ة  الفمة ورة                 س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

لنى نةاراى ۛسيةصف ﴾٢﴿ اا ننى مة ه  الغف نف ال ه  عة ا مة مة كةۛسۛبۜ وة ﴾١﴿ اا تةبحةتف ب  البيي يةدة ۜ لةهة ة تةبح وة
﴾٥﴿ ي ا في هة يد  ل  جي بف نف حة ۛسد  م  مة ﴾٤﴿ رة امف ۜوة الةةة الت ه  ة مح ۛ حة طةب  الفحة ﴾٣﴿ ۛ  ذةاۛت ب  لةهة
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112-İHLAS SÜRESİ

Mekke’de nâzil 
olmuş olup 4 âyettir. İlk
vahyedilen sûrelerden 
olan bu sûre, adını 
konusundan alır. 
Kur’ân’ın hülâsası ve 
halis tevhidi ortaya 
koyması ile ihlâs adı 
verilmiştir. Bu sûre 
şirkin her çeşidini pek 
özlü bir şekilde 
reddetmektedir. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

İhlas /1 – De ki: O, 
Allah’tır, gerçek İlahtır 
ve Birdir. 

İhlas /2 – Allah 
Samed’dir. 

İhlas /3 – Ne doğurdu, 
ne de doğuruldu. 
[6,101; 19,88-90; 21, 
26-27] 

İhlas /4 – Ne de 
herhangi bir şey O’na 
denk oldu. 

113-FELAK SÜRESİ

Mekke’de nâzil 
olmuş olup 5 âyettir. 
Adını ilk âyetinde geçip
sabah mânasına gelen 
Felak kelimesinden 
almıştır. İnsanların, 
kendilerine gelebilecek 
her türlü kötülükten 
Allah’a nasıl sığınıp, 
nasıl O’nun himayesine
girebileceklerini 
öğretmektedir. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Felak /1 – De ki: 
Sabahın Rabbine 
sığınırım: 

Felak /2 – Yarattığı 
şeylerin şerrinden, 
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Felak /3 –
Karanlığı çöktüğü

zaman gecenin
şerrinden, 

Felak /4 –
Düğümlere üfleyip

büyü yapan büyücü
kadınların şerrinden, 

Felak /5 – Ve
hased ettiği zaman

hasetçinin şerrinden. 

114-NAS SÜRESİ

Mekke’de nâzil
olmuş olup 6 âyettir.

Adını, âyet sonlarında
tekrarlanan ve insanlar

mânasına gelen nâs
kelimesinden almıştır.

Bu, önceki Felak
sûresinin devamı

mahiyetinde olup, Yüce
Rabbimizin himayesini

celbeden duayı
öğretmektedir. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Nas /1 – De ki:
İnsanların Rabbine, 

Nas /2 – İnsanların
yegane Hükümdarına, 

Nas /3 – İnsanların
İlahına sığınırım: 

Nas /4 – O sinsi
şeytanın şerrinden 

Nas /5 – O ki
insanların kalplerine

vesvese verir, 

Nas /6 – O şeytan,
cinlerden de olur,

insanlardan da olur.
[6,112] 

ص                      لة ة  الف خف ورة      س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

﴾٤﴿ ك نف لةمفوة د حةال اىك ف و لةه  يـة ﴾٣﴿ لةمف يةل دف لةمف ۙ وة ي ولةدف ﴾٢﴿ ۛ اللحن  د  مة الصحة ﴾١﴿ وة ق لف  الحن  ه 
ۛال د  حة

لةق                    ة  الففة ورة               س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

نف م  ذةا ۛشرح  وة ق  اي اس  قةۛبۙ غة وة ﴾٢﴿ نف ۙـۛش م  لةقة اخة رح  مة ﴾١﴿ وذ  ق لف بح  الع  ۙ ب رة لةق  الففة
﴾٥﴿ نف ۛشرح  م  ۛسدة وة ذةاحة د  اي اس  حة ﴾٤﴿ نف م  اثةات  ف ي ۛشرح  وة ة ةفح ۙ النح د  قة الفع  ﴾٣﴿

ة  النحةاس                      ورة            س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم يم ِۛبسع حي ن  الرحة من  الحن  الرحةحف

نفــم  ﴾٣﴿ لن ۙـ اله ــاي ةا س  نح ﴾٢﴿ ۙ ل ك ــمة النحةاس  ﴾١﴿ بح ـب  وذ ـالع  لفـق  ۙـال رة نحةاس 
﴾٥﴿ ة يـاللح يـــي  ذي و س  في سف ۙـص  وة النحةاس  ور  د  ﴾٤﴿ اس  وة سف ۙ ۛشرح  الفوة نحةاس  الفخة

﴾٦﴿ ةــــج ــالف نةــم  نحةاس ـالة  وةـنح
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ا   1 د  عاة ﴾٠٠٠﴿ ا   ذة اء هن تفم  د  عاة ن الفعةق الفخة ان يم ظيرف ﴾٠٠٠﴿
 

ا              ذة اء هن تفم  د  عاة ن الفعةق الفخة ان           يم     ظيرف
﴾﴿ بة ةـــوة س غةــلح يـكةــــه  الفـــل و ـ رة م ـري ﴾﴿ يم ــــظيـعةـــالف  ه ـلةحنـل ا ق  دةـــۛص

خة ا  ز  ــــق ــا ل ـوة رة وفوة ـه نةا ـق نةاوة نةايلن مة اـنةــــلة رة بح اـ قةاـمةي لنـــعةن  ــــحفـــــ نةو
ا ـم   ﴿﴾ ة ا ك   ينة  ديـ ه نة الشح ة لفـينة ب ري ـالشح يم ـۛس ب قة لي  

                                                                        

ة  لن الصحة م  وة لن السحة وة ﴾﴿ ـبةـة  اق  الفعة ـ وة ةل لفم  ينةتح ـقي ﴾﴿ د  مف ةحن  أةلفحة ح ل  ب  ينة رة الةمي الفعة
ةــه ـأةللةحن ة رةمح نةاـــبح ﴾﴿ س لنىـــعة ةـم حةـنةا ـول ـ رة أنل د ـمح ۛصـ وة ا أةجفـهي وة هي ب  نةـيـعيـمةــحف

ت  بفـــــــوة ﴾﴿ ةيةا رة ــــتـة ـنةاــبح ةــقة ةــلف م ــبح ةا إ نح ةۛت الـــكة أةنفـنح يــسح يـعةــع  الفـــمي م ـلي
اهف نةــــوة اـد  ﴾﴿ ــــا مةـ يةنةاــيفــلةـــعة لن ة إ ـنةآـوف ةۛت الـــكة أةنفـــنح ةــــتح ةـاب  الوح م ـــيـحيرح

﴾﴿ اعف ةـــف  عةـــوة يـــيةا كةا نح م ــري ﴾﴿ إ لنـحةـى الفـإ لة ح وة يق  م ـق  يم ـتـةـسفـى طةري قي
﴾﴿ اغف رف لةـوة وبـةـف  حفــنةا ذ نـ  يـنةايةا رة حي ن  يةا رة م ـمن ﴾﴿ اعف ــوة يم نحةف  عة حي ا يةا رة

ةــه ــلةحنـأةل نةاــعفـــفةارف مح ﴾﴿ مةح رة ةأةللةحنـه  ــنةا  بح قة ةتـة ـبح ةـلف م  ن اق الف م ـتفـخةا نح ان م ـــيـظيـعةـلفرف
ـنةار  كف اـبةوة ناـب لـة ا لف ات يـة ىــحةــلفار  ــذح  كفـل  وة م ـيـكي ﴾﴿ ن ا ـق ـب الف ان يـم رف ـري ــكة الف

ـ ة أةللةحنــه  لح ۛصــمح ﴾﴿ ـــ ــــقة تـة ةوة ــبح ةــــــلف م  ةا إ نح ـــۛت الـنح ةـــكة أةنف ةــــتح ــيـم رحةاب  الـوح حي
﴾﴿ ــلة ا يح ــۛسي  عة ـــــد  نـة ـحة ةم  ــالشحةب  ـح ا  ۛصـد  مح ان ـــب ـــلفا  وة ة ــري يـعة رف هة
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ا   2 د  عاة ﴾٠٠٠﴿ ا   ذة اء هن تفم  د  عاة ن الفعةق الفخة ان يم ظيرف ﴾٠٠٠﴿
 

﴾﴿ ر  الوة انن ق الف ة ــمة ا رةـكةا ب ــنةمف كف رف ﴾﴿ ةلحنلال ـمح ةــيح  زة  ــه  انن ق الف ة ــنةي ز ـ ب ابح رف
﴾﴿ ـ الوة انن ــق ـالف ة ــعةــلفـــخ ــــب  نةاـسفب ـلف رف ﴾﴿ انن ق الف ة ـــفةا رةۛشـب  نةاـفف ۛشرح  وة رف

ةلحنلال ـمح ا  ــه  ء ـبة لح ــك  نفــم  اـنةـــف  عة ا لة ﴾﴿ ةـجةالفنةا ــلفــخ  الدفوة ــةة ــنح انن ــق ـالف عةمة رف
مفوة حة يعة ارف مي رف جة ة  ح  ة ا  مح ﴾﴿ عةا يةنف دح ال ن ب اذةـوة مةب  ة رةخ لف رف انن ــق ــالف ة ــح  رف

ةلحنلال ـمح ل  ـجف ا ـــه  انـــق ــالفعة يمةـالف  نةرف ظي نةا  عة لـة ﴾﴿ حة ةــم  انن ــق ـالف قح ـحةـب  د ـمح رف
مةـــق ــــالفي ــف وة ة ـــين ﴾﴿ سااــن و ــم ر   ـبفـقةـــالفي ـف وة ﴾﴿ ىاـيري ـيةا قةـدح  نفـي الـف  ن
ةا ـــنة الــــــــــــم وة  ر نح ﴾﴿ ا وــن  ط  ارةـــــصح ــاللةي ـــــوة عة ى رح ﴾﴿ ىاـــيـفيـــــۛش ع
لةوة ا  ت ــيفـي الفخةـ اي رة ﴾﴿ لةوة ةة  رة فيـي الفجةـ اي ىاـنح يق ﴾﴿ ىاـــــح وة رىا ــــــتفـس  ا ب جة

كةــرة  م ـــكفوة و د  كة ــج وة ل كة ـضفـفةـــب  ﴾﴿ اـمى اـوة اي مة لى ــيـدة ليا ـهةــــلح ـــــــك 
اوة  مةــ حةرف الاــية حفكةـــــن  اـۛسـايحفوة   اا ال ـتةـمةــ وة رة ة ــكذكة ية مة لف نةـيــمي رةــكذرة

نةاـــــا ف ـعةوة  ﴾﴿ ةلحنلال ـــمح ا يةــه ـد  نةا  ب ــــاهف ـــه  انن ــق ــالفة  ــدة رف ﴾﴿ ا ح  ة ينةــــالرح مي
ا ن  ب ـــــنحيــنة الــــنةا م ـــجح ــــــنةوة   ا مةــــكةـــــيرة ة ــــــرة ﴾﴿ ة  ــــنةايـة ــ ب ــــع  انن ق الف ـــرف

عفــــــــــــفةرفاوة ﴾﴿ ةـجةـنةا الفـلفـوة ال دف خ  ا عةـةة ب ـنح انن  ة ــۛشفة ـــــرف ــق  الف ﴾﴿ انن  ــرف الفـق 
ــــــــنةوة  ان تـ  ةا ۛســــيح  ـــــــــــنح ـــرف عة ـــــــــفح  ـاكة ﴾﴿ جة يلةة ـفةـب ت نةا ا دة رة ــالف ضي انن ـــق  ـرف

﴾﴿ ۛسا نفـا لف  حفوةود  ــج ــــالفوةل  ـــضفـفةـيةاذةا الف ﴾﴿ انن ــــــق ـالف ة  وة لةــت ــــب  رف
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ا   3 د  عاة ﴾٠٠٠﴿ ا   ذة اء هن تفم  د  عاة ن الفعةق الفخة ان يم ظيرف ﴾٠٠٠﴿
 

ا  ف ـــــشفوة ﴾﴿ نةاــووبةــي ــرف  ع ــت ـــسفوة ا ﴾﴿ ة ـمح ةنةا رةيةا  الللحنــه  رف بح اـنةبة ول ـق  طةهح 
اــنةـــــــ هةوــضف و ج ــيح ــــــبةوة  ﴾﴿ نةاــــــــو نةــض  د  ي ــــــاقفوة  ﴾﴿ اـا نةـرف ۛضــــمة
ة  رفـــــف ــاعفوة نةاـــــت   اـهةــــــــا  مح ﴾﴿ ا دةـــالجفوة  اــنة دة ﴾﴿ اـرف حة اوة اـنةـا ئةـمف ان بة

