
53  Azizin hanımı sözüne şöyle diyerek devam etti: 
Ben kötülüğü isteme hususunda nefsimi temize 
çıkarmam, bununla nefsimi temize çıkarmak 
istemedim. Çünkü insanın nefsi arzuladığı şeye 
meylettiği ve onu bundan engellemek zor olduğu 
için çokça kötülüğü emreder. Ancak yüce Allah'ın 
rahmet ettiği ve kötülüğü emretmekten koruduğu 
nefisler bundan müstesnadır. Şüphesiz ki Rabbim, 
kullarından tövbe edenleri bağışlayan ve onlara 
merhamet edendir.
54  Hükümdar Yusuf'un suçsuzluğunu ve ilim 

sahibi olduğunu anlayınca yardımcılarına: "Onu 
bana getirin kendime has (müşteşar) yapayım" 
dedi. Onu getirdiler, onunla konuştuktan sonra 
(Yusuf'un) ilmi ve zekası ortaya çıkınca ona: "-Ey 
Yusuf!- Şüphesiz ki bugün sen yanımızda yüksek 
makam sahibi ve güvenilir bir kişi oldun." dedi.
55  Yusuf, hükümdara: "Beni ülkenin hazinelerini 

ve Mısır arazisinin yiyeceklerini korumakla 
görevlendir. Şüphesiz ki ben, güvenilir bir 
koruyucu ve görev yaptığım işte ilim ve basiret 
sahibiyim." dedi.
56  Yusuf'un suçsuzluğunu ispat ederek ve 

hapisten kurtararak lütufta bulunduğumuz 
gibi, Mısır'da kalmasına da imkan sağladık. 
Dilediği yere gelip orada konaklardı. Dünyada 
rahmetimizi dilediğimiz kulumuza veririz. İyilik 
edenleri mükâfatsız bırakmayız. Bilakis eksiksiz 
olarak tam bir şekilde karşılığını veririz.
57  Allah'ın emirlerini yerine getirerek ve 

yasaklarından kaçınarak takvalı olanlar için 
Allah'ın ahirette hazırladığı mükâfat dünya 
mükâfatından daha hayırlıdır.
58  Yusuf'un kardeşleri malları ile Mısır topraklarına geldiler ve Yusuf'un huzuruna çıktılar. Yusuf onların 

kardeşleri olduğunu anladı. Uzun zaman geçip şekli değiştiği için onlar kardeşlerini tanımadılar. Çünkü onu 
kuyuya attıklarında o, ufak bir çocuktu. 
59  (Yusuf) Azık ve erzak olarak kendisinden istedikleri şeyleri onlara verdi. Baba bir kardeşlerinin olduğunu ancak 

babalarının yanında bıraktıklarını Yusuf'a haber verdiklerinde: "Baba bir kardeşinizi bana getirin size bir yüklü 
deve daha fazla vereyim. Benim ölçeği eksiksiz tam olarak verdiğimi görmüyor musunuz? Ben misafirperverlerin 
en iyisiyim." dedi.
60  Eğer onu bana getirmezseniz baba bir kardeşiniz olduğu iddianızdaki yalanınız ortaya çıkar. Size tek bir ölçek 

bile yiyecek vermem ve bir daha da benim ülkeme yaklaşmayın.
61  Kardeşleri ona: "Onu babasından isteyeceğiz ve onu almak için elimizden geleni yapacağız. Şüphesiz ki bizler, 

emrettiğini eksiksiz bir şekilde yerine getireceğiz" diyerek cevap verdiler.
62  Yusuf, memurlarına: Onlara mallarını geri verin, ailelerinin yanına dönünce onlardan satın almadığımızı 

anlamaları veYusuf'a doğru sözlü olduklarını ispat etmeleri için onları ikinci kez kardeşleri ile birlikte gelmeye 
mecbur bırakacaktır ve onlardan mallarını kabul edecektir.
63  Babalarına döndüklerinde Yusuf'un kendilerine nasıl ikramda bulunduğunu anlattılar ve: Ey Babamız! eğer 

kardeşimizi yanımızda götürmezsek bize artık erzak verilmeyecek. Onu bizimle gönder, şüphesiz ki sen onu bizimle 
gönderirsen erzak alabiliriz. Sana sağ salim dönene kadar onu koruyacağımızın sözünü veriyoruz, dediler.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Müminin düşmanlarından biri de, iki yanı arasındaki nefsidir. Bundan dolayı 
kişi nefsini gözetim altında tutması ve çarpıklıklarını düzeltmesi gerekir. 2 - Ümmetin maslahatı için bir makama 
getirilen kimsenin ilim sahibi ve güvenilir olma şartı vardır. 3 - Ahirette verilen şeylerin Allah Teâlâ'nın lütfundan 
olduğu açıklanmıştır. Şüphesiz ki o, iman ehli için en faziletli, en kalıcı ve hayırlı olandır. 4 - Hayır ve iyiliği isteyen 
bir kimsenin ihtiyaç anında kendi nefsini övmesi ve makam talebinde bulunması caizdir.

۹۲
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64  Babaları onlara şöyle dedi: Daha önceden öz 
kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendi 
isem bunun hakkında da o kadar güveniyorum. 
Size Yusuf hakkında güvendim, onu koruyacağınız 
hakkında söz verdiniz ve vaadinizi tutmadınız. 
Koruma vaadi hakkındaki vermiş olduğunuz 
söze güvenmiyorum. Benim güvenim Allah'adır. 
O, korumak istediği kimseyi koruyanların en 
hayırlısı ve rahmet etmek istediği kimseye rahmet 
edenlerin en merhametlisidir.
65  Yanlarında götürdükleri yüklerini 

açtıklarında zahire bedellerinin kendilerine geri 
verildiğini gördüler. Babalarına: Bu ikramdan 
sonra Aziz'den daha ne isteriz? Aziz, bize 
lütufta bulunarak erzakların bedelini geri verdi. 
Onunla ailemize yeni yemek getirir ve korktuğun 
şeylerden de kardeşimizi koruruz. Kardeşimizin 
yanımızda olmasından dolayı bir deve yükü 
yiyecek daha alırız. Bir deve yükü daha fazla 
yiyecek vermek Aziz'in katında kolay bir şeydir.
66  Babaları onlara şöyle dedi: Ölüm hepinizi 

kuşatır, sizden hayatta kimseyi bırakmaz, onu 
def etmeye ve dönmeye güç yetirememeniz hariç, 
Allah adına onu bana geri getirmeniz için söz 
vermedikçe onu sizinle göndermeyeceğim. Bunun 
için Allah adına söz verdiklerinde, dedi ki: "Allah 
söylediklerimize şahittir, O'nun şahitliği bize 
yeter."
67  Babaları onlara nasihatta bulunarak şöyle 

dedi: Toplu bir şekilde Mısır'a bir kapıdan 
girmeyin. Ancak ayrı ayrı kapılardan girin. Bu, 
bir kişi hepinize birden zarar vermek istediğinde 

sizin kurtulmanız açısından daha güvenlidir. Bunu eğer Yüce Allah sizin için bir zarar murad ederse onu sizden 
def edebileceğim için söylemiyorum.Yada Allah'ın sizin için murad etmediği bir hayrı size verebileceğim için 
söylemiyorum. Allah'ın hükmünden başka hüküm, emrinden başka emir yoktur. Bütün işlerimde ben yalnızca 
O'na tevekkül ederim. Tevekkül edenler de bütün işlerinde yalnız O’na tevekkül etsinler.
68  Yusuf'un öz kardeşi onlarla birlikte yola koyuldu. Babalarının emrettiği gibi ayrı ayrı kapılardan girdiklerinde, 

onların ayrı ayrı kapılardan girmiş olmaları Allah'ın takdir etmiş olduğu bir şeyi onlardan def edecek değildi. 
Bu Yakub'un evlatlarına karşı hissettiği şefkat duygusuydu, onu açığa vurdu ve evlatlarına bununla nasihat etti. 
Yakub, Allah'ın kaderinden başka bir kader olmadığını iyi biliyordu. O kendisine öğrettiğimiz kadere imanı ve 
sebepleri yerine getirmenin gerekliliğini biliyordu. Ancak insanların çoğu bunu bilmezler.
69  Yusuf'un kardeşleri yanına girdiğinde yanlarında öz kardeşi de bulunuyordu ve öz kardeşini yanına çekip 

gizlice ona: "Şüphesiz ki ben senin öz kardeşin Yusuf'um. Kardeşlerinin bize karşı eziyet, kin tutmak ve beni 
kuyuya atma gibi pervasız davranışlarından dolayı üzülme!" dedi.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - İhanet edene karşı dikkatli ve ihtiyatlı olunması gerektiği emredilmiştir.(Bir Mümin aynı delikten iki kere 
sokulmaz).
2 - İhtiyatlı olma yollarından biri de (Allah adına) yemin etmesini isteyerek o kimseden sapa sağlam bir söz 
almaktır. Aynı zamanda kendisinden korkulan kimseden mevduat ve emanetlerin korunması adına yemin etmesini 
istemenin cevazına delalet eder.
3 - Bir başkasının yemin etmesini isteyen kimsenin, yemin edecek olanın kudreti dahilinde olmadığını gördüğü bazı 
hususları istisna etmesi caizdir.
4 - Ölüm tehlikesi olan şeylere karşı ihtiyatlı olmak yerine getirilmesi emredilen sebeplerden birisidir.