ااـــــالعفلة ـــمفـــتف ۛشــتح ـــۛشوة   اــنةـئ  دة ﴾﴿ اــنةا ـيةـــد  نفوة نةاـــنةــــحف دي يـــل ـــ الصفوة
ۛت اــال مفوة نةا ـــلةـــظف ال هفـفةـاحفوة  ن فة ا ع ـيـميــجة نفـــم  اـنة دة لةــب  وة نةاــلة وة اـلف

نةا رفـــص ــــنف اوة  ﴾﴿ ا مةـــتف ال قفـبح ـــثةوة  نةاــدة ﴾﴿ ة مفوة اـلة يةــــبةــا لفوة ا ض  رةــــالف
﴾﴿ ة  رف مة انن   ـق ـ الفـب ح  يم ــرف ظي الفعة ﴾﴿ نةـــي ريــــا ف ــكةـــــالفم  وف ــقةـــى الفـلةـــعة

ا تةورة ـــن وة ة ـــكة رةـبةـــــب   ه اـنةوفــــلةــــمة ﴾﴿ ة لحنلال ـمح ا قةــغف ثةــلح ـبةــه  ا ۛب مة  ه نةااف رة ــــوة
﴾﴿ لني ر وح  ةـم حة نةا ۛسيح د    اي اـتة  ه ـلةحنـلا  ۛصلحةي  د ـمح ةمةـۛس وة ه ــيفــلةــلني عة عة لح
﴾﴿ اي ال رف وة لن يح  اوةاي مي ا ن ـع   اي خفـجة ة نفـهي م ــوة ااء  ـب ـــنة  الف رف ية ينةــــ ۛسوة الفم  لي
﴾﴿ ا ت   ـــــلةـــۛص  ــــلة ـــۛس وة    ه ـلةحنـلا وة نةـــيـعيـــمةـال جفمف     ـــه ـيفـلةـعةه     م 
﴾﴿ اي ال رفوة لن هيـــــ ج وةهي ال زفـــان ل  ح اوةاي ﴾﴿ اي ال رفوة  ال وف لة د  هيوة هي  ـــان ل ح  اوةاي لن
﴾﴿ اي ال رفوة  هيـــــــــا ت ــ ذ  رح  يحةح اوةاي لن ﴾﴿ اي ال رفوة  اب ه   ح اوةاي لن حة هيـ تفالوة الصف بةا ع 
﴾﴿ ا ن         ـــــر  ضف نةــيــعيــمةـــمف       ال جفـــه ــيفـلةـــعةي      ـا لنـعةــــ     تةلةحن اوة
وة اي ال رفوة  ا ان اح      وةاي لن ةوةا       ــنةـئ ا ـبة ا   ن ــــايخفوة نةا        ــــــات ـهةـــ ا  مح نةاـــــوة
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ا   4 د  عاة ﴾٠٠٠﴿ ا   ذة اء هن تفم  د  عاة ن الفعةق الفخة ان يم ظيرف ﴾٠٠٠﴿
 

﴾﴿ ات ـــخةال د  وة  نةاــوة لة اــالقفوةنةا  الوف بة اـح الوة ا  ـنةئ  اـر  ة ااـــ الصفوة   اـنةئ  بح اــنةئ د  قة
﴾﴿ اي ال رفوة لن اــنةـــخ ــــۛشا ي ــــ مة ح اوةاي ﴾﴿ اي ال رفوة  اــنةذ  ـــيـال ۛسا تي  ح اوةاي لن
﴾﴿ اي ال رفوة  ات     ـــيفـــخةـــب    الفــــــاح ـۛصح     اوةاي لن ـالفوة رة  ت اــنةــــۛســـحة

ينةـم ـالفوة ل مي سف ﴾﴿ اي ال رفوة  ينة ـالف يع ـميـجةح  اوةاي لن ني م  وءف نةات وةم  م  وءف الفم 
﴾﴿ ة ال  اـــــحفلف ة  اوة   مف   ــــه ـــنفـــــم  اء    ــية اۛتـــــــــوةمفلف ﴾﴿ ات ـل ـسفـم ـالفوة مة

ۛبـيـــجيــا م ـيةوة ﴾﴿ ةا ت ــل ــبةــعة الفـــا دةا ف ـية يح ﴾﴿ ا جةــية الفـــيةا قةا ض  ا ت ـحة
اـج ــتةــاي سف اا ال رف حةـــــت ـمةــــرة حفـاب ـاءة نةــبف د عة مةــــكة ية ﴾﴿ ة عةــال ا ت ـــــدح وة

﴾﴿ انة ــبفـس  ة ة  عةـع ـــ الفرة بح كة ربح حة ة يـــزح وونةـــف ـص ـمح ﴾﴿ ا ح  ة نةـيـميـالرح
رف ۛسـلةـوة ۛسلة م  عة     ﴿﴾ ينةــــي الفم  لي

د  مف ةحن  وة لفحة ح ل  ب  ينة رة الةمي الفعة

ةة ا ت حة اللففة

B 
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Hatim Duası  Bölümü      /     Türkçe Hatim Duası Turkçe

Hatim Duası

Bütün övgüler, âlemlerin Rabbi Allah'a, salat-u 
selam Peygamberimiz Hz. Muhammed ile âl ve 
ashabına olsun. Ey Ulu Rabbimiz! Bizi ve iman 
yoluna bizden önce girmiş mümin kardeşlerimizi 
affet! İman ehline karşı kalbimizde kin bırakma! 
Sen gerçekten sınırsız merhamet ve ihsan 
sahibisin. Rabbenâ! Sana dayanıp güvendik, Sana 
yöneldik, dönüşümüz de Sana olacaktır. Rabbenâ! 
Bizi kâfirlerin fitnelerine hedef eyleme, bağışla 
bizi! Sen üstün kudret ve hikmet sahibisin. 
Nûrumuzu daha da artır, Sen her şeye kadirsin.

Ey Ulu Rabbimiz! Bu tilavetimizi kabul buyur, 
Sen her şeyi işitir ve bilirsin. Tövbelerimizi de 
kabul eyle; bizi gerçeğe ve dosdoğru yola erdir; 
zira Sen ,tövbeleri kabul edersin, geniş rahmet ve 
ihsan sahibisin. Ey yaratıklarına çok bağışlarda 
bulunan,duaları kabul eden, mahlukatına engin 
şefkat ve merhametle dolu olan Allah’ım! Hz. 
ibrahim'e ve âline yaptığın gibi, kulun ve elçin 
olan Hz. Muhammed'e de salatu selâm eyle, Senin
nimetlerin sınırsız, lütufların sonsuzdur. Allah’ım! 
Kur'ânı bize rehber, nur ve rahmet vesilesi eyle, 
onu aleyhimizde değil, lehimizde delil kıl! 
Unuttuğumuz gerçekleri onunla hatırlat, 
bilmediklerimizi onunla öğret, onu güzelce 
okuyup manasını anlamayı ve anladığımızı 
uygulamayı nasib eyle! Bizi Kur'ân’ı okuyup 
yükselenlerden eyle, onu okumasına rağmen 
zillete düşen nasipsizlerden eyleme!

Allah’ım! Katından bize öyle bir rahmet ver ki 
onunla kalplerimizi hidayet et, işlerimizi düzelt, 
sırlarımızı ve emanetlerimizi koru, bize doğru 
olanı ilham et, dirliğimizi ve düzenimizi devam 
ettir. Ey sıkıntıları gideren, çaresizlere icabet eden,
dünyanın ve âhiretin Rahman ve Rahimi olan 
Allah’ım! Bizi Senden başkasının merhametine 
muhtaç bırakma!

Bizi helal ve itaat dairenle yetinip harama 
girmeyen, Senin lütfun ile doyurduğun ve 
başkasının lütfuna muhtaç bırakmadığın 
kullarından eyle! Allah’ım, rahmetine vesile olan 
şeyleri, bizi günahlardan uzak tutmanı, hayırlara 
ulaştırmanı, cennete kavuşturup cehennemden 
kurtarmanı dileriz.

Allah’ım! Bize, sana isyan etmekten uzak tutacak 
bir saygı, cennetine yaklaştıracak bir itaat, dünya 
musîbetlerini hafif gösterecek bir  iman kuvveti 
ihsan et! Bizi hayatta bıraktığın sürece göz,kulak 
ve diğer organlarımızdan yararlandır! Bize 
zulmedenlerden hakkımızı al, bize düşmanlık 
edenlere karşı bize yardım et, dinî hayatımızda 
musîbet verme, dünyayı en önemli işimiz, en son 
hedefimiz kılma! Günahlarımız sebebiyle, Senden 
korkmayanları ve bize acımayanları bize musallat 
eyleme, yakamızı zalimlerin ellerinden kurtar, ey 
merhamet edenlerin en merhametlisi! 

Allah’ım! Bizi ilimle doyur, hilimle süsle, takva 
ile ikram et, âfiyetle güzelleştir! Bize dünyada da 
ahirette de güzellikler ver, bizi cehennemden koru!

Allah’ım! Tilavetimizi kabul buyurmandan sonra 
ondan hasıl olacak sevabı, en başta Efendimiz Hz. 
Muhammed (s.a.s.)'in yüce ruhuna, kardeşleri 
diğer peygamberlerin (a.s.) hazretlerinin ruhlarına,
keza âl ve ashabının, eşlerinin ve evlatlarının, ve 
kendisine tâbi olanların ruhlarına hediye eyledik, 
vâsıl eyle ya Rabbî! Aynı şekilde babalarımızın, 
annelerimizin, kız ve erkek kardeşlerimizin, 
evlatlarımızın, akrabalarımızın, dost ve 
arkadaşlarımızın, hocalarımızın ve 
mürşitlerimizin, ve üzerimizde hakkı olan 
herkesin, gerek hayatta olan, gerekse vefat etmiş 
olan bütün erkek ve kadın müminlerin ruhlarına 
hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbî! Ey ihtiyaçları 
veren, sıkıntıları gideren, dualara icabet eden 
Rabbimiz, rahmetinle dualarımızı kabul buyur! 
Başta olduğu gibi duamızın sonunda da selam 
bütün peygamberlere,  bütün övgüler de âlemlerin 
Rabbi Allah'a olsun.

Not : Arapça hatim duasının tercumesi değildir, iki
ayrı hatim duası olarak düşünebilirsiniz
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Sunum Bölümü      /        Sunum sayfa 1

      Sunum
             Bütün başarıların ve güzelliklerin, kendi ihsanı sayesinde tamamlandığı Allah’a hamd, başta Hz. Muhammed aleyhissalatü 
vesselam olmak üzere seçtiği kullarına selam ve ihtiram sunarak başlarım.
          
             Kur’an-ı Kerim, alemlerin Rabbi sıfatı ile Allah’ın sözüdür. Görünen alemde görünmeyen alemin dili, gaybın lisanıdır. Büyük 
kainat kitabının beşer ifadesine ezeli tercümesidir. Uhrevi alemlerin mukaddes haritasıdır. Ezeli ebede, yeri göğe, ferşi Arş’a bağlayan 
nurani kopmaz zincirdir. Allah’ın insanı kurtarmak için yücelerden sarkıttığı sağlam ipidir.
           
            Kur’an’ı kaynağı ilahi vahiydir. Hedefi insanlığın dünya ve ahirette mutluluklarını sağlamaktır. İçi halis hidayet doludur. İnsanlığa 
hem bir fikir ve hikmet kitabı hem bir ahlak ve ibadet kitabı hem bir hüküm ve buyruk kitabı he bütün manevi ihtiyaçlarına merci olarak 
çok kitapların özünü ihtiva eden adeta mukaddes bir kütüphane hükmündedir. Kur’an’dır bu! Bu kitaptır ki sanki bütün kitaplar onu 
açıklamak için yazılmıştır.
         
             Kur’an’dır bu! Zamanın geçmesi onu aşındırmaz. Alimler ona doymaz. Çok okunması usanç vermez. Ayet ve işaretlerinin iyici 
düşünülmesi için her şeyi yerli yerinde yapan, her şeyden haberdar olan o Hakım-u Habır’den gelmiştir. Bu noktada, Tokyo Rasathane 
Müdürlüğü yapmış bir zatın yirmi yıl kadar önce söylediği ve bir TV programında seyrettiğim bir tesbitini hatırlıyorum. Kur’an’ı kısa bir 
süre inceledikten ve keşiflerinde rastlanabilecek orijinal bir tesbitle, şöyle demişti: “Anladım ki bu Kur’an, kainata çok yukarıdan bakan ve
her tarafını aynı anda gören bir varlığın sözüdür.” Söyleyen değil, söyleyen önemli. Evet Kur’an’dır bu! Varlığın ta kalbinden gelen sestir. 
İşte onun içindir ki “En mühim haber’dir.
           