۹۳
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70  Yusuf emrinde çalışanlara kardeşlerinin 
develerine yiyecek yüklerken hükümdarın 
erzak talebinde bulunanlara yiyecek koymak 
için kullanılan ölçü kabını haberleri olmadan öz 
kardeşinin yükü arasına koymalarını emretti ki, 
kardeşini yanında bırakabilsin. Ailelerine dönmek 
için yola koyulduklarında hemen arkalarından 
bir münadi: "Ey develeri yiyecek yüklü kervan 
sahipleri! Şüphesiz siz hırsızlık yaptınız!” diye 
seslendi.
71  Yusuf'un kardeşleri hemen arkalarından 

seslenen münadiye ve onunla birlikte olan 
arkadaşlarına dönerek: "Ne kaybettiniz ki bizi 
hırsızlıkla suçluyorsunuz?" dediler.
72  Münadi ve yanında onunla birlikte olan 

arkadaşları Yusuf'un kardeşlerine şöyle dediler: 
"Hükümdarın ölçü için kullandığı kabı kayboldu. 
Kim, biz aramadan bu kabı getirirse ona bir 
deve yükü ödül vardır." dediler. Münadi: "Ben o 
kimseye bunun garantisini veriyorum."
73  Yusuf'un kardeşleri onlara dediler ki: 

"Vallahi halimizden de belli olduğu gibi dürüst ve 
suçsuz olduğumuzu biliyorsunuz. Şüphesiz ki biz 
Mısır topraklarına fesat çıkarmak için gelmedik. 
Biz hayatımız boyunca hiç hırsızlık yapmadık." 
dediler.
74  Münadi ve onunla beraber olan arkadaşları 

şöyle dediler: "Eğer hırsızlık yapmadığınız 
hususundaki iddianızda yalan söylüyor iseniz, 
sizin katınızda hırsızlık yapanın cezası nedir?" 
dedi.
75  Yusuf'un kardeşleri onlara şöyle dediler: 

Bizde hırsızın cezası çalınan mal kimin yükünde çıkarsa, o kişinin kendisi malını çaldığı kimseye köle olarak teslim 
edilir. İşte biz hırsızları, köle olarak edinmek ile cezalandırırız.
76  Yusuf yüklerini kontrol etmek için onları geri çevirdi. Kendi öz kardeşinin yükünü aramaya başlamadan önce 

anne baba bir olmayan kardeşlerinin yüklerini aramaya başladı ki, yapmış olduğu hile anlaşılmasın. Sonra öz 
kardeşinin yükünü kontrol etti ve hükümdarın kabını ondan çıkardı. Kardeşinin yükünün arasına kabı koyma 
planını Yusuf'a da biz öğrettik. Yine ona başka bir plan daha öğrettik, o da kardeşlerinin beldesinde hırsızlık yapanın 
köle olarak alınma ile cazalandırılmasıydı. Hükümdarın cezası uygulandığında bu durum gerçekleşmeyecekti. 
Çünkü hırsıza dövmek ve para cezası uygulanıyordu. Bu, ancak Allah’ın dilemesiyle oldu. Şüphesiz ki O, herşeye 
kadirdir. Yusuf'un makamını yükselttiğimiz gibi dilediğimiz kulumuzun makamını da yükseltiriz. Her ilim 
sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır. Bütün ilimlerin üzerinde herşeyi hakkıyla bilen Allah'ın ilmi vardır.
77  Yusuf'un kardeşleri dediler ki: Eğer o çaldı ise şaşılacak bir şey yok, daha önce onun öz kardeşi de çalmıştı. Bu 

sözleriyle Yusuf -aleyhisselam-'ı kastediyorlardı. Yusuf bu söylemiş oldukları söz ile çektiği eziyeti içinde gizledi ve 
onlara belli etmedi. İçinden onlar için şöyle dedi: "Ne kötü bir haset ve iş yapmaktasınız, bu başlı başına bir şerdir. 
Allah Teâlâ sizden sadır olan bu iftirayı hakkıyla bilmektedir."
78  Yusuf'un kardeşleri şöyle dediler: Ey Aziz! Şüphesiz ki onu çok seven yaşlı bir babası var. Onun yerine bizden 

birini alıkoy. Bize ve diğer insanlara olan muamelenden ötürü, biz seni iyilik edenlerden görmekteyiz. Bize bu 
hususta bir iyilik et.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Hakkın yerini bulması için yapılan hile, başkasına zarar vermemek şartı ile caizdir.
2 - Malını kaybeden ya da kaybettiği mala ihtiyacı olan kimsenin bulması için kendisine yardım eden kimseye 
miktarını ve vasfını belirleyerek ödül vermesi caizdir.
3 - Eziyeti görmezden gelmek ve içerde gizlemek güzel ahlâktandır.
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79  Yusuf -aleyhisselam- dedi ki: "Zalimin 
suçundan dolayı suçsuz bir kimseye zulmetmekten 
Allah'a sığınırız. Hükümdarın kabını yükünün 
arasında bulduğumuz kimseden başkasını 
alıkoyarsak, işte biz o zaman suçluyu bırakıp 
suçsuz kişiyi cezalandırarak zalimlerden oluruz."
80  Yusuf'un taleplerine icabet etmesinden 

ümitlerini kestiklerinde istişare etmek için 
insanlardan uzaklaştılar. En büyük kardeşleri dedi 
ki: Def etmeye güç yetiremediğiniz ölümün sizi 
kuşatması hariç, babanızın oğlunu (Bünyamin'i) 
ona geri götürmeniz için Allah adına sizden sapa 
sağlam aldığı sözü hatırlatırım. Bundan önce de 
Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru biliyorsunuz. 
Babanıza verdiğiniz sözü yerine getirmediniz. 
Babam bana geri dönmem için müsade edene 
kadar ya da kardeşimi alma hususunda Allah 
hükmedene kadar Mısır topraklarını terk 
etmeyeceğim. Allah hükmedenlerin en hayırlısıdır. 
O, hak ve adalet ile hükmeder.
81  En büyük kardeşleri şöyle dedi: Babanıza 

dönün ve deyin ki: Oğlun hırsızlık yaptı ve bu 
hırsızlığının cezası olarak Mısır'ın Aziz'i onu 
köle edindi. Biz ancak yükü arasında çıkan kabı 
gördüğümüze şahitlik edip onu haber verdik. 
Biz onun hırsızlık yapacağını bilmiyorduk. Eğer 
bunu bilseydik onu geri getirmek için sana söz 
vermezdik.
82  -Ey Babamız!- Doğru söylediğimizden emin 

olman için içinde olduğumuz Mısır halkına ve 
beraber geldiğimiz kafileye sor, bizim sana haber 
verdiğimiz şeyi haber vereceklerdir. Gerçekten 

biz, (Bünyamin'in) hırsızlık yaptığını söylediğimiz hususta doğru söyleyenleriz.
83  Babaları onlara dedi ki: Onun hırsızlık yapması ile ilgili anlattığınız iş öyle değil, bilakis nefisleriniz sizi aldatıp 

daha önceden kardeşi Yusuf'a yaptığınızın aynısını ona yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. 
Ben şikayetimi ancak Allah'a arz ediyorum. Umulur ki Allah onların hepsini; Yusufu, öz kardeşini (Bünyamin'i) 
ve en büyük kardeşlerini bana döndürecektir. Şüphesiz ki O Allah -Subhanehu ve Teâlâ- içinde bulunduğum hali 
hakkıyla bilen ve işlerimi yönetmede hikmet sahibidir.
84  (Yakub) Onlardan yüz çevirerek uzaklaştı ve dedi ki: Ey Yusuf'a olan şiddetli hüznüm! Göz bebeklerinin 

siyahlığı ağlamaktan dolayı beyaza büründü. O hüzün ve keder dolu olmasına rağmen bunu insanlardan gizliyordu.
85  Yusuf'un kardeşleri babalarına şöyle dediler: "Vallahi -Ey Babamız!- Yusuf'u hatırlayıp duruyorsun. Onun 

yokluğundan dolayı ona acıyıp dertleniyorsun ve bu yüzden kendini perişan edip hastalanacak ya da gerçekten 
öleceksin."
86  Babaları onlara dedi ki: Bana isabet eden hüzün ve kederimi yalnızca yüce Allah'a arz ederim. Yüce Allah'ın 

lütuf ve ihsanını, darda olanın duasına icabet etmesini ve musibete uğrayana vereceği mükâfatı sizden daha iyi 
bilirim.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Masum olan kimsenin başkasının işlediği suçtan dolayı alıkonulması caiz değildir. Aynı şekilde suçlu olan 
kimsenin yerine başka birisi de alıkonulmaz.
2 - Eğer şikayetler yalnızca Allah Teâlâ'ya arz ediliyorsa işte güzel sabır budur.
3 - Mümin olan kimsenin Allah Teâlâ'nın onun sıkıntısını gidereceğine dair kesin bir imana sahip olması gerekir.

۹٥
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87  Babası onlara dedi ki: Ey oğullarım! Gidin, 
Yusuf ve kardeşinin haberlerini araştırın. 
Yüce Allah'ın kulunun gamı kederini giderip 
onu rahatlatmasından ümidinizi kesmeyin. 
Şüphesiz ki kâfirler topluluğu ancak Allah'ın 
gam ve kederi giderip kulunu rahatlatmasından 
ümidini keser. Çünkü kâfirler Allah'ın kudretinin 
büyüklüğünden cahildirler ve kullarına olan fazlı 
ihsanı onlara gizli kalmıştır.
88  Babalarının emrini yerine getirdiler. Yusuf ve 

kardeşini aramak için yola koyuldular. Yusuf'un 
yanına girdiklerinde ona şöyle dediler: Bize darlık 
ve sıkıntı isabet etti. Çok az değersiz bir sermaye 
ile geldik. Daha önceden bize ölçüp verdiğin 
gibi tam bir şekilde ölçüp ver. Değersiz olan bu 
sermayemizi görmezden gelip bize daha fazlasını 
tasadduk et. Şüphesiz ki yüce Allah, sadaka 
verenlerin karşılığını en güzel şekilde verir.
89  Söylediklerini duyduğunda onlara merhamet 

duyarak kalbi yumuşadı. Kendisini onlara 
tanıtarak şöyle dedi: Siz yaptığınız şeyin 
akibetinden cahil kimseler iken Yusuf ve kardeşine 
neler yaptığınızı biliyor musunuz?
90  Şaşırarak, yoksa sen Yusuf musun? dediler. 

Yusuf onlara: "Evet ben Yusuf'um" dedi. Bu 
benim yanımda gördüğünüz ise öz kardeşimdir. 
Yüce Allah bize içinde bulunduğumuz durumdan 
kurtulma ve kadrimizi/değerimizi yükseltme 
lütfunda bulundu. Şüphesiz ki kim emirlerine 
itaat edip yasaklarından sakınır ve musibetlere 
sabrederse, yaptığı iş ihsan işlerindendir. Allah 
Teâlâ ihsan sahibi kullarının ecrini zayi etmez. 
Bilakis onlar için onu saklar.
91  Kardeşleri ona karşı yapmış olduklarından dolayı özür dileyerek şöyle dediler: "Vallahi yüce Allah sana 

vermiş olduğu olgunluk vasfı ile seni bize üstün kıldı. Andolsun ki biz sana yaptıklarımızla zulmeden ve kötülük 
yapanlardan olduk."
92  Yusuf onların özürlerini kabul ederek şöyle dedi: ''Bugün sizin için ceza olarak azarlama ve kınama yoktur. Yüce 

Allah'tan sizi bağışlamasını dilerim. Şüphesiz ki O, Subhânehu ve Teâlâ merhametlilerin en merhametlisidir.''
93  Babasının gözlerine olanlar hakkında kendisine haber verdikleri durumdan dolayı gömleğini onlara vererek şöyle 

dedi: ''Bu gömleğimi götürün ve babamın yüzüne sürün, tekrardan görmeye başlasın. Bütün ailenizi de benim yanıma 
getirin.''
94  Kafile Mısır'dan yola çıkıp şehirden ayrılınca, Yakub -aleyhisselam- çocuklarına ve etrafındakilere dedi ki: 

"Beni cahillikle suçlamayacağınızı ve bu adam ne dediğini bilmeyen bir bunak demeyecekseniz inanın ki, ben 
Yusuf'un kokusunu alıyorum."
95  Etrafında bulunan çocukları dediler ki: "Vallahi sen hala Yusuf'un senin yanındaki makamı ve onu yeniden 

görme hususunda eski kuruntuların içindesin."