             Hayat bu varlığın süzülmüş bir hülasasıdır, özüdür. Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimizin, hem on beş asır önce yaşadığı fiili ve 
dünyevi hayatı, hem de on günden bu güne devam edip dünyanın her tarafına yayılmış, her ırktan, her dilden insanları celbeden manevi 
hayatı, hayattan ve kainatın aklıdır. Bu nur dünyadan çıkarsa, yer küremiz aklını kaybedecek, belki de şuursuz kalmış olan başını bir 
gezegene çarpacak, bir kıyametli koparacak, müthiş sekeratı ile vefat edecek, böylece bu imtihan diyarı büsbütün kapanacaktır
            Kur’an, İslamiyet manevi aleminin temelidir, mimarı planıdır. Projesidir. Onda Kur’an’ın dünya ufkunda doğduğu dönemden önce 
geçmiş ümmetlerin kıssaları, Asr-ı Saadet’ten sonra gelecek asırların haberleri vardır. Onun orijinal, bedı manaları tükenmez, kıyamete 
kadar gelecek her seviyeden okuyucularına yeni manalar ilham eder.
           
           Unutmamak gerekir ki Kur’an ezeli ve ebedi bir kelam-ı ilahi olmakla beraber, Allah’ın tarihe bir müdahalesidir, tarihi bir gerçeklik 
olarak gelen bir bildiridir, bir beyandır. Beşeri dildeki ifadeleri istiare ederek, emaneten kullanarak ezeli olan kelam-ı nefsi, kelam-ı lafziye,
yine beşer ifadesine bürünmüştür. Onun içindir ki, lahüti olması, “bu dünyadan” olmasına mani değildir.
          
            Bu noktada, Kur’an bilgisinin çok önemli saydığım, temel bir prensibine varmış bulunuyoruz. Geniş kitlemizin Kur’an’a duyduğu 
saygı pek değerli olmakla birlikte akli muvazene ile dengelenmeye muhtaçtır. Büyük bir çoğunluk Kur’an-ı Kerim’i, benzeri olmayan 
lahuti bir kelam bilir. Fakat manasını anlama diye bir gayreti olmayıp, böyle bir eğitim almadığından, insan toplumları ile bu alemle pek 
ilgisi olmayan fakat insanı buradan alıp başka aleme götüren lahuti bir musiki sanır. O derecede ki onun mealini okuyup da insanlar 
arasında konuşmalara benzer ifadeler ihtiva ettiğini görünce tereddüde kapılır. “Kur’an denilen gerçeğin böyle anlamı olur muymuş?” diye 
düşünür. Sanki “Kur’an-ı Kerim hep altın yaldızlı hatla yazılıp, müzeyyen Mushaf-ı şerif kaplarında duvarda asılı durup teberrük edilen 
gizemli bir sanat eseri, lahuti bir musiki parçası olarak kalsaydı daha iyi olmaz mıydı?” diye düşünür.
         
             Oysa Kur’an’ı iyi tanımak lazımdır. Birçok ayete göre, Kur’an aklın ve incelemenin konusu olmak üzere gönderilmiştir. Allah 
Kur’an’ın anlaşılmasını istemektedir. Hatta Rahman suresinin ilk ayetlerinin bildirdiği üzere O Rahman, sırf Kur’an’ı anlasın diye insana 
beyan öğretmiştir. Evet, beyan yani anlama ve konuşma hassası bunun için verildiğine göre, insanın yapması gerekn de, Kur’an’ı anlayıp 
hidayetini düşünce ve davranışlarına taze kan gibi taşımak olmalıdır.

             Şu halde Kur’an insana Rabbin irşadlarını, talimatlarını iletmek için gelmişse, elbette insanların kullandığı kelimeleri ve ifade 
şekillerini kullanacaktır. Aksi halde Kur’an bir şeyler bildirmek için değil, bildirmemek için gelmiş olurdu. İşte bu gerçeği bilmek, meal 
okuma işinin temelini teşkil eder.

             Allah Teala “Aklınızı kullanıp anlayasınız diye Biz onu Arapça bur Kur’an olarak indirdik.” (Yusuf Suresi, 2) buyurur. Bu ayetten 
açıkça anlaşıldığı üzere Kur’an’ın manası gibi lafzı da vahiy eseridir. Zira Arapça olma, manasının değil, lafzının bir özelliğidir. Ayetin 
aslındaki ilk cümle bunu bildirirken ikinci cümlesi de Arapça kılınmasından maksadın, Kur’an’ın manasının anlaşılması olduğunu 
bildirmektedir. Böylece Arapça aslını anlamaları mümkün olmayanlar için “Kesinkes onu insanlara açıklayıp anlatacaksınız ve 
gizlemeyeceksiniz.” (Al-i İmran Suresi, 187) gereğince, insanların kendi dilleri ile, mümkün olduğu kadar açıklanmasının da kesin bir 
ihtiyaç olduğunu bildirir. Fakat hemen söyleyelim ki tercümelerinin Kur’an olmasına imkan ve ihtimal yoktur. Çünkü bu ayet Kur’an’ın 
Arapça olarak indirildiğini açıkça bildirmektedir. Bunun içindir ki alimlerimiz “Türçe Kur’an”, “Farsça Kur’an”, “İngilizce Kur’an” 
demenin, bu ayeti inkar etme manasına geleceğini söyleyerek Müslümanları uyarmışlardır.    
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            Biz insanların kullandığı kelimeler, manaların muvakkat birer giysisidir. Manalar ile kelimeler arasındaki ilişki, bir vücudun elbisesi ile 
ilişkisi gibidir. bundan dolayı birbirinden ayrılmaları, hatta bazen o vücuda daha güzel bir elbise hazırlanması da mümkündür. Ancak Kur’an’ın 
lafızları, elbise değil, vücudun canlı olan derisi durumundadır. Vücut, elbisesinin yerini tutan bir şeyle ihtiyacını kapatabilir, ama derisiz yaşaması
mümkün değildir. Merhum müfessir Elmalılı M.H. Yazır’ın dediği gibi, Kur’an varlık bahçesinde açmış hakikı ve benzersiz bir gül farz edilirse, 
en güzel tercümesi, usta bir elle yapılmış bir resmine benzetilebilir. Ki bu resimde aslının ne maddesi, ne kuvveti, ne esnekliği, ne gelişmesi, 
hülasa ne gülyağı, ne kokusu hiçbir şeyi bulunmaz. Biz de işte o gülü tutup koklayamayanlara gücümüz yettiği kadar, resmi ile olsun, tanıtmaya 
çalışacağız.

             Kur’an’ın çeşitli özelliklerini toplayan klasik tarifi şöyledir: “Hz. Muhammed (a.s)’a vahiy yolu ile indirilmiş, tevatürle nakledilmiş, 
Mushaflarda yazılmış, tilavetiyle ibadet edilen, i’caz vasfı olan kelam-ı ilahidir.” Kur’an’ın kadim olan aslı, Levh-i Mahfuz’dadır. Buradan dünya 
semasında Beytu’l-izze denilen bir makama toptan indirilmiş, sonra buradan zaman zaman bazı vesilelerle bölüm bölüm olarak Hz. Cebrail 
vasıtasıyla yirmi üç yıllık bir zamana yayılarak Peygamber Efendimize vahyedilmiştir. Kur’an’ın başı ve sonu bir veya birkaç cümleden oluşan en
küçük birimine ayet, ayetlerin bir araya gelerek teşkil ettiği büyük birimine ise sure denir. Ayet ve surelerin uzunluğu birbirinden farklı olup 
bunlar tamamen Allah tarafından belirlenmiştir. Kur’an’da 114 sure, 6236 ayet vardır.

             Kur’an toptan indirilmeyip ihtiyaçlara göre, Hz. Peygamberin 23 senelik risalet dönemine yayılacak şekilde indirilmiştir.
Bu da ;
1-Ümmeti irşad,
2-Kur’an’ın ezberlenmesini kolaylaştırmak,
3-Buyruklarının hazmedilip anlaşılmasını temin,
4-Her seferinde tehaddi edip muarızlarına benzerini yapma konusunda meydan okunmasıyla i’caz vasfını defalarca tescil etme gibi çok önemli 
gayelerini gerçekleştirmek amacına yöneliktir.

            Kur’an, İslam dininin asıl kaynağıdır. Onun metni bir harfi bile değişmeksizin, bir mücize eseri olarak korunmuştur. Asıl metin böylece 
korunurken, dinin bu asıl kaynağını müslümanlara tanıtmak için, İslam tarihinin başlarından itibaren tefsir ve meal çalışmalarına başlanmıştır. 
Özellikle hicri 345 (m, 956) yılında Samanoğullarından Mansur İbn Nuh döneminde bir alimler topluluğunun Farsça meal hazırladıkları ve hicri 
5. (m.11.) asırdan itibaren Türkçe meallerin yazıldığı bilinmektedir. Kur’an’ın harfi, yani kelimesi kelimesine tercümesi mümkün olmadığından 
çevirilerine meal denilmiştir. Meal, kelimenin, tam tamına değil de sonuç itibarıyla ifade ettiği anlam demektir. Yine hatırlatalım ki bu mealler 
Kur’an hükmünü taşıyamaz, onun yerine konulamaz, mesela namazda okunamaz, içtihad için hüküm istinbatında kullanılamaz.

             Memleketimizde özellikle Cumhuriyetten sonra meallerin sayısı artmıştır. Bunları söyledikten sonra meallerin sayısı artmıştır. Bunları 
söyledikten sonra bu mealimizin özelliğine geçmek istiyoruz. Birçok kişiye göre bu mealimiz de benzeri eserlerden biridir. Onlar kendi 
açılarından haklı sayılırlar. Fakat kendi yönünden bazı farkların olduğunu söyleyebilirim. Bunların en önemlisi şudur: Mealin Kur’an’ın yerini 
tutamayacağını yukarıda belirttik. Mealin, yazıldığı dili konuşan insanlar için hazırlandığı da bir gerçektir. Şu halde, mesela Türkçe bir mealin 
işlevi, Türkçe bilenlerin en kolay, en çabuk ve en net bir şekilde manaya ulaşmalarını sağlamaktır. Eğer asıl metinde bir ifade tarzı, bir kelime 
veya bir üslup özelliği bulunuyor ve fakat onun dengi Türkçe’de Türkçe anlatımı netleştirmeyi tercih etmelidir. Mesela: “Ben namaz kılmakla 
emrolundum.” Yerine “Namaz kılmam emredildi”; “Biz onu uslu bir oğul ile müjdeledik”, yahut: “Biz onun için akıllı bir oğul müjdeledik”, 
“Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı” müphemliği yerine”

            “Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle, ciddi bir gaye ile yarattı”, “Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır” yerine “Allah üç 
asıldan biridir diyenler kafir olmuşlardır”, “Kadir gecesinin ne olduğunu sana hangi şey bildirdi?” yerine: “Kadir gecesinin ne olduğunu sen 
nereden bileceksin ki?” demek tercih edilmelidir. Yine bu düşünce ile, meallerimizin çoğunda rastlanan çok sayıdaki parantezlere pek yer 
vermedik. Asla bağlı kalacağım diye Türkçe anlatımın muğlak bırakılmasının veya Türkçenin imkanlarının değerlendirilmemesinin, meallerden 
istifadeyi azalttığını zannediyorum.

           Mealimizin ikinci ve bildiğimiz kadarıyla başta hiçbir mealde bulunmayan özelliği, Kur’an’ın yine Kur’an’la tefsirini ihtiva etmesidir. 
Tefsir usulünde bildirildiği üzere Kur’an’ı tefsir etmek isteyen insanın yapacağı ilk iş, ayeti açıklamaya yardım eden diğer ayetleri bulmaktır. Zira
“Kur’an’ın bir kısmı diğer kısmını açıklar” diye hükme bağlanmış, bir prensip oluşmuştur. İşte bunlara işaret etmek üzere ayet mealini takip eden 
ayetlere başvurmakla tefsirin başka gelen malzemesini elde etmiş olacaktır. İlk rakam süre numarasını, göstermektedir. Rakamın hangi süreye ait 
olduğu sie kitabımızın sonundaki fihristten bulunabilir.