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Yakub -aleyhisselam-'ın yüce Allah hakkındaki marifetinin büyüklüğünü gösterir. Öyle ki musibetlerin ard arda 
gelmesi ve yılların geçmesine rağmen hüsnüzannında hiçbir değişiklik olmamıştır.
2 - Gerçek manada hatasından dönüp özür dileyen kimsenin ahlâki bir özelliği de Allah'tan tevbe talebinde 
bulunması, kendisinin bu (yanlışı) kabul etmesi ve zarar verdiği kimselerden af dilemesidir.
3 - Takva ve sabır ile dünya ve ahirette en büyük makamlara ulaşılır.
4 - Kötülük eden kimsenin özrünü kabul edip özellikle de imkânı olduğu halde ondan intikam almayı ve geçmişte 
yaptıklarından dolayı azarlamayı/kınamayı terk etmek gerekir.
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96  Yakub'u sevindirecek müjdeci gelip Yusuf'un 
gömleğini yüzüne bırakınca, görmeye başladı. 
Çocuklarına dedi ki: "Ben size Allah'ın lütuf ve 
ihsanı ile sizin bilmediğinizi bilirim demedim mi?"
97  Yusuf ve kardeşine yaptıklarından dolayı 

çocukları, babaları Yakub -aleyhisselam-'dan özür 
dileyerek: "Ey Babamız! Geçmişte işlediğimiz 
günahlardan dolayı yüce Allah'tan bağışlanmamızı 
dile. Şüphesiz ki bizler Yusuf ve kardeşine 
yaptıklarımızdan dolayı kötü ve günâhkar 
kimseleriz." dediler.
98  Babaları onlara dedi ki: "Rabbimden 

bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz ki O, 
kullarından tevbe edenlerin günahlarını 
bağışlayan ve onlara karşı çok merhametlidir."
99  Yakub ve ailesi yaşadıkları topraklardan çıkıp 

Mısır'a Yusuf'un yanına geldiler. Yusuf'un yanına 
girdiklerinde; Yusuf ana ve babasını kucakladı. 
Kardeşleri ve ailelerine şöyle dedi: "Allah'ın 
dilemesi ile güven içinde Mısır'a girin burada size 
eziyet edilmez."
100  Yusuf kendi oturduğu tahtın üzerine 
babasını ve anasını oturttu. Babası, annesi ve 
on bir kardeşi ona secde etmek için önünde 
eğildiler. Bu secde rüyada olduğu gibi Allah'ın 
emrini gerçekleştirmek için yapılan saygı 
secdesi idi, ibadet secdesi değildi. Bundan dolayı 
Yusuf -aleyhisselam- babasına şöyle dedi: Bu 
sizin beni secde ile selamlamanızdır. Bu, daha 
önceden gördüğüm ve sana anlattığım rüyamın 
açıklamasıdır. Rabbim bu rüyayı hakikate 
dönüştürdü. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını 

bozduktan sonra Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi de çölden getirerek bana ihsanda bulundu. Şüphesiz 
Rabbim dilediği şeyi idare etmesinde lütuf sahibidir. Şüphesiz O, kullarının durumlarını hakkıyla bilendir. İşlerini 
idare etmede hikmet sahibidir.
101  Sonra Yusuf Rabbine dua etti ve şöyle dedi: "Rabbim, bana Mısır'ın mülkünü verdin, rüyanın tabirini öğrettin. 
Ey gökleri ve yeri bir benzeri olmadan yoktan var edip yaratan! Sen, dünya ve ahiret hayatında bütün işlerimi 
üstlenensin. Ömrüm bittiğinde benim canımı Müslüman olarak al. Beni Cennet'in en üst mertebesi olan Firdevs'te 
salih peygamberler olan atalarım ve diğerlerine ilhak et."
102  -Ey Rasûl- Yusuf ve kardeşlerinin kıssasını sana vahyediyoruz. Senin bu kıssa hakkında hiç bir ilmin yoktu. 
Yusuf'un kardeşleri onu kuyunun dibine atmak için karar aldıklarında ve bunun için hileler kurduklarında sen 
orda değildin. Ancak biz bunları sana vahyettik.
103  -Ey Rasûl!- Onların iman etmeleri için sen ne kadar çalışıp çabalasan da insanların çoğu iman etmezler. Üzülüp 
kendini helak etme!

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Ana- babaya iyilik, saygı ve ikramda bulunmak farzdır. Onları mutlu edecek müjdeyi bir an önce haber vermek 
bu kapsamda değerlendirilir.
2 - Şeytan'ın kışkırtmasına ve dostların arasını açmak için çalışan kimseye karşı çok dikkatli olmak gerekir.
3 - Kulun dünya ve ahirette makamı ne kadar yüksek olursa olsun, bunun tamamı Allah Teâlâ'nın lütfuna ve 
kuluna nimet vererek ihsanda bulunmasına döner.
4 - Yüce Allah'tan güzel bir son, kıyamet gününde selamet, kurtuluş ve Cennet'te salih kimselerin arasına katılmayı 
istemek gerekir.

۹۷
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104  Eğer akletseydiler sana iman ederlerdi. 
Çünkü sen -Ey Rasûl!- Kur'an'dan ve davet 
ettiğin şeyden dolayı onlardan bir karşılık talep 
etmedin. Kur'an bütün insanlara öğütten başka 
birşey değildir.
105  Göklerde ve yerde yayılmış halde Allah 
-Subhânehu ve Teâlâ-'nın birliğine delalet eden 
çokça ayetler vardır. İnsanlar onların üzerinden 
geçer onları düşünüp ibret almadan yüz çevirirler. 
Onlara bakmadan geçip giderler.
106  İnsanların çoğu yüce Allah'ın yaratıcı, rızık 
veren, yaşatan, öldüren olduğuna iman ederler. 
Ancak O'nunla birlikte putlara ve ilah edindikleri 
diğer varlıklara ibadet ederler. Allah -Subhânehu 
ve Teâlâ-'nın oğlu olduğunu iddia ederler.
107  Bu müşrikler dünyada onları yerin dibine 
batıracak ve def edemeyecekleri azaptan ya da 
aniden kıyametin kopmasından emin mi oldular? 
Onlar kıyametin gelmesini hissetmiyorlar ki 
onun için hazırlık yapsınlar. Bunun için mi iman 
etmiyorlar?
108  -Ey Rasûl!- Davet ettiğin kimselere de ki: 
Bu benim insanları apaçık delil ile davet ettiğim 
yolumdur. Bana tabi olanlar, benim yolumu 
izleyenler ve sünnetim üzerine hareket edenler de 
bu yola davet ederler. Allah'a şirk koşanlardan 
değilim. Bilakis ben, Allah -Subhânehu ve Teâlâ-
'yı tevhid eden, birleyenlerdenim.
109  -Ey Rasûl!- Senden önce insanlardan sadece 
erkek olan peygamberler gönderdik, melek 
göndermedik. Sana vahyettiğimiz gibi onlara 
da vahyettik. Onlar çöl halkı olan bedeviler 
değil şehir halkıydı. Kavimleri onları yalanladı, biz de onları helak ettik. Seni yalanlayanlar yeryüzünde dolaşıp, 
kendilerinden önce yalanlayanların sonu nasıl oldu düşünüp ibret almazlar mı? Ahiret yurdundaki nimetler 
dünyada Allah'tan korkan takva sahipleri için daha hayırlıdır. Emirlerini yerine getirip -bunun en büyüğü iman 
etmektir- yasaklarından sakınarak -bunun en büyüğü Allah'a şirk koşmaktır- Allah'tan korkmanın sizin için daha 
hayırlı olduğunu akıl etmeyecek misiniz?
110  (Kavimlerine) gönderdiğimiz peygamberlerin düşmanlarına mühlet verdik. Onlara istidrâc olması için 
(Allah'ın azaplarını arttırmak için kendisine isyan edenlere nimetlerini arttırmasıdır) cezalarını vermekte acele 
etmiyoruz. Onların helak olması geciktiğinde peygamberler onların helak olmasından ümitlerini kestiler. Kâfirler 
kendilerine gönderilen rasûllerin yalanlayanlar için vadettikleri azabın ve Müminlerin kurtulmasının yalan 
olduğunu zannetiklerinde rasûllerimize yardımımız geldi. Yalanlayanlar için meydana gelecek helaktan rasûlleri 
ve Müminleri kurtardık. Günahkâr topluluğa azabımızı indirdiğimizde bunu onlardan kimse geri çeviremez.
111  Peygamberlerin ümmetlerinin, Yusuf ve kardeşlerinin kıssalarında aklı selim sahipleri için öğütler vardır. 
Kur'an, Allah adına yalan ve uydurma sözü içermez. Ancak Allah katından indirilen semavi kitapları tasdik eden, 
hüküm ve kuralların açıklanmasında ihtiyaç duyulan herşeyi tafsilatlı bir şekilde açıklayandır. Her hayır için yol 
gösterici ve kendisine iman eden topluluk için bir rahmettir. İşte bu kimseler onda bulunandan istifade ederler.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Allah Teâlâ'nın bir lütfu da peygamberlerine bazı gaybî hususları belirli hikmet 
ve amaçlar için bildirmesidir. 2 - Davetçi olan kimse kulların kalplerini değiştirme ve itaatlere yöneltme yetkisine 
sahip değildir. Şüphesiz ki insanların çoğu hidayet ehlinden değildir. 3 - Yeryüzünün üzerinde açıkça görülen ve yüce 
Allah'ın birliğine delalet eden kevnî ayetlerden yüz çevirenler yerilmiştir. 4 - {De ki: Bu, benim yolumdur...} ayeti 
davetin bazı rukünlerini içermektedir. Bu rukünlerden bazıları şunlardır: a) Davetin bir metodu bulunmaktadır: 
{Allah'a davet ederim}. b) Bu metod ilim üzere olması gerekir: {Basiretle}. c) Davetçi tarafından olması gerekir: 
{Ben}, {Davet ediyorum}. d) Davet edilenlerin olması gerekir: {Bana uyanlar}.
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Ra'd Suresi
Medine'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
İlahi güç ve kudretin hakikat ve tezahürünün, 
vaad ve tehditin ispatı, değişim ve dönüşümde 
Allah'ın sünneti açıklanmıştır.