       Ayet açıklayan hadis-i şeriflere, mahdut çerçevemiz dahilinde yer verdik. Her ayet mealimizin peşinden gelen, yer yer yapılmış açıklamalarla,
özellikle çağdaş okuyucunun bilgi edinmek istediği husulara ağırlık vermeye çalıştık. Kitabı hazırlarken çeşitli tefsirlere, bazı meallere, hadis 
kitaplarına ve sair eserlere başvurmakla beraber, o kitapların isim, müellif, cilt ve sayfa numaralarına genellikle işaret etmedik. Müsveddemizde 
bunlar bulunmaktadır. Dercetmekten vazgeçmemizin sebebi şudur: Mealde zaten genel kabule mazhar olan bilgilere yer verdik. Sorumluluğunu 
kabul ettiğim bilgiye yer vermedim. Kaynağı belirtme halinde okuyucuların zihinlerinin dağılacağını düşündüm. “Niçin falandan naklediliyor? 
Oysa falan ve filana de yer verilmeliydi. “ gibi düşüncelere sebebiyet vermek istemedim. Diğer taraftan, Kur’an’ın her sayfasının meal ve 
açıklamasını bir sayfaya sığdırma mecburiyetinden ileri gelen bir hacim sorunun da olduğunu unutmamak gerekir. Bununla beraber şunu 
söyleyeyim ki: Taberı, Zemahşerı, Razı, Beyzavı, Nesefı, İbn Kesır, Ebu’s-suud, Alusı, Tefsıru’l-Menar (M. Abduh ve M. Reşid Rıza), Elmalılı M.
Hamdi Yazır, Mevdudı, S.Kutub, Tabatabaı gibi müfessirler, Kur’an Yolu tefsiri (Diyanet İşleri Başkanlığı) ile Ö. R. Doğrul, H. B. Çantay, M. 
Hamıdullah (Fransızca meali),  A. Fikri Yavuz , Süleyman Ateş, Celal Yıldırım, M. Esed ve İSAV tarafından hazırlanmış mealler, yararlandığım 
eserler arasındadır.
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            Nadiren Kur’an’ın aslındaki müraat-ı Fasıla (yani falılaları, ayet sonlarını gözetme) babından ahenkli çeviri yapmayı tercih ettik. Zira 
Kur’an, incelenen yazılı bir kitap olmasının yanında, aynı zamanda okunan, hitab eden, hitabı ve beyanı ile etkili olan bir eserdir. İmkan 
ölçüsünde okuyucuya onun bu özelliğini hissettirmeye çalışmak uygun olur.

            Bu mealin üçüncü özelliği ayetler arasında zımmen bulunan irtibatları belirtmeye çalışarak Kur’an üslubuna yabancı olanların 
vehmettikleri irtibasızlık iddiasına mahal vermemesidir Kur’an üslubuna yabancı olanların vehmettikleri irtibatsızlık iddiasına mahal 
vermemesidir Kur’an üslubunun vecizliği sebebiyle, Arapçadaki üslup özelliklerine vakıf olan dikkatli muhatapların anladığı bu münasebetler, 
Türkçe’de ve başka bazı dillerdeki sathı tercümelerde bulunmadığından, biz bunları göstermeye gayret ettik. Bunları yaparken tefsir kitaplarına 
dayandık. Aslında Arapçada bazen bur harfle ifade edilen atıf, te’kid, sebebiyet gibi unsurlarla gösterilen su irtibatlar, sathı bir tercümede gizli 
kalmakta ve okuyucu arada kopukluk ve mana boşluğu olduğunu zannetmektedir. Mesela Neml suresinin 5. Ayetinde ahrete inanmayanları 
bekleyen çetin azap, 6. Ayetinde Hz. Peygambere Kur’an’ın gönderilmesi, 7. Ayetinde ise Hz. Musa’nın çölde uzaktan gördüğü ışığa doğru 
gitmesi ve ona risalet verilmesi bildirilmektedir. İlk anda irtibatsız görülen bu unsurlar arasında, aslında siyakta mevcut olan irtibat, bazı tefsir 
kitaplarında şöylece gösterilir: 5- “Onlara çetin bir azap vardır (…)” 6- “Fakat sana gelince ey resulüm, hiç şüphe yok ki Kur’an sana (…) Allah
tarafından verilmektedir.“ 7-“Nitekim resullerden olan Müsa da çölde geceleyin (…)” Şayet 6. Ayet başında”Fakat;” 7. Ayet başında “Nitekim” 
bağlaçlarıyla bi irtibat gösterilmediği takdirde okuyucu mana boşluğu olduğu zannına kapılacaktır.

           Mealde zaman zaman, mevcut Tevrat ve İncil metinleriyle olan paralelliklere sırf bir karşılaştırma gayesiyle değindik. Maide, 48 
ayetinde: “Sana da, dana önceki kitapları hem tasdik etmek hem e onları denetleyici olmak üzere bu kitabı, gerçeğin ta kendisi olarak indirdik.” 
Buyurulur. Bu konuda daha birçok ayet-i kerime vardır. Böylece bu ayet, bütün Müslümanlara olmasa da en azından bir kısmına, Kur’an’ın 
tasdik ettiği veya hakemlik ederek düzelttiği yerleri ortaya koyma görevi vermektedir. Böyle bir çalışma sayesinde, Kur’an’ın tasdik ettiği ortak 
esaslar ile diğer taraftan denetleyici olarak onlardaki değişiklikleri düzeltme veya nihai hükmü koyması gibi durumlara vakıf olabiliriz. 
Okuyucumuz, bir çok yerde aynı hadisenin Kur’an’daki anlatımı ile öbür kitaplardaki anlatımların ihtiva ettiği farkları öğrenecek ve Kur’an’ın, 
daha önceki kitaplardan alıntı yaptığı iddiasının çürüklüğünün belgeleri bulacaktır. (Pek çok misal arasında şu ayetlere koyduğumuz notlara 
bakılabilir: 18,60; 19,15. 20; 20, 12. 85; 27, 18;40,28).

         Kur’an bir çok ayette Tevrat, İncil ve Zebur’a atıfta bulunur. Bu kitapları incelemeyenler, bu konularda, mezkur kitapların ihtiva ettiği 
bilgilere vakıf olamazlar. Özellikle bu konuları ele alan gayr-i müslimlerle konuşamaz, onların iddialarını cevaplayamaz ve susmak zorunda 
kalırlar ki bir müslümanın bu duruma düşmesi elbette doğru değildir. Biz, önceki kitaplarla Kur’an’ı tefsir etmiyoruz, onlardan alıntı da 
yapmıyoruz. Yaptığımız iş, sadece aynı konu hakkında onlarda bulunan yerleri rakamla işaret etmekten ibarettir. Bu, bilimsel bir ihtiyaç 
olduğundandır ki Muhammed Reşid  Rıza (Tefsiru’l-Menar), İbn Aşur, Elmalılı M. Hamdi Yazır, Seyyid Kutub, Mevdudi (Tefhımu’l-Kur’an), 
Muhammed Hamidullah, Kur’an Yolu (Diyanet İşleri Başkanlığı) gibi birçok müfessir o kitaplara atıflarda bulunarak karşılaştırmalar 
yapmışlardır. Mealimizin ilk baskılarında bu konuya çok kısa bir şekilde değinmiştim. Bazıları meseleyi iyi anlayamadığından bu açıklamayı 
ilave etmekte fayda gördüm.

           Kitabımızın birinci basımının üzerinden on bir yıl geçti. Baskı adedi yaklaşık altı yüz bine ulaştı. Okuyanlardan çeşitli değerlendirmeler 
geldi.
           Eski ve Yeni Ahid kitaplarına yaptığım atıfları, birçok okuyucu olumlu bulduklarını ifade etti. O kitaplarla Kur’an-ı Kerim’in 
anlatımlarını karşılaştırma imkanı bulduklarını, Kur’an’ın, hadiselerin gerçek durumunu ortaya koyduğunu bizzat tespit ettiklerini, diğer din 
mensuplarıyla konuştuklarından daha donanımlı hale geldiklerini, böylece onlarla konuşma vesileleri elde ettiklerini belirttiler. Bazıları, Antalya
gibi turistlerin çok olduğu yerlerde, bu anlatımların özellikle ilgi çektiğini söyleyip mealimizin İngilizceye tercüme edilmesini teklif ettiler.

            Batı ile münasebetlerin arttığı bir süreç içinde, bu atıflar sayesinde ulaşılan bilgilerin hristiyanlarla konuşan Müslümanlara özgüven 
verdiğini belirttiler. Sadece iki arkadaş faydalı bulunmadıklarını ifade etmekle beraber mahzur gördüklerine dair hiçbir şey söylemediler. (Bu iki
hoca Prof. Dr. Lütfullah Cebeci ile Prof Dr. Zeki Duman’dır. Konuyu, fitne sebebi yapanlar ortaya çıktıktan sonra bu arkadaşlar “Faydasız 
olduğunu söylememiş miydik?” deselerdi elbette haklı olurlardı. Fakat her ikisi de, bilakis hadiseyi büyütmek isteyenlerin tutumlarını 
yadırgamadıklarını, bunun bilimsel anlayışta yerinin olmadığını yazılı olarak bildirdiler. Bu faziletlerinden dolayı onları ayrıca tebrik 
ediyorum).

         Bir TV programında bu atıflardan dolayı akla hayale gelmedik iddialar ve iftiralar ortaya atıldı. Bir gazete bunu “Kur’an İncilleştiriliyor!” 
diye manşetine taşıdı. Bur bardak suda fırtına koparmak isteyen birkaç kişi oldu. Bunu mükabil bir çok din alimi o kitaplara atıfta bulunmanın 
bilimsel bir uygulama olduğunu medyada açıklayıp bunun, asırlardan beri çok sayıda müfessir tarafından yapıldığını ifade ettiler.

          Tefsir ve meal çalışmamı, birinci basımından beri sürekli olarak gözden geçirip rötuşlarda bulunmaktayım. Bunu yaparken, birçok 
arkadaşımın katkılarından istifade ettim. Onların hepsine, özellikle mealimizi başından sonuna kadar dikkatle okuyarak önemli katkılarda 
bulunan Yrd. Doç. Dr. Halit Zevalsiz, Prof. Dr. Faruk Beşer, Prof. Dr. Davut  Aydüz ve Prof. Dr. Muhamed Çelik kardeşlerime teşekkür ederim.

            Mealimiz 1998 yılında Zaman gazetesi tarafından yayınlanıp okuyucularına hediye olarak dağıtılmıştı. Geçen süre içinde takdirlerini 
ifade eden çok sayıda okuyucu arasında, on beş kadar ihtisas ehlinin bulunması şükrümüze vesile olmuştur. Muttali olduğum sadece bir tek 
tenkit oldu ki o da esasa yönelik olmayıp, eserimiz vesilesiyle, yazarın genel olarak meal çalışmalarına yönettiği eleştirilerini ihtiva ediyordu. 
Kolay anlaşılan, munis ifadeler kullanmamızı, avama yönelik bir meal olarak değerlendiren bu eleştiriyi nazar-ı itibara almaya değer bulmadım. 
İlmi olmak için, karmaşık olmayı şart gören anlayışa katılmadığımı ifade etmekten çekinmiyorum. Meal geniş kitle için hazırlandığına göre, 
doğru bilgileri kolay anlaşılacak tarzda vermek tercih edilmelidir.   
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               Önsözü bitirmeden önce mutlaka yerine getirmem gereken bir vecibe kalıyor. O da beni 1978 yılından beri bir meal hazırlamaya tekrar 
tekrar teşvik etmiş olan Fethullah Gülen Hoca Efendi’ye şükranlarımı sunmak olacaktır. Onun teşviklerine başka temenniler de su çalışmayı 
hazırladım. Fakat muhterem Hoca Efendinin şartları müsait olmadığından inceleme fırsatı bulamadı. Bu sebeple maalesef onun görüşlerinden 
yararlanamadım.

           Cenab-ı Allah’tan bu çalışmayı makbul ve bana ahiret azığı kılmasını diler, bu eseri hazırlamaya muvaffak ettiğinden dolayı O’na sonsuz 
hamd-ü sena ile, eseri okuyup yararlanan değerli okurların dualarını riva eder; feyiz ve bereket bulmalarını, iki cihanda aziz olmalarını Cenab-ı 
Allah’tan niyaz ederim.

         Suat Yıldırım         

KURANLA SÜNNET AYRILMAZ BİR BÜTÜNDÜR

       Kur'an-ı Kerim'i anlama konusunda, İslâm tarihi boyunca farklı yaklaşımlar olmuştur. Asırlar boyunca meydana gelmiş olan çeşitli tefsir 
tarzları, bunun neticesidir.

      Tefsir ilminin yapacağı ilk iş, Kur'an'ın açıklanmasında, Hz. Peygamber aleyhisselamın işlevini gözönünde bulundurmaktır. Allah Tealâ 
gönderdiği Kitabın tefsirini birinci derecede Resulüne havale etmiştir. Ezcümle şöyle buyurmuştur:
"Biz sana zikri indirdik. Tâ ki kendileri için indirilen Kur'an'ı insanlara açıklayasın ve tâ ki onlar da iyice fikirlerini kullansınlar" (Nahl, 44). 
İndirilen zikr, vahy-i gayr-i metlüv olarak sünnettir. Kur'an'ı tefsir edip açıklamak üzere Peygamberimize bildirilmiştir. Bu âyetle bu manayı ifade 
eden birçok âyete dayanarak müslümanlar, Kur'ân tefsirinde Hz. Peygamber'in açıklamalarına birinci derecede yer verme konusunda ittifak 
etmişlerdir.

         Allah Tealâ kitabını, insanların elleriyle tutacakları kağıtlar şeklinde değil, aramızdan seçtiği Resulünün kalbine vahiy yolu ile indirdi. O da 
kitabın metnini tebliğ etmekle yetinmedi, sözleriyle ve davranışlarıyla onu açıkladı ve uyguladı.

Demek ki Hz. Peygamberin Kur'an'la ilgili başlıca üç görevi vardı:
1- Tebliğ
2- Tebyin (açıklama)
3- Tatbik.
O'nun bütün hayatı bu işlerle doludur. Vahiy met¬ninin ulaştırılması, izhar edilmesi işi için Kur'an, belağ ve tebliğ kelimelerini kullanmıştır. 
Mesela; 
           "Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan, sana verdiği risaleti (mesajı) tebliğ etmemiş olursun" (Mâide, 67). Kur'ân 
mesajı ulaştırmak hakkında tebliğ kelimesini defalarca kullanırken, demin zikrettiğimiz Nahl, 44 âyetinde tebyin kelimesinin tebliğ, ulaştırma, 
açığa vurma manasında kullanıldığını iddia etmenin hiçbir değeri olamaz.

Diğer taraftan bir âyette de şöyle buyurulmuştur:

      "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Resule ve sizden olan ulü’l-emre de itaat edin. Eğer herhangi bir hususta tartışıp ihtilaf ederseniz onu 
Allah'a ve Resulüne irca edin" (Nisa, 59).

      Allah'a irca etmek O'nun kitabına götürmek, Resulüne irca etmek ise hayatta iken kendisine, vefatından sonra da O'nun hadislerine irca 
ederek, hadisleri hakem kılarak konuyu vuzuha kavuşturmak manasına gelir.

      Sahabe neslinin sonlarında, dinin tek kaynağının Kur'an olduğunu iddia eden tek tük insan ortaya çıkmış, sahabiler bunlara karşı çok net bir 
tavır takınmışlardır. Bunlardan bildiğimiz iki hadiseyi nakledelim:

       İmran İbn Husayn'ın (r.a) (öl. 52/672) bulunduğu bir mecliste adamın biri: "Kur'an'da bulunmayan şeyden bahsetmeyin" deyince İmran: "Sen 
ahmak bir adamsın! Öğle namazının dört rek'at olduğunu, onda kıraatin cehredilmeyeceğini Kitabullah’ta gördün mü?" Sonra namazı, zekâtı ve 
emsali hükümleri sıraladı ve ilave etti: "Bütün bunları Allah'ın Kitabında tefsir edilmiş olarak buluyor musun? Kitabullah bunları mübhem 
bırakmış, sünnet de tefsir etmiştir"

            Sahabenin en ileri gelen müfessirlerinden İbn Mes'ud'a göre, sünnetin öngördüğü bütün davranışlar, temelde Kur'an'ın istediklerini yerine 
getirmektir. Haşr suresinin 7. âyeti, Hz. Peygamber'in sünnetine bu işlevi vermiştir. Nisa, 119. âyeti, Allah'ın yarattığını değiştirmeyi yasaklar. 
Fakat bu âyetin maksat ve kapsamını ancak Resulullah'ın anlayışı ve uygulamasıyla öğrenebiliriz.

         Abdullah İbn Mes'ud'a (r.a) Beni Esed kabilesinden bir kadın gelip şöyle dedi: "Ey Eba Abdirrahman! Senin dövme yaptırana ve yapana, 
yüzündeki kılları aldırana ve dişlerini güzellik için birbirinden ayırana lanet ettiğini duydum?" Abdullah İbn Mes'ud ona şu cevabı verdi: "Ben 
kim oluyorum ki, Resulullah (a.s)'in lanet ettiğine ve Kur'an'da belirtilene lanet etmeyeyim?" Kadın cevaben; "İki kapak arasındaki Kur'ân'ı 
(Kur'ân'ın tamamını) okudum. Fakat böyle bir şeye rastlamadım?" deyince İbn Mes'ud'un cevabı şöyle oldu: "Eğer layık-i veçhile okumuş 
olsaydın bulurdun. Zira Allah Tealâ buyuruyor ki: "Peygamberin size bildirdiği her şeyi alıp kabul edin, O'nun menettiği her şeyden vazgeçin" 
dedi.
    Hicri ikinci asrın son çeyreğinde Basra'da bir grubun, hadislerin sübutu meselesinde şüpheye düştüklerinden sünneti ihmal ettiklerini 
görüyoruz.  
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        Bunlardan bazıları, âhad yolu ile rivayet edilen hadisleri kabul etmeyip mütevatirleri kabul ederken bazıları hepsini birden reddediyordu. 
Şüpheleri yersiz idi. Fakat şuna dikkat edelim ki bunların itirazı sünnetin Kur'ân'ı tefsir etmesine değildi; rivayetlerin sübutuna idi. İmam Şafiî 
el-Umm adlı eserinin Cimau'l-ilm bölümünde bu grubun sözcüsü ile olan münazarasını nakleder ve çok ikna edici delillerle sünnetin, Kur'ân'ı 
açıklayan, ümmeti bağlayan bir kaynak olduğunu açıklar. Şafiî'ye göre "İmamların bütün söyledikleri sünnetin şerhidir. Bütün sünnet de Kur'an-
ı Kerim'in şerhidir."

        Üçüncü asırdan itibaren sünnetin dindeki yerini reddeden müslümana rastlanmamıştır; tâ ki Avrupalıların 19. asırda İslâm ülkelerini istila 
etmeleri neticesi sömürge idaresi kurmalarına kadar, bu sapıklık görülmemiştir. Sömürgeciler Hz. Peygamber'e duydukları kin, peşin hükümle 
şartlanarak İslâm'a nefretle bakışları, müslümanların birliklerini parçalama, İslâm medeniyetini çekememe, müslümanlar arasında fitne ve ihtilaf
çıkararak onları birbirleriyle uğraştırırken kendi hakimiyetlerini kolayca devam ettirme, müslümanların servetlerini yağmalamaya devam etme 
gayeleriyle bu ihtilafları körüklemişlerdir.

         Zaten onların bu gayeye hizmet etmek için yetiştirdikleri oryantalistler, İslâmî incelemeler uzmanı olduklarını iddia ederek, İslâm 
aleyhinde birçok şüphe uyandırmaya çalışıyorlardı. İşte sömürgeci idare, birçok oryantalist tarafından üretilen bu iddiaların kulaklarına 
üfleneceği, bazı gafil, cahil, gevşek, ecnebi taklitçisi, menfaat peşinde koşan müslümanlar bulma imkânı verdi.

          Müslüman toplumlarca hiç kabul görmemesine rağmen bu kabil iddiaların iki asır boyunca, arada bir ısıtılıp tekrar piyasaya sürülmesi de 
bu fitnenin gayr-i müslimler tarafından kaynatıldığının bariz delilidir. Zira onlarca önemli olan, bu görüşün galip gelmesi değildir. Bu aykırı 
iddiaların müslümanlar arasında yerleşemeyeceğini onlar da pek iyi bilirler. Ama hiç değilse bir fitne çıkarıp müslümanları, hayatî meseleleriyle
meşgul olmaktan, bir süre için bile olsa uzaklaştırmaları, onları birbirine düşürmeleri kendilerine yetmektedir. Her dönemde kulaklarına 
üflenecek beş-on gafil bulmak hiç de zor bir iş değildir.

         Fakat bu gafil müslümanların aynı iddiaları ilmî olarak ileri süren oryantalistlerden temel farkları şudur: Onlar Kur'an'ın Allah tarafından 
gönderildiğine inanmazken, berikiler Kur'an'a iman ettiklerini söylerler. Bu da kendilerinin durumunu, daha da zorlaştırmaktadır. Zira bu 
iddialar İslâm toplumunun içinde çıkmış, bünyenin ihtiyacından ileri gelmiş meseleler olmayıp, Kur'ân'a ve İslâm'a inanmayan ecnebiler 
tarafından üretilmiştir. Dolayısıyla Kur'ân'a inanmadığını iddia ederek o sapıklıkları kabul ettirebilmek çok zordur, hatta imkânsızdır. Çünkü, 
eskiden bazı müslümanlar hadislerin sübutundan emin olmadıkları iddiasıyla hadisleri ihmal etmişlerdi. Ama bunlar Allah'ın Kur'an'da Resulüne
verdiği Kitabı açıklama yetkisine itiraz etmektedirler. Oryantaliste göre iş kolay. Hatta Kur'an'da olması da onlar için çok şey ifade etmez. Onun 
içindir ki, hadiste ve Kur'an'da bulunan hakikatleri reddetmek veya saptırmak veya sathî olarak değerlendirmek veyahut pek önemsememek 
onlara göre normaldir. İşte görüyoruz ki, bu hususta onları taklid eden müslümanlar da onlardan etkilenmiş, dinî hassasiyetleri azalmış 
bulunmaktadır.

        Bunlar Kur'an-ı Kerim'in bütün âyetlerini gözönünde bulundurarak değerlendirme yapan klasik İslâm âlimleri gibi davranmayıp, hevalarına
göre mana vereceklerini düşündükleri bazı âyetleri münferit olarak ele alırlar. Şöyle ki: "Kur'an ''Allah size kitabı mufassal olarak indirmişken 
ondan başkasının hakemliğini arar mıyım?" (En'am, 114) buyurmaktadır. Demek ki hem Kur'an'ın açıklanmaya ihtiyacı yoktur, hem de Allah'tan
başkasının hüküm yetkisi yoktur" derler. 

       Cevaben şöyle deriz: Bu âyet, Hz. Peygamber'in nübüvvetine itiraz eden kafirleri reddetmek muhtevasında varid olmuştur. Onlar keyiflerinin
istediği bazı hârikulade şeyler, sihirbazvarî işler, Hz. Peygamber'in nübüvvetini başka otoritelerin onaylaması gibi şeyler peşinde idiler. Allah 
Tealâ ise birçok hakikatleri mufassal olarak açıkça bildiren ve mucize özelliği olan Kur'an'ı indirmesiyle kendisinin bu nübüvveti onayladığını 
bildirmişken, başka harikalara ve otoritelere hiçbir ihtiyaç olmadığını belirtmektedir.

    Zira ilâhî hükmü anlamak için, diğer harika hallerin, mucizelerin delâleti Kitabın mucizesi kadar kuvvetli, açık ve tafsilatlı değildir. Mesela 
ay'ın ikiye yarılması mucizesinden bile Peygamberimiz'in nübüvvetine delâlet, ancak kısa bir an için ve onu gören mahdut kimseler için söz 
konusudur. Ama bundan istifadenin gerek açıklığı, gerek devamlılığı, kelâma, yani Kitaba dayanır. İşte burada bu mana hatırlatılarak 
buyuruluyor ki: "Allah, size diğer mucizelere muhtaç olmayacak olan böyle mufassal bir kitap indirmiş ve böylece hükmünü kesin olarak beyan
ve tebliğ etmiş olduğu halde, ben şimdi şeytanların yaldızlı sözlerine meyledeceğim de (bundan önceki En'am 112 âyetinde bu durum 
sözkonusu edilmektedir) aramızda haklıyı haksızı ayırmak için Allah'ın hükmünü bırakıp, ona karşı Allah'tan başkasını mı hakem seçeceğim? 
Hayır, asla!"

       Bu âyet, Allah'ın fermanıyla olan bu şehadetini kabul etmeyip, insanlardan birtakım hakemler, otoriteler teklif eden müşrikleri reddediyor. 
Nitekim nüzul sebebi rivayetine göre müşrikler Hz. Peygamber (a.s)'a "Seninle bizim aramızda yahudi hahamlarından veya hıristiyan 
piskoposlarından senin durumun hakkında hükmedecek bir hakem tayin et" diye teklifte bulunmuşlardı. Bunun üzerine bu âyetler indirilmiştir.

      Demek âyet-i kerime, birinci derecede Hz. Peygamber'e hitab ederek nübüvvetinin başka otoritelerin tasdikine ihtiyacı olmadığını, Allah'ın 
Kur'ân'la olan şehadetinin buna fazlasıyla kâfi geldiğini bildirmek için nazil olmuştur. 

      Bu âyeti, Hz. Peygamber'in, hadisleriyle Kur'ân'ı açıklamasının aleyhinde delil getirmenin hiçbir manası yoktur. Bir kere böyle yapmak âyeti
siyakından, muhtevasından çıkarmaktır.