 C Tefsîr:
1  (Elif Lâm Mîm Râ) Bakara Suresinin 

başında buna benzer harfler hakkında 
açıklama yapılmıştır. Bu yüce ayetler bu surede 
zikredilmiştir. -Ey Rasûl!- Allah'ın sana indirdiği 
Kur'an içinde uydurma bulunmayan hak olan 
(bir kitaptır), Allah'ın katından olduğunda şek 
şüphe yoktur. Ancak insanların çoğu inat ve 
kibirlerinden dolayı ona iman etmezler.
2  Allah gökleri gördüğünüz gibi herhangi bir 

dayanak olmadan yükseltip yaratandır. Sonra 
temsîl (benzetme) ve tekyîf (keyfiyet verme) 
olmaksızın şanına yakışır bir şekilde Arş'ın 
üzerine yükselmiştir. Güneşi ve ayı faydalanmaları 
için mahlukatının hizmetine sunmuştur. Güneş 
ve aydan her biri Allah'ın ilmiyle belirli bir 
süre (yörüngelerinde) akıp gitmektedir. Allah 
-Subhanehu ve Teâlâ- göklerde ve yerdeki işleri 
dilediği gibi yönetmektedir. Kıyamet günü 
Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız 
ve o güne salih amellerle hazırlık yapasınız diye 
kudretine delalet eden ayetleri açıklar.
3  O -Subhânehu ve Teâlâ- yeryüzünü yayıp 

döşeyen, orada insanlar ileri geri sallanmasın/
sendelemesin diye sabit dağlar yaratan, orada her 

türlü meyve ve hayvanlardan erkek ve dişi iki sınıf yaratan, geceyi gündüzün üstüne örten, ışık saçarken karanlığa 
gömendir. Şüphesiz ki bu zikredilen şeylerde Allah'ın yarattıklarını düşünüp tefekkür eden toplumlar için apaçık 
deliller vardır. İşte onlar bu apaçık delillerden istifade ederler.
4  Yeryüzünde birbirine yakın araziler vardır. Orada üzüm bağları, ekinler, bir gövdeden ve farklı farklı 

gövdelerden çıkan hurma ağaçları vardır ki bu bahçeler ve ekinler aynı su ile sulanır. Yanyana olmasına ve aynı 
yerden sulanmasına rağmen tat ve fayda bakımından bazısını bazısına üstün kıldık. Şüphesiz bu zikredilenlerde 
aklını kullanan toplum için deliller vardır. Çünkü onlar bundan ibret alan kimselerdir.
5  -Ey Rasûl- Eğer bir şeye şaşıracaksan, onların yeniden dirilmeyi yalanlamalarına şaşırman daha hakkaniyetlidir. 

İnkar etmelerine delil olarak şunu söylemişlerdir: Biz öldükten sonra toprak olup, çürüyerek ufalanmış kemiklere 
dönüşünce yeniden mi hayat bulacağız? İşte bunlar Rablerini inkâr ederek öldükten sonra yeniden dirilmeyi inkâr 
eden kimselerdir. Aynı zamanda O'nun (Allah -Subhânehu ve Teâlâ-'nın) öldükten sonra yeniden ölüleri diriltmeye 
kadir olduğunu da inkâr etmişlerdir. Kıyamet günü onların boyunlarına ateşten zincirler vurulur. Ve onlar 
cehennem ehlidir. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Onlar yok olmayacak ve onlardan azap hiç kesilmeyecektir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Allah -Subhânehu ve Teâlâ-'nın kudretinin ispatı vardır. Geniş ve azametli 
yapısıyla beraber kendisini taşıyan direkler olmadan gökleri yaratması hayret edilecek şeylerdendir.
2 - Yüce Allah'ın kudretinin ispatı ve yaratma delili ile rububiyetinin kemali sergilenmiştir . Zira muazzam ağaçlar 
bitirmiş ve onları küçük çekirdekten çıkarmıştır. Sonra aynı sudan sulamış olmasına rağmen hacimleri, renkleri ve 
lezzetleri farklı farklı meyvelere sahiptirler.
3 - Şüphesiz Allah Teâlâ, koca ağaçları yoktan var ederek çok küçük çekirdekten çıkarmıştır. Burada müşriklerin 
yeniden dirilmeyi inkar etmelerine reddiye vardır. Çünkü önceden bir varlığı olan ve yeryüzüne karışmış 
birbirinden ayrı kalıntıları bir araya getirip topladıktan sonra yeniden diriltmek, önceden bir varlığı olmayanı 
çekirdekten çıkarmaktan daha kolaydır.

۹۹
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6  -Ey Rasûl- Müşrikler senden azabın gelmesi 
için acele etmeni istiyorlar. Allah'ın kendilerine 
takdir ettiği nimetlerin tamamlanmasından önce 
azabın inmesini yavaş buluyorlar. Hâlbuki daha 
önceden onların emsali olan inkârcı topluluklar 
için nice azaplar gelip geçmiştir. Neden bundan 
ibret almazlar? -Ey Rasûl!- Şüphesiz senin Rabbin 
zulümlerine rağmen insanları bağışlayandır. 
Allah'a tevbe etmeleri için insanlara azap etmekte 
acele etmez. Eğer tevbe etmezlerse küfürlerinde 
ısrar edenler için de azabı pek çetindir.
7  Allah'ı inkâr edenler - sürekli olarak yüz 

çeviren ve inatçı olanlar-: "Musa ve İsa'ya 
indirildiği gibi Muhammed -sallallahu aleyhi ve 
sellem'e de Rabbinden bir mucize indirilseydi 
ya!" diyorlar. Ancak sen -Ey Rasûl- Allah'ın 
azabından insanları korkutmakla görevlisin. 
Allah'ın sana verdiği mucizelerden başka mucize 
gösteremezsin. Her topluluk için onlara hak yolu 
gösteren ve ona çağıran bir peygamber vardır.
8  Yüce Allah her dişinin karnında neyi taşıdığını 

ve onun hakkındaki her şeyi bilir. Rahimlerde 
meydana gelen eksikliği, fazlalığı, sağlıklı olanı ve 
hasta olanı da bilir. Allah -Subhânehu ve Teâlâ-
'nın katında her şey bir ölçü iledir, ne artar ne de 
eksilir.
9  Çünkü O -Subhânehu ve Teâlâ- mahlûkatının 

duyularının algılayamadığı her şeyi hakkıyla 
bilendir. Onların duyularının algıladığı her şeyi 
de hakkıyla bilendir. O, sıfatlarında, isimlerinde 
ve fiillerinde azametlidir. Zatı ve sıfatları ile 
yaratmış olduğu mahlûkatının üzerindedir ve 
çok yücedir. 10  Gizliyide açığı da bilir. -Ey İnsanlar!- Sizden sözünü gizleyen ile sözünü açıkça söyleyen O'nun 
ilminde birdir. Aynı zamanda O'nun ilminde gece karanlıkta insanların bakışlarından gizlenen ile güpegündüz 
amellerini açıktan yapan birdir. 11  Allah -Subhânehu ve Teâlâ-'nın insanlar için ardı ardına gönderdiği melekleri 
vardır. Bazısı gece, bazısı da gündüz gelir. Allah'ın emri ile insanları, yüce Allah'ın onlar hakkında yazıp, takdir 
ettiği şeylerden korurlar. Aslında bu şeylerin onlara zarar vermemesini yüce Allah takdir etmiştir. Kulların söz 
ve amellerini yazarlar. Şüphesiz ki Yüce Allah, bir topluluğun içinde bulunduğu güzel durumu, şükredilecek 
bir durumdan kendilerini değiştirmedikleri sürece değiştirip, hoşlanmıyacakları bir hale çevirmez. Eğer Allah 
-Subhânehu ve Teâlâ- bir kavmin helak olmasını dilerse O'nun bu isteğini geri çevirecek yoktur. -Ey İnsanlar!- 
Sizin için işlerinizi çekip çeviren Allah'tan başkası yoktur. Size isabet eden musibetleri defetmesi için O'na 
sığınırsınız. 12  -Ey İnsanlar!- Size şimşeği gösteren, sizin için gök gürültüsü ile korku salıp, yağmur ümidini bir 
araya toplayandır. Sağanak yağmurla dolu yüklü bulutları meydana getiren O'dur. 13  Gök gürültüsü Rabbi 
-Subhânehu ve Teâlâ-'yı hamd ile tesbih eder. Melekler de Rablerinden korkarak, tazim ve saygı duyarak O'nu 
tesbih ederler. Yakıcı yıldırımları dilediği kullarına gönderip onu helak eder. Kâfirler Allah'ın vahdaniyyetinde 
(birliğinde) birbiriyle çekişirler. Yüce Allah'ın güç ve kuvveti asi kulları için çok şiddetlidir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Ademoğlunun hatalarına karşı Allah'ın affı ve bağışlaması büyüktür. Onlar 
kibirlenip, rasûllerine ve peygamberlerine meydan okudukları halde onlara rızık, afiyet verir ve onları affeder.
2 - Allah Teâlâ'nın ilmi çok geniştir. Öyleki rahimlerin karanlığında gizli kalan şeyleri dahi bilir. O rahime düşen 
spermin halini, erkek veya dişi olarak yaratarak bir canlıya dönüşeceğini, sağlıklı ya da hasta olup olmadığını, 
rızkını ve ecelini, mutlu mu yoksa betbaht mı olacağını en iyi bilendir. O'nun ilmi bunların hepsini kuşatmıştır.
3 - Yüce Allah'ın ademoğluna ihsanı çok büyüktür. Onu koruyup gözeten meleklerin ve hafaza melekleri gibi diğer 
meleklerin varlığının ispatı vardır. 4 - Şüphesiz ki Allah Teâlâ, kişiyi doğru yola götürecek olan sebeplere ittiba 
ederken görürse onun halini daha iyisi ile değiştirir. Tevfîk hidayeti (Allah'ın kulunu doğru yolu seçmekte başarılı 
kılması) beyan hidayetine ittiba etmeye bağlıdır.