      Diyelim ki bu tuhaf iş yapıldı. Bu âyetten Hz. Peygamber'in hüküm koyma yetkisi olmadığı mânâsı çıkarıldı. Bizim buna itirazımız yok. 
Zaten hükmün tek kaynağının Allah olduğunu biz de söylüyoruz. Yalnız bunu hadislerin tefsir etme özelliğini reddederek değil, hadisi yerine 
yerleştirerek yapıyoruz. İşte bakın bu konuyu Şah Veliyyullah Dihlevî nasıl güzelce ifade ediyor:   
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             "Helâl ve haram kılmak, herhangi bir şeyin melekût âleminde o fiil sebebiyle sorumlu tutulup tutulmayacağı hakkında geçerli bir hüküm 
icad etmektir. İşte bu icad, sorumlu tutulmaya veya tutulmamaya bir sebep teşkil eder. Bu ise, Allah'ın sıfatlarındandır. Helâl ve haramın bazen 
Resule nisbet edilmesinin sebebi, O'nun sözünün, Allah'ın helâl veya haram kılmasına delil olmasındandır. Müçtehidlere nisbeti ise, ya Şari'in 
nassından veya rivayet veya onun sözünden kasdedilen manayı istinbat etmeleri cihetiyledir.'

       Demek ki müslüman gelenek, hadis-i şerifleri değerlendirmesiyle müçtehidlerin gayretleriyle; tefsir, hadis, usul-i fıkıh, fıkıh gibi ilimleriyle 
Allah'tan başka hakem, O'ndan başka hüküm kaynağı ortaya çıkarmış değil. Bilakis Allah Tealâ'yı tek hüküm kaynağı olarak bilmiş ve fakat o 
hükmün nasıl anlaşılıp tatbik edilmesi gerektiğini arayıp öğrenme yoluna girmiştir. Buna uymayan tutum ise Haricîler ile bazı oryantalistlerde ve 
onların kuklalarında görülmüştür.

          Haricîler Hz. Ali'yi (r.a.) hakem tayin ettiği için kâfir ilân ettiler. Zira "Allah'tan başka hakem yoktur" dediler. Hz. Ali buna karşı meşhur 
cevabını şöylece vermişti: "Bu hak ve doğru bir sözdür, fakat bâtıl maksat için ileri sürülmektedir." Hz. Ali: "Tamam, Allah'tan başka hakem yok. 
Fakat O, hükmünü Kur'ân'da bildirmiştir. Kur'ân ise, hükmü uygulama mercii değildir. Ondaki hükmü insanların anlayıp uygulaması gerekir" 
diyordu.

          Diğer bir iddia, Kur'ân'ın mufassal vasfını ileri sürerek, ayrıca tefsir edilmesine ihtiyaç olmadığını ileri sürmektir. Kur'ân-ı Kerim hak ile 
bâtılı iyice belli edip açıklamıştır. Birçok helâl ile haramı bildirmiştir. Onda birçok hakikat açıkça bildirilmiştir. Bu itibarla elbette mufassaldır.

           Keza Kur'ân'ın mübîn vasfını ileri sürerler. Mübîn "açık, zahir veya açıklayan" mânâlarına gelir. Kur'ân Allah'ın fiil, isim ve sıfatlarına, 
ahiret hayatına, vahiy ve nübüvvete, önceki ümmetlerin hallerine, insanın dünyadaki vazifelerine, güzel ahlâk prensiplerine, Allah'ın insanlara 
vaz'ettiği talimat ve ahkâma dair birçok hakikati açıklamıştır. Demek ki Kur'ân'ın mübîn olması şu demektir:
1- Kur'ân'ın i'cazı, Hak Tealâ'dan geldiği aşikârdır, açıktır.
2- Dünya ve âhirete, mülk ve melekûta, gaybe dair bilgiler verir, birçok kıssa ve mev'izaları açıklar.
3- Hakkı bâtıldan, hayrı serden, doğruyu eğriden, güzeli çirkinden ayırt eder.
4- Kur'ân'ın dili açık, fasih Arapça'dır. Arap dilinin muazzam ifade imkânlarını kullanmak suretiyle, ifade-i meram etmiş, diller içinde en sağlam 
bir beyan aracı ile gelmiştir.

         Bütün bunlar, Kur'ân'ın mübîn vasfını fazlasıyla göstermektedir. Fakat Kur'ân'ın mübîn olması, ondaki her şey, her insanın, her seviyenin 
hemen anlayacağı şekilde meydandadır, tefsire hacet yoktur, demek değildir. Kur'ân, Kitap olarak gönderilmiştir. Kitap birçok ilimler ihtiva 
etmektedir. Muallimsiz kitap, insanlara bir şeyler öğretmek için geçerli olan bir yol değildir. Öğretimde kitap ile yetinen, öğretmeni ve okulu 
reddeden öğretim sistemi olamaz. Onun içindir ki Allah, Kitabını, mesajını sahipsiz, muallimsiz bırakmamıştır. Birçok âyette Peygamber'in kitap 
ve hikmeti öğretmesinden, açıklamasından bahsetmiştir.

          Peygamberine tam bir itaat istemiş, O'na itaatin Allah'a itaat olduğunu bildirmiş, O'na itaat etmemenin, O'nun verdiği hükme boyun 
eğmemenin imansızlık alâmeti olduğunu bildirmiştir. Sadece birkaçının mealini verelim:;;

        "O ümmilere kendilerinden bir peygamber gönderen Allah’tır. O Peygamber, onlara Allah'ın âyetlerini okur, onların iç ve dışlarını arındırıp 
temizler, onlara kitabı ve hikmeti öğretir" (Cumu'a, 2).
"Kim Peygamber'e itaat ederse, muhakkak Allah'a itaat etmiştir" (Nisa, 80).
"Peygamber'in size bildirdiği her şeyi alıp kabul edin O'nun menettiği her şeyden vazgeçin" (Haşr, 7).
"Hayır, hayır! Rabbine yemin ederim ki, aralarında tartışıp çekiştikleri şeylerde seni hakem kabul edip, sonra da verdiğin hükümden dolayı 
içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyet göstermedikçe iman etmiş olmazlar" (Nisa, 65).
  
          "Ey Resulüm de ki; (Ey insanlar) Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, 
rahimdir"'(ÂI-i Imran, 31).
İşte Peygamber'in Kitabı öğretmesi, hikmeti yani sünneti öğretmesi, işte O'na yani O'nun hadislerinde bildirdiği hususlara itaat etmenin lüzumu, 
işte O'nun hakemliği... Bunlar, bu ve benzeri birçok âyette güneş gibi aşikârdır.

          Kitapta, elbette o kitabı esas alarak öğretim yapan o en büyük Muallimin (a.s) öğreteceği, açıklayacağı, uygulayacağı birçok şey vardır. 
Mesela Kur'ân'ın en çok üzerinde durduğu farzlardan biri salat yani namazdır. Namaz emri açıktır, kesindir. Ancak nasıl ifa edileceği, o en büyük 
Muallimin açıklayıp öğretmesine havale edilmiştir. O'nun öğretmesine başvurmadan namazın eda edilişini Kur'ân'dan anlamak mümkün değildir.

           Yoksa Kur'ân'ın mübîn ve mufassal olmasından, onu herkesin, okur yazar olmayan birinden tutun, ilimde en ileri seviyede olan, tefsir,
fıkıh, kelâm âlimlerinin aynı şekilde anlayacağı manasını çıkaran kimse, bu iddiasını kimseye inandıramaz. Hele buna karşı: "İşte Kur'ân mucize
olduğu içindir ve mübîn olduğu içindir ki onu herkes anlar, tefsir edilmesine ihtiyaç yoktur" demek tam bir mugalâtadır. Bunu iddia eden adam,

Kur'ân'da 19 mucizesinin var olduğunu ileri sürüyor. Şimdiye kadar milyonlarca ilim adamı, yüz milyonlarca müslüman, her gün okudukları
Kur'ân'da bunu neden göremediler? Kur'ân'dan kıyametin kopacağı tarihi çıkaran adam nasıl olur da bu iddiada bulunabilir? Bin dört yüz küsur
sene milyonlarca insan niçin bu tarihi Kur'ân'da göremedi acaba? Dünyada anlaşılması en zor bir durumla karşı karşıyayız. Böylesi bir iddiada

bulunan kişinin, Kur'ân'ın tefsire çok fazla ihtiyacı olduğunu ileri sürmesi beklenirdi. Demesi gerekirdi ki; "Tefsiri o kadar zor ki bakın, yüz
milyonlarca insan, ilim adamı okudu göremedi, ben çıkarabildim." Geçerli olmasa da, bunu iddia etmesine bir şey diyemezdik. Fakat her

okuyanın Kur'ân'da kesin olarak bulup anladığı demin naklettiğimiz o âyetleri inkâr ederken sonra da kalkıp böyle neticeler çıkaran kişi, akıldan
mahrum bir mahlûktur. Aslında ciddiye alınması gerekmez. Fakat, iddialarını tam bilemeyip, tutarsızlıklarını iyice tesbit edemeyenlerin biraz
ciddiye aldıklarını, veya tuhaf şeylere ilgi duymanın bir realite olduğunu gözönünde bulundurarak bir şeyler yazmak gerektiğini düşündüğüm

için, bunları kamuoyuna arzetmekte fayda gördüm. Tevfik Allah'tandır.
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Dipnotlar

1 İbn Abdilberr, Camiu Beyâni’l-ilm II, 234; Şatıbî, el-Muvafakat, IV. 19
2 Haşr, 7 Şatıbî, Muvafakat IV. 24; İbn Abdilberr, Camiu Beyani'l-İlm, II, 188
3 S. Yıldırım, Peygamberimiz'in Kur'ân'ı Tefsiri, İstanbul. 1983, s.102.
4 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'ân Dili, En'am, 114 ayetinin tefsirinde
5 Ebu's-Suud, İrşadu'l-Akli's-Selim, En'am 114 âyetinin tefsirinde
6 Hüccetullahi'l-Bâliğa, 1, 129-130
7 Elmalılı, Hak Dini Kur'ân Dili, Yusuf, 1 âyetinin tefsirinde

Kuranı Hakim ve Açıklamalı Meali
       Kur'an-ı Kerim, alemlerin Rabbi sıfatı ile Allah'ın sözüdür. Görünen alemde görünmeyen alemin dili, gaybın lisanıdır. Uhrevi alemlerin 
mukaddes haritasıdır. Ezeli ebede, yeri göğe, ferşi Arş'a bağlayan nurani kopmaz zincirdir.

             Bu mealde Ayetlerin kısa ve öz açıklamaları da verilerek Kur'an ın daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. Ayet meallerinin sonlarında o 
âyetlerle ilgili başka âyetlere işaret etmek suretiyle Kur'ân'ın Kur'ân'la tefsiri gözetildi. Her sûre başında o sûre hakkında bilgi verilip ana konular 
özetlendi.

            Mealler siyah , açıklamalar ise farklı renkte dizilerek, meal ile açıklamayı ilk anda ayırt etme imkânı verildi. Kur'ân'ın hem aslı, hem de 
meali müstakil sayfalarda verildi. Böylece her iki metnin de daha rahat okunması sağlandı. Anlamı sade ve açık bir üslûpla verildi. Bununla 
okuyucunun zihnini yormadan mânâyı anlaması hedeflendi.

HATTAT Hamid Aytaç

      Asıl adı Şeyh Musa Azmidir. Bu bakımdan "Azmi" imzalı bir çok yazısı vardır. Hamid, takma adı ile tanınmaktadır. Aytaç soyadını almıştır. 
1891de Diyarbakırda doğmuştur. Tuhfe-i Hattatînde adı geçen Hattat Amidî yani Diyarbakırlı Seyyid Adem Efendi torunlarından Zülfikar Ağanın 
oğludur. 

        İlk öğrenimini sibyan mektebinde Diyarbakır mebusu hoca Mustafa Akif Efendiden yapmıştır. Yazı aşkı da bu hocanın eğitiminden 
doğmuştur. Rüşdiye mektebinde Hoca Vahid Efendiden rika ve jandarma kolağalarından (önyüzbaşı) Ahmed Hilmi Efendiden sülüs yazıyı 
öğrenmiştir. Ayrıca Kavas-ı Sağır imamı Said Efendiden ve akrabasından hüsn-i hat hocası Abdüsselam Efendilerden de öğrenimini sürdürmüştür.

Resme yetenekli olduğundan askerî rüşdiye resim ve fransızca öğretmeni merhum ressam Ali Rıza Beyin öğrencisi ressam Hilmi Efendiden resim
öğrenmiştir. Öğrenci iken Hasan Ferid Beyin atlasından haritaları aslı gibi çizdiğinden eser, okulun müzesine konulacak değerde 
görülmüştür.Harb Okulu matbaası hattatlığına, sonra da Genel Kurmay serhattatı (hattatların başı) hocası Mehmed Nazif Efendinin ölümü üzerine
bu matbaaya geçmiştir. Bu görevi yedi yıl sürmüştür. Bu görevi sırasında l. Dünya Savaşına rastlayan yıllarda Yıldırım Orduları Gurubu emrinde 
Almanyada Berlinde Harita Dairesinde bir yıl çalışmış, sonra İstanbula dönmüştür.

Mütarekeden sonra istifa etmiş ve "Hattat Hamid Yazı" evi diye bir işyeri açarak o tarihten sonra hep serbest çalışmıştır. Hattat Hamid Bey Türk 
matbaacılığına çinkografi, çelik üzerine resim ve yazı hakketme yani gravür, kabartma ve lüks baskı tekniğini de ilk getirenlerdendir.

        İstanbulda en yeni camilerden olan Şişli Camiinin eşsiz yazıları ile bir çok evlerde, salonlarda ve işyerlerinde Mısır ve Irakta, hatta dünyanın 
her yerinde onun binlerce nefis yazısı vardır. Uzun ve verimli bir ömür süren Hattat Hamit Bey bütün İslam aleminden, hatta Japonyadan bile bir 
çok öğrenci yetiştirmiştir.

        Son yazılarından biri, Kırk Hadistir. Süleymaniye Kütüphanesi arşivinde yazılarından bir kısmının mikrofilmleri alınarak saklanmıştır. İslam 
festivali için 1976 yılında İngiliz televizyonu için Süleymaniye Kütüphanesinde renkli bir filmi çekilmiştir. Ölümünden birkaç ay önce de İslam 
Kültür ve Tarih Merkezi tarafından böyle bir film hazırlatılmıştır. Ayrıca Süleymaniye Kütüphanesi arşivinde kasetlerde kendi sesinden hayat 
hikayesi vardır.

          Mekke-i Mükerremede yapılmış olan son İslam Konferansında Hattat Hamit Beyin yazdığı bir Kuran-ı Kerimin Almanyada yapılmış nefis 
yaldızlı ve renkli bir baskısı Suudî Arabistan kralı Halid tarafından bütün İslam devlet başkanlarına armağan edilmiştir.

          18 Mayıs 1982de ölmüş, vasiyeti üzerine Karacaahmet mezarlığında Şeyh Hamdullahın yakınındaki kabrine, bir mirac kandili günü toprağa
verilmiştir.

Allah Rahmet Eylesin

NOT; SUNUM KISMINDA YER ALAN AÇIKLAMA VE BİLGİLERİN TAMAMI SUAT YILDIRIM BEYEFENDİNİN MEALİNDEN 
BİREBİR ALINMIŞTIR...
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Suat Yıldırım

  

Suat YILDIRIM
1941 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya geldi. Babası Mehmet 
Zeki Yıldırım (ö. 20.06.1989) dedesi Hacı Hüsnü Yıldırım (1938) Ergani 
müftülüğü yapmış zevat arasındadır. Annesi Seniha hanım (ö. 19.03.1955) 
tarafından dedesi Mustafa İnal (ö. 15.11.1931) Osmanlı dönemi 
mutasarrıflarından, onun babası Kavasbaşılardan Hacı İbrahim (ö. 
20.01.1932), Osmanlı dönemi A'yan (Senato) âzalarındandır. 

Suat Yıldırım 1964'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 
1964-65'de kısa süre Edirne müftülüğünde bulunup, iki yıl yedek subay olarak
askerlik görevini müteakip Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişliği yaptı (1967-
68). 1968'de Erzurum Atatürk Üniversitesinde Arap Dili ve Edebiyatı 
asistanlığına başladı. 1970-71 yıllarında bir müddet Bağdad'da incelemede 
bulundu. 1973'de "Peygamberimizin Kur'an’ı Tefsiri" konulu doktora tezini 
tamamladı. 1977'de Tefsir doçenti ünvanını alarak 1977-87 döneminde Ata. 
Ü.İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 1974-75 döneminde 
Paris Sorbonne Üniversitesinde incelemelerde bulundu. 1987-88 yıllarında S. 
Arabistan’da, Medine İslam Tebliği Fakültesinde sözleşmeli profesör olarak 
lisans ve lisansüstü dersleri okuttu. Daha sonra İstanbul Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Tefsir profesörlüğüne tayin edilip 1989-93 döneminde 
burada Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı görevini ifa etti. 1993-95 döneminde üç
yıl Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı yaptı. M.Ü.İlahiyat 
Fakültesinde öğretime devam ederken, oradan izinli olarak 1998-2000 
döneminde Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı. 
Halen Marmara Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evli olup 
üç kız babasıdır. Allah Teâlânın rahmetini ve okurların dualarını dilemektedir. 

Suat Yıldırım'ın te'lif ve tercüme olarak 13 kitabı, yetmişten fazla ilmî 
inceleme ve makalesi bulunmaktadır. Kitapları şunlardır: Peygamberimizin 
Kur'an  Tefsiri ı (1983,1999 ve 2006), Kur'an’da Ulûhiyyet (1987,1998), Kur'an 
İlimlerine Giri  ş (1983-2005 beşinci basım), Kur'an-  Kerim ve Fennî Keı şifler (1990), 
Fatiha ve En'am Sûrelerinin Tefsiri (1989 ve 1993), Mevcut Kaynaklara Göre 
H ristiyanl k ı ı (1988, 1997). Kur'an-  Hâkim ve Aç klamal  Mealiı ı ı . Tefsire Giri  ş (2001). 
Oryantalistlerin yan lg lar  ı ı ı (2003) 

Tevrat, İncil, Kur'an-  Kerim ve Bilim ı (1981-2004, onuncu basim Prof. Dr. M. 
Bucaille'in Frans zca eserinin tercümesi). En Mühim Mesaj: Kur'an  ı (1985,2006. 
dördüncü basım. Prof. Dr. M.A.Draz'ın Arapça eserinin tercümesi), Tefsir-i Kebir 
Tercümesi (1987-1995 Fahreddin Razî'nin tefsirinin üç arkadaşı ile birlikte 
tercümesi), Le Coran avec la Traduction Française (1997 iki arkadaşı ile birlikte 
Kur'an-ı Kerim'in Fransızca meali).
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Duraklama kuralları

Kur'an okuyanın uyması gereken duraklar

Kur'anı-ı Kerim'i okuyan kimsenin gözetmesi gereken durak yerleri vardır.
Mushafların ekserisi gibi, bu çalışmamızda yayınlanan mushafı şerifte de imam secavendî'nin tesbit 
ettiği durak işaretleri kullanılmıştır. Bunları şöyle açıklayabiliriz.
 
 1- Vakf-ı lazım; Durulmadığı takdirde mânanın değişmesi sebebiyle, mutlaka durulması dereken 

duraklardır. İşaret ( م) 'dır.  Örnek: اية .... مة لةم ـوة ة عف ا ايلح يلةه  اس الحن  ۢ تةأفوي الرحة م ـلفـع ــخ ونة ف ي الفـ وة  
 2- Vakf-ı Mutlak; Mâna bakımından kendisinden sonra gelen kısımla başlamak münasip olan ve 

üzerinde mânanın tamamladığı duraktır. İşaret ( ط ) 'dır. Örnek: ۜ يـن  ــــوف م  الدحي ك  يـة الـ   مة
 3- Vakf-ı Caiz : Hem durmak hemde geçmek caiz olmakla beraber durmanın daha münasip olduğu 

duraktır. İşaret  (ج )' dir. Örnek : وة ق لف  ۛ  الحن  ه  د  ۛاللحن  الحة د  مة  الصحة
 4- Vakf-ı mücevvez : Durmak caiz olmakla beraber geçmek daha münasip olan duraktır. 

İşareti ( ز)'dır. Örnek ; ث ــلف ت ـبة نفــحةـر ونة الفــؤف وةة الدح  ۜىــين البفـقن ر  وة يف ة  خة رة نخ  الف يةا  وة

 5- Vakfı murahhas : Ciddi ihtiyaç durumunda ruhsat verilen, yani sonrası öncesine muhtaç olmakla 
beraber, nefesin yetmemesi veya devam eden sözün uzunluğu sebebiyle durulan yerdir. Mâna 
değişmediğinden geriden almak gerekmez. 

 İşareti ( ص)'dır. Örnek : ة ا رة ة    م ــح ــب مف ــيه ـرف ميــت ۙ  فةـيـجحيــنف س ـــجة لةـل   عة أف ك ول ـعةـه مف  كةـجة ف   مة صف
 6- Vakfı muânaka ; Yan yana gelen iki durak olup birinde durunca diğerinde durmamak gerekir. 

İşaret ( …)'dır. Örnek :  ل كة الفك يفـذن ۛ   ـۛبۛ   فيــتةاب  لة رة ىيه  ۙ ه دى ينة ةقي تح ل لفم   
 7- Vakfı Lâ ; Mâna değişmesi sebebiyle durmanın caiz olmadığı yerdir. İşaret ( ل)'dır. Çaresiz kalıp 

durunca geriden alıp o kelimeyi tekrardan okumak gerekir.  Eğer bu işaret âyet sonunda ise geriden  
almak gerekmez. Örnek : اواـال ـقة ة مف ــت ـا ال نفـ مة لةـثفـر  م ـۛشـبةايلح اا النفزة مة ن ل نةاۙ وة من ب ونةـ م  الرحةحف ذ  كف تـة ة نف النفت مف ايلح ۙ اي ء  نف ۛشيف
 ...Geçmek mümkün olmakla beraber durmanın evlâ olduğu yerlerdir :  (قف ) -8 

Bazı kıraat imamları durmakla beraber, geçilmesi evla olan yerdir :  (ق ) -9 

10-( )  : Geçmek evlâ olmakla birlikte durmanında evlâ olduğu yerlerdır.

 ,Rükü kelimesinden kısaltma olup, Süreyi sonuna kadar okumama halinde burada durmak :  (ع )-11

Namazda kıraat ederken durup burda rüküâ gitmek uygun olur 
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Programcı     /        
 

       PROGRAMCI NOTU

-BU ESER ÖNCELİKLE BİLGİSAYAR AKILLI CİHAZ VE TELEFONLAR İÇİN ÇEŞİTLİ BROWSERLAR, 
IBOOK VE PDF ORTAMINDA OKUNABİLECEK ŞEKİLDE DÜZENLEMİŞTİR. 
-SAYFA DÜZENİ SABİTLENDİĞİNDEN SAĞLIKLI HATİM PAYLAŞMA İMKANI SAĞLAR
-11 MB BÜYÜKLÜĞE SAHİPTİR, ÇOK RAHATLIKLA ELEKTRONİK ORTAMDA PAYLAŞILABİLİR
-HAFIZLIK YAPACAKLARA SAYFALARDA YER ALAN LİNKLER SAYESİNDE İLERİ GERİ SAYFA BAŞI 
VEYA ÖNCEKİ YAPRAK SONRAKİ YAPRAK ŞEKLİNDE KOLAY HAREKET İMKANI SAĞLAR.
-YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN HARF KARIŞIKLIĞI OLMADIĞINDAN RAHAT OKUNABİLİR
-METİNSEL OLDUĞUNDAN HEM AZ YER TUTAR HEMDE İSTEDİĞİNİZ KADAR BÜYÜTÜP 
KÜÇÜLTÜLEBİLİRSİNİZ. GÖZLERİ AZ GÖRENLERİN GÖZLÜK TAKMADAN OKUYABİLME İMKANI 
SAĞLAR.
-BİLGİSAYARLARDA VE AKILLI BÜTÜN TELEFONLARDA KULLANILABİLİR. SAMSUNG GİBİ 
TELEFONLARDA PDF VIEWER ILE IPHONE KATEGORİSİNDE OLANLARLA İSE IBOOK 
PROGRAMLARINI TERCİH ETMEKTE FAYDA VAR
-İNDİRİLDİKTEN SONRA BÜTÜN DOSYA ELİNİZDEDİR HERHANGİ BİR REKLAM YAYINLANMAZ,   
İNTERENETE TEKRAR İHTİYAÇ DUYMAZ

15 MB lik bir dosya olduğundan mail, yada diğer iletşim programları ile rahatlıkla arkadaşlrınıza gönderilebirlir

LÜTFEN ELDEN ELE ULAŞTIRALIM

DUA TALEBİ

ÖNCELİKLE ÖNCEDEN ELEKTRONİK ORTAMDA HAREKELİ FONTLAR HAZIRLAYAN 
ARKADAŞLARDAN ALLAH(C.C.) RAZI OLSUN, 
HAKKI HUKUKU GEÇEN HERKES İÇİN..........

Allahümme yâ Mukallibel Kulûb, sebbit kulûbenâ alâ dînik-Ey kalbleri evirip çeviren Allahım! Kalblerimizi dininde 
sabitleyip perçinle.”