۱۰۰
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14  Dua/ibadet yalnızca Allah'a yapılır. 
Bu hususta hiç kimse O'na ortak değildir. 
Müşriklerin Allah'tan gayrısına dua ettiği putlar 
hangi husus olursa olsun dua edenin duasına 
icabet edemezler. Onların ettiği dua ancak 
susamış kimsenin su içmek için elini (uzaktan) 
suya uzatması gibidir. Su ağzına ulaşmayacaktır. 
Kâfirlerin putlarına yaptıkları dua/ibadet ancak 
zayi olmak/kaybetmek ve haktan uzak olmaktır. 
Çünkü (o putlar) onlara fayda sağlayamazlar ve 
zarar da veremezler.
15  Göklerde ve yerde ne varsa secde ile yalnızca 

Allah için boyun eğer. Bu hususta mümin ile kâfir 
eşittir. Ancak mümin isteyerek O'na boyun eğer 
ve secde eder. Kâfir ise istemeden boyun büker. 
(Kâfirin) Fıtratı O'na isteyerek itaat etmesini 
mecbur kılar. Gölgesi olan her mahlukat gece ve 
gündüz O'na boyun eğer.
16  -Ey Rasûl!- Allah ile birlikte başkalarına 

ibadet eden kâfirlere de ki: Gökleri ve yeri 
yaratan, ikisinin işlerini çekip çeviren kimdir? 
-Ey Rasûl!- de ki: O ikisini yaratan ve işlerini 
idare eden Allah'tır. Zaten sizler bunu ikrar 
ediyorsunuz. -Ey Rasûl!- Onlara de ki: 
Kendilerine fayda sağlayamayan, kendilerinden 
zararı def edemeyen Allah'tan başka aciz dostlar 
mı edindiniz? Bununla beraber onlar başkalarına 
yardım mı edecekler? -Ey Rasûl!- Onlara de ki: 
Basiretsiz olan kâfir ile hidayet üzere basiret 
sahibi Mümin bir olur mu? Ya da karanlıklar 
içeren küfür ile nur olan iman bir olur mu? Yoksa 
onlar Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar 

bulup da onları Allah -Subhânehu ve Teâlâ-'ya ortak mı koşuyorlar? Onların nazarında Allah'ın yaratması ile 
ortak koştuklarının yaratması mı karışmış? -Ey Rasûl!- Onlara de ki: Allah tek başına bütün herşeyi yaratandır. 
Onun yaratmada bir ortağı yoktur. Uluhiyette tektir. Öyle ki ibadet edilmeyi hak eden tek İlahtır. Kahhâr'dır/
mutlak galip gelendir. 17  Yüce Allah; hakkın kalıcı, batılın ise zail olmasına gökten yağmurun yağarak derelerin 
küçük ve büyük hacimlerine göre akıp gitmesini örnek getirmiştir. Bu sel suları, köpüğü suyun üstünde taşır. Hak 
ve batıl için başka bir örneği de şöyle vermiştir. İnsanların ateş yakarak bazı kıymetli madenleri bu ateşte eritip, süs 
eşyası yapmalarıdır. Allah bu iki misali, hak ile batılın misali olarak vermiştir. Batılın misali, suyun üzerinde yüzen 
köpük ve eritilen madenin üzerinde ortaya çıkan pas gibidir. Hakkın misali ise, içilen temiz ve berrak su gibidir. Bu 
su ile ekinler, çayır ve otlar biter. Bir diğeri de maden eritildikten sonra arta kalan ve insanların faydalandığı kısma 
benzetilmiştir. Yüce Allah, bu iki misali verdiği gibi, hakkın batıldan ayrılması için insanlara daha nice misaller 
vermiştir.
18  Rablerini birleyip, O'na itaat çağrısına icabet eden müminler için mükâfatın en güzeli olan Cennet vardır. 

Kendisini birlemeye ve itaat çağrısına icabet etmeyen kâfirler yeryüzü dolusu çeşit çeşit hazineye ve bunun bir katı 
fazlasına sahip olsalardı ve azaptan kendilerini kurtarmak için bu malların hepsini fidye olarak verme hususunda 
anlaşılma yapılsaydı bunu hemen kabul ederlerdi. İşte Allah'ın bu davetine icabet etmeyen kâfirler bütün yapmış 
oldukları kötülüklerden dolayı hesaba çekileceklerdir. Onların varacakları yer Cehennem'dir. Döşekleri ve 
kalacakları o ateş ne kötü bir yerdir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Müşriklerin dualarında ve Allah Teâlâ'dan başkasından yardım dilemelerindeki 
sapıklıkları beyan edilmiştir. Onların hali, su içmek için elini (uzaktan) suya uzatarak içmek isteyen kimseye 
benzetilmiştir. Bu halde suyu içmesi mümkün değildir. Çünkü yapması gerekli olan sebebi yerine getirmemiştir.
2 - Kur'an'daki açıklama yöntemlerinden biri de, örneklendirme metodudur. Soyut olan somut olanla ifade edilir 
ve zihinde canlandırma yöntemi verir. Bu yöntemde kastedilen şeyin anlaşılmasını kolaylaştırır. 3 - Bütün kâinat 
isteyerek ya da fıtratı gereği Allah -Subhânehu ve Teâlâ-'ya boyun eğerek Allah Teâlâ'ya secde etmektedir.

۱۰۱
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19  -Ey Rasûl!- Allah'ın sana indirdiğinin hak 
olduğunu, iftira olmadığını bilen, Allah'ın 
davetine icabet eden Mümin kimse ile âmâ 
olan, Allah'ın davetine icabet etmeyen kâfir bir 
değildir. Bundan ancak aklıselim sahipleri öğüt 
ve ibret alır. 20  Allah'ın davetine icabet edenler, 
Allah'a verdikleri sözü ve kullarına verdikleri 
sözü eksiksiz olarak yerine getirirler. Allah'a ya 
da başkasına verdikleri güvenilir/pekiştirilmiş 
sözü asla ihlal etmezler. 21  Onlar, Allah'ın 
ziyaret edilmesini emrettiği bütün akrabaları 
ziyaret ederler. Rablerinden öyle korkarlar ki, 
bu korkuları onları Allah'ın emrettiklerini yerine 
getirip yasakladıklarından kaçınmaya sevk eder. 
İşlemiş oldukları günahlardan dolayı Allah'ın 
onları hesaba çekmesinden korkarlar. Kim de 
hesabı önemsiz görürse helâk olur. 22  Onlar 
Allah'a itaat eder, onlar için takdir ettiği mutlu 
edici ya da üzücü kaderine sabrederler. Allah'ın 
rızasını umarak O'na karşı günah işlememeye 
de sabrederler. Namazı dosdoğru kılarlar, 
kendilerine vermiş olduğumuz mallardan 
zekâtlarını ve sadakalarını riyadan uzak bir 
şekilde gizli olarak verirler. Kimi zaman da 
başkalarına örnek olmak adına açıktan verirler. 
Kendilerine kötülük yapana iyilik yaparak 
karşılık verirler. Bu sıfatlarla anılan kimseler için 
kıyamette övülen bir son vardır.
23  Bu övülen son, içinde devamlı olarak 

nimetlendirilip kalacakları Cennetlerdir. Burada 
kendilerine verilen nimetler; babalarından, 
annelerinden, hanımlarından ve çocuklarından 
istikamet üzere olan ve onlarla karşılaşmaktan ülfet duydukları kimselerin (Cennet'e) girmesi ile tamamlanır. 
Melekler de onların Cennet'teki evlerinin bütün kapılarından girip tebrik ederler. 24  Melekler onların yanına 
her girdiklerinde şu sözleri ile onları selamlarlar: Allah'a itaat etmeye, sizin açınızdan üzücü olan kadere ve günah 
işlememeye karşı sabrınız sebebiyle belalardan selamette oldunuz. Dünya yurdunun sonucu (olan Cennet) ne 
güzeldir. Yüce Allah Müminlerin vasıflarını zikrettikten sonra (haktan) yüz çeviren kâfirlerin sıfatlarını zikretmeye 
başlamış ve şöyle buyurmuştur: 25  Allah'a sapasağlam söz verdikten sonra onu bozanlar ve Allah'ın birleştirilmesini 
istediği akrabalık bağını koparanlar var ya; işte onlar Allah'ın rahmetinden uzak bedbaht kimselerdir. Onlar için 
kötü son vardır, o da Cehennem'dir. 26  Yüce Allah dilediği kuluna rızkını genişletir ve dilediği kulu için de daraltır. 
Rızkın genişletilmesi Allah'ın sevgisinin ve mutluluğun alameti değildir. Rızkın daraltılması da bedbahtlığın 
alameti değildir. Kâfirler dünya hayatına bağımlı olup mutlu olmuş ve rahatlamışlardır. Hâlbuki, dünya hayatı 
ahiretin yanında geçici az bir metadan başka birşey değildir. 27  Allah'ı ve ayetlerini inkâr edenler şöyle diyorlar: 
Muhammed'in doğruluğuna Rabbi katından somut mucizeler indirilseydi de ona iman etseydik ya! -Ey Rasûl!- Bu 
öneride bulunanlara şöyle de: Şüphesiz Allah adaleti ile dilediğini saptırır ve lütfu ile kendisine tevbe ederek dönen 
kimseye de hidayet eder. Mucize indirilmesi ile bağlantı kurdukları hidayet onların elinde değildir.
28  Yüce Allah'ın hidayet ettiği kimseler iman eden ve kalpleri tesbih, tahmid ile Allah'ı zikreden ve kitabını okuyup 

dinleyerek huzur bulanlardır. Dikkat edin, kalpler yalnızca Allah'ı zikretmekle huzur bulur.
 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Cennet'e sokmaya sebep olan güzel ahlâkın geneline teşvikte bulunulmuştur. 

Bunlardan bazısı şunlardır: Akraba ile güzel ilişki kurmak, Allah Teâlâ'dan korkmak, verilen sözü yerine getirmek, 
sabırlı olmak, infakta bulunmak, kötülüğe iyilikle karşılık vermek ve bunun zıddından sakındırmaktır.
2 - Şüphesiz ki rızkın anahtarı Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'nın elindedir. Allah Teâlâ'nın bir kulun rızkını 
genişletmesi ya da daraltması sevinilecek ya da üzülecek bir şey değildir. Çünkü bu durum Allah'ın kulundan razı 
olduğunun ya da ona gazaplandığının göstergesi değildir. 3 - Şüphesiz ki bir kimsenin hidayete ulaşması, ayetlerin 
indirilmesine ve müşriklerin gösterilmesini istedikleri mucizilerin gönderilmesine bağlı değildir.
4 - Kur'an'ın, kulun üzerindeki etkilerinden birisi de, kalbinin rahatlamasına sebebiyet vermesidir.
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29  Allah'a iman eden ve Yüce Allah'a kendilerini 
yakınlaştıran salih amelleri işleyenler için ahirette 
güzel bir hayat vardır. Güzel son olan cennet 
onlar içindir.
30  Geçmişte peygamberleri ümmetlerine 

gönderdiğimiz gibi seni de bir elçi olarak 
gönderdik. Böylece sana vahyetmiş olduğumuz 
Kur'an'ı Kerim'i onlara oku. O (Kur'an) senin 
doğruluğuna tek başına yeter. Ancak kavmin bu 
ayetleri inkâr ediyor. Çünkü onlar başkalarını 
Rahman'a ortak koşarak, O'nu inkâr ediyorlar. 
Ey Rasûl!- Onlara de ki: Başkalarını kendisine 
şirk koştuğunuz Rahman, O'ndan başka ibadet 
edilecek hak ilah olmayan Rabbimdir. Bütün 
işlerimde O'na dayanıp güvendim. Benim tevbem 
de ancak O'nadır.
31  Eğer ilahi kitaplardan birisinin kendisi ile 

dağların yerinden yürütülüceği ya da yeryüzünün 
yarılıp nehirlere ve pınarlara dönüşeceği 
yahut ölülere okunup dirilecekleri bir özelliği 
olsaydı - Bu sana indirilen Kur'an olurdu- Ey 
Rasûl!- O apaçık delildir. Eğer sizin kalpleriniz 
takvalı olsaydı tesiri çok azametli olurdu. 
Ancak onlar inkâr ettiler. Bilakis mucizelerin 
indirilmesinde ve diğer hususlardaki bütün 
emir yalnızca Allah'ındır. Allah'a iman eden 
Müminler bilmiyorlar mı ki, şüphesiz Allah 
ayetler indirmeden bütün insanların hidayetini 
isteseydi onların hepsine hidayet ederdi. Ancak 
O, bunu dilemedi. Allah'ın kesintisiz azap vaadi 
gerçekleşene kadar, Allah'ı inkâr edenlerin 
başlarına ya da diyarlarının yakınlarına, içinde 

bulundukları küfür ve günahlar sebebiyle bir felaket isabet etmeye devam edecektir. Şüphesiz ki Allah, vaadi için 
belirlenen vakit geldiğinde onu uygulamayı terk etmez.
32  Kavminin yalanladığı ve alaya aldığı ilk rasûl sen değilsin. -Ey Rasûl!- Senden önce nice kavimler rasûlleri 

ile alay edip onları yalanladılar. Rasûllerini inkâr edenlere mühlet verdim. Benim onları helak etmeyeceğimi 
zannettiler. Bu müddet tamamlandıktan sonra çeşitli azaplarla onları yakalayıverdim. Onları cezalandırmamı 
nasıl buldun? O çok şiddetli bir cezalandırma oldu.
33  Bütün mahlûkatın rızıklarını koruma görevini, bütün nefislerin işlediği amelleri gözetlemeyi üstlenen ve 

amellerine göre karşılığını verecek olan mı ibadet edilmeye daha layıktır yoksa ibadet edilmeyi hak etmeyen 
bu putlar mı? Kâfirler zulüm ve yalan ile Allah'a ortaklar koştular. -Ey Rasûl!- Onlara de ki: Eğer iddianızda 
sadık kimseler iseniz Allah ile birlikte kendilerine ibadet ettiğiniz ortakların adlarını söyleyin bakalım. Yoksa siz 
yeryüzünde Allah'a bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yahut hakikati olmayan boş sözler mi söylüyorsunuz? 
Bilakis Şeytan kâfirlerin kötü planlarını onlara iyi gösterdi ve bunun akabinde Allah'ı inkâr ettiler ve onları hidayet 
ve doğru yoldan uzaklaştırdı. Yüce Allah kimi doğru yoldan saptırırsa onu doğru yola iletecek kimse yoktur.
34  Onlar için dünya hayatında müslümanlar tarafından öldürülmek ve esir alınmak ile gerçekleşecek bir azap 

vardır. Ahirette onları bekleyen azap kesintiye uğramadan devamlı ve şiddet bakımından dünya azabından daha 
şiddetli ve ağırdır. Kıyamet günü onları Yüce Allah'ın azabından koruyacak hiçbir şey yoktur.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - İndirilen her kitap asıl olarak hidayet için gelmiştir. Yoksa ayetlerin indirilmesi talep edildiği için gelmemiştir. 
Bu husus Allah Teâlâ'nın ne zaman ve nasıl istedi ise öyle takdir ettiği bir emridir.
2 - Allah Teâlâ peygamberini teselli etmiştir. Geçmişte gönderilmiş peygamberleri yalanlamak için müşrikler 
kendilerine bir çok yol edinmişlerdir. Yüce Allah ise bütün bunları ilmi ile kuşatmıştır.
3 - Şeytan işlemiş oldukları günah ve bozgunculukları kendilerine süsleyerek bazı insanları sapıklığa sürüklemiştir.

۱۰۳
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35  Emirlerine itaat ederek ve yasaklarından 
kaçınarak yüce Allah'a karşı takvalı olan 
kimselere Allah'ın vadettiği Cennet'in özellikleri 
şöyledir: Saraylarının ve ağaçlarının altından 
ırmaklar akar, dünya meyvelerinin aksine 
meyveleri devamlıdır kesintiye uğramaz. 
Gölgesi devamlıdır, yok olmaz ve kısalmaz. 
İşte bu güzel son, emirlerine itaat ederek ve 
yasaklarından kaçınarak Allah'a karşı takvalı 
olan kimseler içindir. Kâfirlerin sonu ise içinde 
ebedi kalacakları Cehennem'dir. 36  -Ey Rasûl!- 
Yahudilerden kendilerine Tevrat verdiğimiz ve 
Hristiyanlardan kendilerine İncil verdiğimiz 
bazı kimseler kendilerine indirilenin bir kısmına 
muvafakat ettiği için sana indirilene sevinirler. Bazı 
Yahudi ve Hristiyan gruplar hevalarına uymadığı 
ya da onları tahrif ve değiştirmekle nitelediği için 
sana indirilenin bazısını inkâr ederler. -Ey Rasûl!- 
Onlara de ki: Şüphesiz ki Allah bana yalnızca 
O'na ibadet etmemi emretti. O'na hiçbir şeyi 
şirk koşmam. Yalnızca O'na dua ederim, O'ndan 
başkasına yalvarmam. Benim dönüşüm yalnızca 
O'nadır. Tevrat ve İncil'de bunlarla gelmiştir.
37  -Ey Rasûl- Biz geçmiş kitapları kavimlerinin 

dilinde indirdiğimiz gibi sanada Kur'an'ı hakkı 
açıklayıp, apaçık hüküm veren Arapça bir kitap 
olarak indirdik. Ey Rasûl- Eğer Allah'ın sana 
öğrettiği ilim geldikten sonra onların hevalarına 
uymayan şeyleri iptal etmen için seninle 
tartıştıklarında Ehl-i Kitab'ın hevasına uyarsan, 
Allah tarafından senin işlerini üstlenen ne bir 
dost, düşmanlarına karşı sana yardım edecek ne 
bir yardımcı vardır. Allah'ın azabından seni koruyacak hiçbir engelde yoktur. 38  -Ey Rasûl!- Andolsun ki senden 
önce de insanlardan rasûller gönderdik. Sonradan ortaya çıkan tek rasûl değilsin. Onlara da diğer insanlar gibi 
eşler ve evlatlar verdik. Onları, melekler gibi evlenmeyen ve çocuğu olmayan kimseler kılmadık. Sen de beşer olup 
evlenen ve çocuk edinen o rasûllerden birisisin. Neden müşrikler senin böyle olmana şaşırıyorlar? Allah'ın izni 
olmaksızın bir rasûlün kendiliğinden bir mucize getirmesi mümkün değildir. Allah'ın takdir ettiği her iş bir kitapta 
zikredilmiştir. Ecel ne öne gelir ne de gecikir. 39  Yüce Allah hayır, şer, mutluluk, bedbahtlık ve diğer hususlardan 
dilediğini ortadan kaldırır. Onlardan dilediğini de sabit bırakır. Levh-i Mahfuz O’nun katındadır. O herşeyin dönüş 
yeridir. Silinen ve sabit bırakılan her şey onda yazılı olana mutabıktır. 40  -Ey Peygamber!- Sen vefat etmeden önce 
onlara vadettiğimiz azabın bazısını sana göstersek ya da sana göstermeden canını alsak da senin görevin sadece 
tebliğ etmeni emrettiğimiz şeyleri tebliğ etmendir. Onların karşılığını vermek ve hesabını görmek senin işin değildir. 
Bu bizim işimizdir. 41  Bu kâfirler küfür diyarına gelip Müslümanların oraları fethetmesi ve İslam'ın yayılması ile onu 
etrafından eksiltip, küçülttüğümüzü görmediler mi? Yüce Allah kulları arasında dilediği gibi hükmeder ve takdir eder. 
O'nun arkasından hiç kimse O'nun hükmünü iptal edemez, değiştiremez ve tebdil edemez. Allah -Subhânehu ve Teâlâ- 
hesabı çabuk görendir. Bir günde öncekilerin ve sonrakilerin hesabını görür. 42  Geçmiş ümmetler peygamberlerine 
tuzak kurmuşlar ve onları kandırmışlardı. Onların getirdiklerini yalanladılar. Onlar için yaptıkları plan ne işe yaradı? 
Hiçbir işe yaramadı. Çünkü plan derleyen kimsenin her planı, Yüce Allah'ın takdir ve tedbirinden dışarı çıkamaz. 
Aynı şekilde Allah -Subhânehu ve Teâlâ- onların ne kazanacaklarını bilmektedir. Buna göre karşılıklarını da elbette 
verecektir. İşte o zaman Allah'a iman etmeyerek ne kadar hata ettiklerini ve (Yüce Allah'a) iman ederek Müminlerin 
ne kadar doğru yaptıklarını bileceklerdir. Böylece Cennet'i ve güzel sonu elde edeceklerdir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Nehirlerin akması, rızkının ve gölgesinin devamlı olması gibi özelliklerinin açıklanmasıyla 
Cennet'e teşvik vardır. 2 - İlim geldikten sonra hevaya tabi olmak tehlikelidir. Şüphesiz ki bu Yüce Allah'ın azabına neden 
olan sebeplerdendir. 3 - Rasûllerin beşer olduğu açıklanmıştır. Onların hanımları ve zürriyetleri vardır. Peygamberimiz 
-sallallahu aleyhi ve sellem- onlardan farklı bir kimse değildir. Bu hususlarda onlarla eşittir.
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43  Kâfir olanlar: -Ey Muhammed!- Sen Allah 
tarafından gönderilmiş bir rasûl değilsin dediler. 
-Ey Rasûl!- Onlara de ki: Rabbim tarafından size 
gönderildiğime dair sizinle benim aramda şahit 
olarak yüce Allah ve içinde benim özelliklerimin 
geçtiği semavi kitapların ilmine sahip olanlar 
yeter. Allah kimin doğruluğuna şahitlik ederse, 
onu yalanlayanın yalanlaması zarar vermez.