Allahümme ya Musarrifel Kulûb, sarrif kulûbenâ ila tâatik- Ey kalbleri evirip çeviren, kalblerimizi ibadet ü taat 
sevdasına çevir

Rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bil hakkı ve ente hayrul fâtihıyn. "Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimizin 
arasında Sen hak olanı hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın

Üzerimizdeki belaları def eyle 

ـل   س  رف ااءةيـ  مة ة ۙالسح اراى رة ـدف ك مف  م  يـف ـلـة  عة
EY BİZİM RABBİMİZ HALİMİZİ BİLİYORSUN

SELAM OLSUN MÜTTAKİLERE
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Allahümme A’li Kelimetallah…  

Büyük Allah’tır, her türlü 
hamd ü senâ O Yüceler 
Yücesi’nin hakkıdır ve 
sabah-akşam tesbîh ile 
anılmaya layık yalnız 
O’dur.

Âlemlerin Rabbi Yüce 
Allah’a sonsuz hamd ve 
şükür, Kainatın Medar-ı 
Fahri Efendimiz 
(aleyhisselam)’a, âline ve 
ashabına da nihayetsiz salât
ü selam olsun.
Allah’ım, zatında yüce olan
dinini bugün de dünyanın 
her bir köşesinde ve hayatın
her ünitesinde bir kere daha
yücelt; hakkı-hakikati 
bütün gönüllere duyur. 
Bizim ve bütün kullarının 
sinelerini imana, İslam’a, 
ihsan duygusuna, Kur’an’a 
ve Hakk’a hizmete aç, bizi 
bu işte istihdam eyle ve 
gökteki ve yerdeki kulların 
arasında bize karşı bir sevgi
vaz et. Bizi ihlasa erme 
yolunda ilerleyen ve senin 
ihlasa erdirdiklerinden,  hep
takva hatta onun da 
ötesinde vera’ duygusuyla 
hareket eden, zühdü bir 
hayat tarzı olarak 
benimsemiş, yüce nezdinde
kurbete mazhar olmuş, 
icraat-ı sübhaniyenin 
hepsinden razı olmuş ve 
seninde kendisinden razı 
olduğun, saffet ve duruluğu
tabiatının bir buudu haline 
getirmiş, Sen’i sevmiş ve 
Sen’in sevdiğin, hoşnut 
olduğun, hem senin hem de
senin yarattıkların 
karşısında tevazu 
kanatlarını indirmiş, 
kalblerindeki huşuun 
bedenlerinde de tezahür 
ettiği ve indirmiş olduğun 
Kur’anın emirlerine sımsıkı
sarılıp;  yasaklarından da 
fersah fersah uzak durmayı 
hayatlarının felsefesi haline
getirmiş kullarından eyle!.

Allahım Ümmet-i 
Muhammed’in  (sallallahu 
aleyhi ve sellem) –özellikle
de dünyanın dört bir 
yanında iman, İslam ve 
Kur’an hizmetinde 
koşuşturan kardeş ve 
bacılarımın, kadını ve 
erkeğiyle dostlarımın ve 
sevdiklerimin- birlik ve 
düzenini temin eyle! 
Allah’ım! bize dirlik ver!

Ey Merhameti Sonsuz Yüce
Rabbimiz! Yeryüzünde 
sulhtan, barıştan, sevgiden, 
hoşgörüden, insanlıktan ve 
inandığı gibi yaşamadan 
başka bir arzusu olmayan 
kapının bu bendelerine 
kötülük ve düşmanlık 
yapmaktan bıkıp 
usanmayan ve menfur 
emellerini gerçekleştirmek 
için plan üstüne plan, 
entrika üstüne entrika, 
komplo üstüne komplo 
kurup duran hak ve hakikat 
düşmanlarından, 
zalimlerden çekmediğimiz 
kalmadı. Biz de nâçâr bir 
kez daha kapına geldik, 
dergahına iltica ettik; 
rahmet, şefkat ve 
merhametini dileniyoruz.
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Allahümme A’li Kelimetallah…               

Yegane güç ve kuvvet
sahibi, Sultanlar Sultanı

Rabbimiz! Canlarımız
gırtlağımıza dayandığı için

huzurunda zaman zaman
isimlerini, mekanlarını

hususi ya da umumi tasrih
ettiklerimiz başta olmak

üzere bize düşmanlık
besleyen ne kadar insafsız

gaddar ve zalim varsa
hepsini Sana havale

ediyoruz.
Allah’ım! Vereceğin hükme
karşı her zaman boynumuz

kıldan ince; şayet Sen
onların hidayetlerini murad

buyuruyorsan en kısa
zamanda onları hidayete

erdir; yok muradın bu
değilse Rabbim, o hak-

hukuk tanımaz, insanlıktan
nasipsiz, tiran bozması

azgın ve taşkınların
ağızlarına gem vur.. ellerini,
ayaklarını bağla..  o azgınlar

güruhuna karşı gücünün ve
kuvvetinin büyüklüğünü

göster.. kalemleriyle
düşmanlık yapanların
kalemlerini, dilleriyle

hakkımızı ihlal edenlerin
dillerini.. kaba kuvvetle iş

yapmaya çalışanların
cephanelerini daha

kullanılamaz hale getir ve
hepsinin ama hepsinin

kuvvetlerini, aşırılıklarını,
dalaletlerini, güçlerini,

birliklerini, şer ve zulüm
istikametinde kullandıkları

malzemelerini, ittihat ve
ittifaklarını paramparça hale

getir; zîr ü zeber eyle!.

Yüce Rabbimiz! Hayatlarını
Sen’in masum kullarına

adavet etmeye bağlamış din
ve diyanet düşmanlarını

bütün teşebbüslerinde
hezimete uğrat.. onları

sarsıntı üstüne sarsıntıya
maruz bırak.. birlik ve

düzenlerini boz..
cemiyetlerini paramparça
hale getir.. hepsini bölük-

pörçük et.. birbirlerine
düşür.. kirli emellerine

ulaşmalarına müsaade etme
ve o insanlık mahrumu

zavallılara karşı her zaman
biz kullarını nusretinle

te’yîd buyur! Bütün bunları
Senden; Zâtın, güzel

isimlerin, ismi a’zamın, ulvî
sıfatların hakkı için ve

Efendimiz Muhammed
Mustafa’nın (sallallahu

aleyhi ve sellem) indindeki
şefaati hürmetine diliyor ve

dileniyoruz.
Biricik önderimiz,

mihmandarımız,
kılavuzumuz, dünya ve

ahiret saadetimizin vesilesi
Efendimiz’i, âlini ve

ashabını duamızın sonunda
bir kere daha salât ü

selamlarla yâd etmek
istiyoruz, Rabbimiz. Ne

olur, bahtına düştük, güzel
isimlerin, yüce sıfatların,

Peygamberimiz ve Kur’an
hakkı için dualarımızı kabul

buyur; yolda bulunmanın
hakkını veremiyor olsak da

yolunun bu muhtaç
yolcularını yollarda

bırakma, kapından eli boş
geri çevirme, haybet ve

hüsrana maruz bırakma!
Amin!..  

يلى أةص  ةى وة رة كف انة الحن  بـ  بفحة ث يرىا فةس  حن  كة د  ل  مف الفحة ب يرىا وة بةر  كة اللحن  أةكف
ينة الةم  ب ح الفعة حن  رة د  ل  مف ال ﴾٠٠﴿ اللفحة ةوة ال لةصح ةة  وة ي حنةا م حةسح نةب  ناة وة لةى ۛسي حد  ب ه محةلةم  عة ۛصحف ل ه  وة لةى ال عة د  وة

ينة  ع  مة ةالللحنه  ﴾٠٠﴿أةجف ينة امح د  ح وة ق  ةة الفحة ل مة كة ةة الحن  وة ل مة ل  كة ف ي ك ل حلف  أةعف الةم  وة اء  الفعة م  في  ك ل ح أةنفحة لة سف
يةاة  ي الفحة اح  ف ي ك ل ح نةوة الةم  وة اء  الفعة كة في  ك ل ح أةنفحة بةاد  ورة ع  د  نةا وةص  د ورة حف ص  رة اشف يةاة ، وة ي الفحة اح  نةوة

الف إ لةى ا ان  وة الف يمة لةم  وة ا اللف سف ذة نةا ف ي هة مف د  تةخف اسف ت نةا وة مة دف إ لةى خ  الن  وة رف الفق  ۛسان  وة ۛضعفشحةحف أفن  وة
ةلةنةا الفو  كة ف ي الدح بةاد  ة بةيفنة ع  اسح اء  وة ةمة ينةلف لةص  خف ينة الفم  ل ص  خف كة الفم  بةاد  نف ع  لفنةا م  عة اجف ض  وة  رف

ةالفم  ينة التح ر ع  ينة الفوة ةق  قةزح ينة الفم  د  ةاه  ةبي نة الرح ي حينة الرح ض  رف ينة الفمة ب وب ينةصحةاض  حف ب حينة الفمة ح  ينة الفم  اف 
الن   رف لةق  الفق  ينة ب أةخف ل حق  تةخة الفم  ينة وة ع  اش  ينة الفخة ع  اض  تةوة ةالللحنه  ﴾٠٠﴿الفم  لةناة أ مح عف ۛشمف مة ة اجف ةةة م حةمح د مح

ۛسلحةۛص ه  وة لةيف س لحةى الحن  عة ةمة لة ييح ائ ق  ۛصدة قةائ ي وة د  أةصف ات ي وة وة أةخة ان ي وة وة لة إ خف ا ۛشمف ةالللحنه  ﴾٠٠﴿ مة مح

س  ينة لة ع  مة مف أةجف ت نةا ك ل حه  مة دف اء  خ  دة أةعف ائ نةا وة دة أةعف ائ كة وة دة لةيفكة ب أةعف ةعة ا ايح ةمة اءةلح مة ك ر  أةسف ينة نةذف ذ 
ض  ا مف ف ي بةعف نةت ه  ك  م لف أةمف م ح ن عة مف وة ۛضه  ص  بةعف ن خةص ح مف وة ۛضه  ي بةعف ن ۛسم ح مف وة ير  إ لةيفه  ن ش  يةان  وة حف

مف  ۛضه  ةالللحنه  ﴾٠٠﴿بةعف إ لةى امح مف إ لةى ۛسب يل كة وة قةه  ۛسوف مف وة ايةتةه  دة يد  ه  الةة لف  إ نف ك نفۛت ت ر  دة الفعة ة  وة امة ت قة سف
ا الف وة إ لف نفۛصاف  وة يم  وة تةق  يق  م سف ان  إ لةى طةر  مة مف ف ي أةقفرةب  أةقفرةب  زة ه  قف س  مف وة ه  د  ان  فةاهف ةذفعة لح

نةتةه مف أةلفس  مف وة ه  رف أةقفلةمة كةس ح أةتةكة وة طف مف وة لةيفه  دف عة د  اشف مف وة لةه  ج  أةرف مف وة يةه  ةيفد  ل لف أ اغف مف وة ه  اهة وة مف أةفف فةأةلفج 
ق  مف وة تةه  ل حة أةسف ةوة ع وح مف وة تةه  دة حف وة مف وة تةه  كة ۛشوف مف وة ۛضلةلةتةه  مف وة يةانةه  ط غف مف وة ةتةه  مفدح اقةه  مف وات حفة ادةه  ات ححة مف وة تةه 

مف ه  انفت ظةامة مف وة ه  ن ظ مة ةالللحنه  ﴾٠٠﴿  وة مف ك مح قفه  ز ح مة مف وة ه  عة مف قف جة فةر ح مف وة لةه  ۛشت حتف ۛشمف مف وة لفه  لفز  زة مف وة ه  مف ز  ة اهف لح
مة ةم  م  ازح ه  لة ت بةل حغف مف وة نةه  مف بةيف لف بةأفۛسه  عة اجف ةق  وة ات كةلف فة ح ص  ق  ح ذةات كة وة ب حة ق  مف ب حة لةيفه  نةا عة رف انفص  لة وة مة

نةا م حة ة  ۛسي حد  اعة ۛشفة ة  وة مة رف ب ح  يم  وة ظ  كة الفعة م  ة  اسف مة رف ح  ح وة ق  ب حة ننى وة ائ كة الفح سف مة ح أةسف ق  ب حة ةوة د مح
ى ۛص طةفن صف ةالفم  ۛسلح ه  وة لةيف نة اللحةى الحن  عة ان ه  م  وة لةى إ خف عة ةمة وة ۛسل ينة نح رف الفم  ي حينة وة ينف الب  ۛصل ح الل ﴾٠٠﴿م  ةوة ةه لح مح

نةا م حة لةى ۛسي حد  ةعة لةى مح عة ينة  الد  وة ع  مة ب ه  أةجف ۛصحف ٠﴾٠٠﴿ل ه  وة
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