İbrahim Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Kavimlerinin yüz çevirmesine rağmen rasûllerin 
vazifeleri ve insanları şirkin karanlığından 
tevhidin aydınlığına çıkarmadaki hırsları 
açıklanmıştır. Aynı zamanda (bu sure) Nebi 
-sallallahu aleyhi ve sellem-'in (peygamberliğini) 
teyid etmek ve zalimleri tehtid etmek için 
gelmiştir.

 C Tefsîr:
1  {Elif, Lâm, Râ} Bakara Suresi'nin başında 

buna benzer harfler hakkında açıklama 
yapılmıştır. -Ey Rasûl!- Sana indirdiğimiz bu 
Kur'an insanları küfür, cehalet, sapıklıktan, 
imana, ilme ve her şeyde hamd edilmeye layık, 
kimsenin galip gelemeyeceği Azîz olan Allah'ın 
yolu islam dinine irşad etmen için indirdiğimiz 
bir kitaptır.
2  Göklerde ve yerde ne varsa mülkü yalnızca 

Allah'a aittir. O, yalnızca kendisine ibadet 
edilmeyi hak edendir. Yaratmış olduğu mahlûkatından hiçbir şey O'na ortak koşulmaz. Kâfir olanlar şiddetli bir 
azaba çarptırılacaklardır.
3  Kâfirler, nimetleri zail olan dünya hayatını, nimetleri daim olan ahiret hayatına tercih ederler. İnsanları 

Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Karalayarak, haktan saptırarak hiçbir kimsenin Allah'ın yolunda istikamet 
üzere ilerlememesini isterler. İşte bu özelliklerle vasıflanan kimseler, doğru ve haktan uzak sapıklık içindedirler.
4  Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki; Allah katından getirdiklerinin anlaşılması 

onlar için kolay olsun. Peygamberleri insanları Allah'a iman etmeye zorlamak için göndermedik. Allah dilediğini 
adaleti ile saptırır, dilediğini de lütfu ile hidayete muvaffak kılar. O Aziz'dir/hiç kimsenin mücadele edemeyeceği 
mutlak galiptir. Yaratmasında ve yönetmesinde hikmet sahibidir.
5  Andolsun ki Musa -aleyhisselam-'ı da doğruluğuna delalet eden ayetlerle destekleyerek gönderdik. O, Rabbi 

tarafından gönderilmiştir. Kavmini küfür ve cehaletten, iman ve ilme çıkarmasını ona emrettik. Aynı zamanda 
Allah'ın kendilerine nimet verdiği günleri kavmine hatırlatmasını emrettik. Şüphesiz bu günlerde Allah'ın birliğine, 
kudretinin azametine ve müminleri nimetlendirmesine delalet eden apaçık deliller vardır. Allah'a itaat etmeye 
sabreden, nimetlerine ve ihsanına şükretmeye devam eden kimseler bunlardan istifade ederler.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Kur'an'ın indirilmesindeki amaç, insanları batılın karanlığından çıkarıp hakkın aydınlığına hidayet etmektir.
2 - Rasûllerin gönderilmesi kavimlerinin konuştuğu aynı dil ve lisanları ile olmuştur. Böylece onları daha iyi anlar 
ve itaat edip kabul ederler.
3 - Kısaca Rasûllerin görevi insanları irşad etmek ve karanlıklardan aydınlığa çıkarmaktır.

۱۰٥
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6  -Ey Rasûl!- Musa -aleyhisselam- Rabbinin 
emrine itaat edip kavmi olan İsrailoğulları'na 
Allah'ın bahşetmiş olduğu nimetlerini hatırlatarak, 
şöyle demişti: "Ey kavmim! Allah'ın Firavun 
ailesinden sizi kurtardığı, onların kötülüklerinden 
selamette kıldığı ve azabın en şiddetlisini size 
tattırdıkları zaman ki nimetini hatırlayın. Hani, 
Firavun'un mülkünü ele geçirecek kimseler 
doğmasın diye erkek çocuklarınızı boğazlıyor, 
kadınlarınızı küçük düşürmek ve zelil kılmak 
için hayatta bırakıyordu. Onların bu yaptıkları, 
sabretmeniz sizin için büyük bir imtihandır. 
Yüce Allah bu musibete sabretmenizden dolayı, 
Firavun ailesinin kötülüğünden sizi kurtararak 
mükâfatlandırdı".
7  Musa -aleyhisselam- onlara şöyle dedi: 

Rabbinizin şu buyruğunu hatırlayın; zikredilen 
nimetlerle sizi nimetlendirdiği için Allah'a 
şükrederseniz lütfunu ve nimetlerini size artırır. 
Eğer size verdiği nimetlerine nankörlük edip 
şükretmezseniz, nimetlerine nankörlük edip 
şükretmeyenlere karşı azabı da çok çetindir.
8  Musa -aleyhisselam- kavmine şöyle dedi: 

Ey kavmim! Siz ve sizinle birlikte bütün 
yeryüzündekiler inkâr etseniz, bu küfrünüz geri 
dönüp size zarar verir. Allah zatında zengin 
olandır. Hamd edilmeyi hak edendir. Müminlerin 
iman etmesi ona fayda vermediği gibi kâfirlerin 
küfrü de O'na zarar vermez.
9  -Ey kâfirler! Sizden önce Nuh, Hûd, Âd, 

Salih, Semûd ve onlardan sonra yaşayıp elçileri 
yalanlayan kavimlerin helak haberi size ulaşmadı 
mı? Onların sayısını Allah'tan başka kimse bilemez. Rasûlleri onlara apaçık delillerle gelmişti. Rasûllere olan 
öfkelerinden dolayı parmaklarını ısırmak için ellerini ağızlarına sokarak, rasûllerine şöyle dediler: "Şüphesiz ki 
biz, gönderildiğiniz şeyi inkâr ediyoruz ve bizi çağırdığınız şey hakkında da şek ve şüphe duymaktayız."
10  Rasûlleri onlara cevap olarak şöyle dediler: Allah'ın birliğinde ve tek başına ibadete layık olmasında şüphe mi 

var? O, gökleri ve yeri yaratandır, hiçbir benzerleri olmadan o ikisini yoktan var edendir. Geçmiş günahlarınızı 
silmek ve dünya hayatındaki ecellerinizi tamamlamanız için belirli bir zamana kadar sizleri erteleyerek kendisine 
iman etmeye çağırıyor. Kavimleri (rasûllerine) şöyle dediler: Sizler de bizim gibi beşer değil misiniz? Sizin bize 
bir üstünlüğünüz yoktur. Atalarımızın ibadet ettiklerine ibadet etmekten bizleri alıkoymak mı istiyorsunuz. Öyle 
ise Allah'ın bize göndermiş olduğu rasûller olarak davet ettiğiniz şeylerde doğru söylediğinize delalet eden apaçık 
deliller getirin.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Allah Teâlâ'nın insanlara vermiş olduğu nimetleri, özellikle de düşmana karşı zafer kazanmak ya da onlardan 
kurtulmak gibi büyük nimetleri hatırlatmak izlenmesi gereken davet metotlarından biridir.
2 - Allah Teâlâ'nın kullarına bahşettiği bir lütfu ihsanı da onların şükrüne mukabil nimetlerini arttıracağını 
vadetmesidir. Bununla birlikte O'nu inkâr etmelerine karşılık azabı ise çok şiddetlidir.
3 - Kulların imanı kesinlikle Yüce Allah'a bir fayda sağlamaz. Küfrü de kesinlikle Allah'a zarar vermez. O zatında 
zengin olan, hamd edilmeyi hak edendir.
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11  Rasûlleri onlara cevap vererek şöyle dediler: 
Biz de ancak sizin gibi beşeriz. Bunda sizinle 
aynı olduğumuzu inkâr etmiyoruz. Ancak bu 
hususta eşit olmaları her konuda denk olmalarını 
gerektirmez. Yüce Allah kullarından dilediğine 
özel nimetler lütfeder. İnsanlara göndermek için 
aralarından rasûller seçer. Yüce Allah'ın dilemesi 
olmadan sizlerin bizlerden istediğiniz delilleri size 
getirmemiz bizim gücümüz dahilinde değildir. 
Bilakis Yüce Allah bunu tek başına yapmaya 
kadirdir. Müminler bütün işlerinde yalnızca Yüce 
Allah'a tevekkül etsinler.
12  O'na (Allah'a) tevekkül etmek ile bizim 

aramızda hangi engel ya da mazeret olabilir? 
Andolsun ki bizi en doğru ve en açık yola irşad 
etti. Bizimle alay etmeniz ve yalanlamanız 
hususundaki eziyetlerinize sabredeceğiz. 
Tevekkül edenler bütün işlerinde yalnızca Allah'a 
tevekkül ederler.
13  (Allah Teâlâ'nın gönderdiği) Rasûllerin 

kavimlerinden olan ve onlara karşı delil 
getirmekten aciz kalan kâfirler şöyle dediler: 
Ya sizi beldemizden çıkaracağız ya da kendi 
dininizden bizim dinimize döneceksiniz. Bunun 
akabinde Yüce Allah rasûllerini teyid ederek şöyle 
vahyetmiştir: Allah'ı ve rasûlünü (küfre girerek) 
inkâr eden zalimleri muhakkak helak edeceğiz.
14  -Ey Rasûller ve size tabi olanlar!- Onları 

helâk ettikten sonra o yere sizi yerleştireceğiz. 
Burada zikredilen yalanlayan kâfirlerin helâk 
edilmeleridir. Onlar helak olduktan sonra o yere 
rasûllerin ve Müminlerin yerleştirilmesi ise ancak 

azametimi ve yüceliğimi hatırlayan ve azabımla uyarımdan korkan kimseler içindir.
15  Rasûller düşmanlarına karşı Rablerinden kendilerine yardım etmesini istediler. Kendisi için hakkın ortaya 

çıkmasıyla beraber hakka karşı her inat eden ve kibirlenen hüsrana uğradı.
16  Kıyamet günü bu kibirli kişinin önünde Cehennem vardır. Cehennem onu gözetlemektedir. Orada ona 

Cehennem halkından akan irin içirilir. Bu onun susuzluğunu gidermez. Susuzluk ve diğer azap çeşitleriyle o 
kimseye azap edilmeye devam eder.
17  Acılığının, sıcaklığının ve iğrenç kokusunun, şiddetinden dolayı yudum yudum içmek için kendisini zorlayacak 

ancak yutamayacaktır. Çekmiş olduğu azabın şiddetinden dolayı ölüm ona her yönden gelecek, ancak ölüp rahata 
kavuşamayacaktır. Bilakis diri olarak kalıp azabı tadacaktır. Önünde onu bekleyen daha şiddetli başka bir azap 
olacaktır.
18  Kâfirlerin; sadaka, ihsanda bulunmak ve acizlere merhamet etmek gibi yapıp takdim ettikleri iyi amelleri, 

fırtınanın şiddetli olduğu bir günde (savrulan) küle benzer. (Rüzgâr) onu şiddetli bir şekilde taşıyarak savurur, 
ondan hiçbir eser kalmayana kadar onu her yere dağıtır. İşte kâfirlerin amelleri de böyledir, küfür onları savurur. 
Kıyamet günü (amel) sahibi ondan hiçbir şey istifade etmez. İman temelleri üzerine yapılmayan her amel, doğru 
yoldan uzak bir sapıklıktır.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Şüphesiz ki rasûller ve peygamberler Ademoğlu'ndan insanlardır. Ancak Allah Teâlâ, onları Ademoğlu arasından 
risaleti taşıma ile üstün kılmış ve seçmiştir.
2 - Toplumu değiştirmek isteyen davetçinin, sayısız zorluklarla karşılaşacağını bilmesi gerekir. Bunlardan bazısı; 
kovulmak, sürgün edilmek, sözlü ve fiilî eziyetlere maruz kalmaktır.
3 - Şüphesiz ki davetçi ve salih kimselere, yeryüzünde halife kılınacaklarına ve yardım edileceklerine dair söz 
verilmiştir.
4 - Kâfirlerin küfründen dolayı salih amellerinin iptal edilip onlara itibar edilmeyeceği açıklanmıştır.

۱۰۷
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19  -Ey insan!- Şüphesiz ki Yüce Allah'ın gökleri 
ve yeri hak ile yarattığını bilmez misin? O ikisini 
oyun olsun diye yaratmamıştır. -Ey insanlar!- 
Şayet sizi yok edip yerinize kendisine ibadet eden 
ve itaat eden birilerini getirmek isterse, sizi yok 
eder. Kendisine ibadet eden ve itaat eden başka 
kimseleri getirir. Bu O'nun için çok kolay ve basit 
bir iştir.
20  Sizi yok edip başkalarını getirmek Allah 

-Subhânehu ve Teâlâ-'yı aciz bırakacak değildir. 
O, herşeye kadirdir. Hiçbir şey O'nu aciz 
bırakamaz.
21  İnsanlar, vadedilen gün kabirlerinden 

çıkıp Yüce Allah'ın huzuruna gelecekler. Tâbi 
olan zayıflar, önderlik yapan efendilerine 
şöyle diyecekler: "-Ey efendiler!- Bizler size 
tâbi olanlardık. Emirlerinize itaat ediyor, 
yasakladıklarınızdan da sakınıyorduk. Siz 
Allah'ın azabına karşı bizi koruyabilecek 
misiniz?" Önderlik yapan efendiler şöyle dediler: 
"Eğer Allah bizi doğru yola eriştirerek muvaffak 
kılsaydı, biz de sizi doğru yola eriştirir ve hep 
beraber O'nun azabından kurtuluşa ererdik. 
Ancak sapıttık ve sizi de yoldan çıkardık. Şimdi 
azaba tahammül etmede aciz kalmakta ya da 
sabretmekte hepimiz eşitiz. Hiçbirimiz için 
azaptan kaçışı yoktur."
22  Cennet ehli Cennet'e Cehennem ehli de 

Cehennem'e girdiğinde İblis şöyle der: Şüphesiz 
ki Allah'ın size verdiği söz haktı ve size verdiği 
sözü yerine getirdi. Ben de size batıl bir söz 
verdim ve size verdiğim sözü yerine getirmeyip, 
caydım. Zaten benim sizi dünyada küfür ve sapıklığa zorlayacak bir gücüm yoktu. Fakat sizi küfre çağırdım, 
günahları süsledim ve bana ittiba etmek için acele ettiniz. İçinde bulunduğunuz sapıklıktan dolayı beni kınamayın, 
kendinizi kınayın. Kınanacak birisi varsa o da sizin kendi nefislerinizdir. Azabı sizden def etmek için yardıma 
gelecek değilim, siz de azabı benden def etmek için yardıma koşacak değilsiniz. İbadette beni Allah'a şirk koşmanızı 
inkâr ettim. Şüphesiz ki -dünyada Yüce Allah'a şirk koşarak O'nu inkâr eden- zalimler için kıyamet günü onları 
bekleyen elem verici bir azap vardır.
Yüce Allah kâfirlerin gözlerini korkutarak kıyamet günü onların varacağı yeri haber vermiş ardında da Müminlerin 
varacağı yeri zikrederek onları teşvik etmiştir. Zira şöyle buyurmuştur:
23  Yüce Allah zalimlerin varacağı yerin aksine iman eden ve salih amel işleyenleri saraylarının ve ağaçlarının 

altlarından ırmaklar akan Cennetlere koyacaktır. Rabbinin izni, güç ve kuvveti ile orada ebedî kalacaklardır. 
Onların birbiri arasındaki selamlamaları, meleklerin onlara esenlik dilemesi ve Rableri -Subhânehu ve Teâlâ-'nın 
tahiyyesi "selâm"dır.
24  -Ey Rasûl- Allah'ın kelime-i tevhid (Lâ ilahe illallâh) için nasıl örnek verdiğini görmedin mi? Onu güzel bir 

hurma ağacına benzetir. Gövdesi yerin altındadır. Temiz kökleri ile suyu içer (suyu çekerek beslenir), dalları göğe 
doğru yükselmiş olup (üzerine düşen) çiğ damlalarından beslenir ve temiz havayı solur.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Tabi olan ve kendilerine tabi olunan kimseler batıl üzere bir araya gelirlerse onların hepsinin sonu çok kötü 
olacaktır.
2 - Ademoğlunun en büyük düşmanının Şeytan olduğu açıklanmıştır. O terk edilmiş yalancı bir acizdir. Kıyamet 
gününde kendisi ve ona tabi olanlar için hiçbir şeye sahip değildir.
3 - İblis, Allah Teâlâ'nın vaadinin hak olduğunu itiraf etmiştir. Şüphesiz ki Şeytan'ın vaadi düpedüz yalandır.
4 - Kelime-i Tevhid meyvesi güzel, dalları yüksek ve kökü sağlam olan bir ağaca benzetilmiştir.
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25  Rabbinin emri ile her vakit bu güzel ağaç 
güzel meyveler verir. Allah -Subhânehu ve Teâlâ- 
öğüt almalarını umarak insanlara misaller verir.
26  Kötü olan şirk sözünün misali, kötü ağaç 

gibidir. Bu ağaç Ebu Cehil karpuzu ağacıdır. 
Kökü sökülmüş olup, ne yere bağlı olan bir kökü, 
ne de göğe yükselen bir dalı vardır. Bu ağaç 
kuruyup, ölür ve rüzgar onu bir yerlere savurur. 
Küfür sözün sonu da böyle yok olmaktır. (Küfür 
söz) sahibi adına Yüce Allah'a güzel hiç bir amel 
yükselmez.
27  Yüce Allah Müminleri tam bir iman ile ölene 

kadar dünya hayatında kelime-i tevhid üzere 
sabit kılar. Berzah hayatında kabirde sorguya 
çekilirken de sabit kılar. Ve yine kıyamet gününde 
de sabit kılar. Yüce Allah kendisine şirk koşan, 
hak yolu ve doğruyu inkâr eden zalimleri saptırır. 
Adaleti ile saptırmak istediği kimseleri saptırarak 
ve lütfu ile hidayet ettiği kullarına hidayet ederek 
dilediğini yapar. Allah -Subhânehu ve Teâlâ-'yı 
bir şey yapmaya zorlayacak kimse yoktur.
28  Harem bölgede güven içinde olmak ile 

nimetlendirmesine ve Muhammed -sallallahu 
aleyhi ve sellem-'in kendi içlerinden gönderilmesine 
karşın Kureyş'ten Allah'ı ve Rasûlünü inkâr 
edenlerin halini gördün. Peygamberin Rabbinden 
getirdiğini yalanladıklarında O'nun (Allah'ın) 
nimetlerine nankörlük ettiler. Kavimlerinden 
küfür hususunda kendilerine ittiba edenleri helâk 
diyarına sürüklediler.

29  Helâk diyarı Cehennem'dir. Oraya girecek ve Cehennem'in sıcağını çekeceklerdir. Onların kalacakları yer, ne 
kötü bir yerdir.
30  Müşrikler, Allah'ın yolundan saptıktan sonra kendilerine ittiba edenleri saptırmak için Yüce Allah'a, benzerler 

ve denkler edindiler. -Ey Rasûl!- Onlara de ki: İçinde olduğunuz şehvetlerden/arzulardan istifade edin ve bu dünya 
hayatında şüpheleri yayın. Muhakkak kıyamet gününde döneceğiniz yer ateştir. Sizin ondan başka dönüş yeriniz 
yoktur.
31  -Ey Rasûl!- Müminlere, -Ey Müminler!- Namazı en kâmil bir şekilde eda edin. Allah'ın azabına karşı feda 

edilecek hiçbir alışverişin ve fidyenin olmadığı ve hiçbir dostun dostuna şefaat edeceği dostluğun bulunmadığı bir 
gün gelmeden önce, Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden farz ve müstehap olan harcamalarda, riyadan korkarak 
gizli bir şekilde ve diğer insanların da sizi örnek almaları için açıktan infakta bulunun." diye öğüt ver.
32  Allah Teâlâ, daha önce bir benzeri olmamış gökleri ve yeri yoktan var edip, bina edendir. Size rızık olması 

için bulutlardan yağmuru indiren ve indirdiği su ile çeşitli meyveler çıkarandır. -Ey İnsanlar!- Takdiri gereğince 
suyun üzerinde yüzen gemileri sizin hizmetinize sundu. Ayrıca suyundan içmeniz, hayvanlarınızı ve ekinlerinizi 
sulamanız için nehirleri de sizin hizmetinize sunmuştur.
33  Sürekli (yörüngelerinde) akıp giden Güneş'i ve Ay'ı sizin hizmetinize sunmuştur. Aynı şekilde peşi sıra gelen 

gece ve gündüzü de hizmetinize sunmuştur. Gece uyumanız ve rahat etmeniz, gündüz ise işlerinizi yapıp çalışmanız 
içindir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Küfür kelimesi, gövdesi yere yapışık olan Ebû Cehil karpuzuna benzetilmiştir. 
Bu bitki yukarı doğru yükselmez, güzel meyve vermez ve devamlılığı da yoktur. 2 - Namaz ve zekâtın emredilmesi 
ile ahiretin zikredilmesi arasındaki bağ; namaz ve zekât, o gün kurtuluşun bu ikisi ile olacağının bildirilmesini 
ifade eder. 3 - Birtakım büyük nimetlerin zikredilmesi, kimi insanlar tarafından Allah -Subhânehu ve Teâlâ-'nın 
gönderdiği nimetlerin inkâr edilmesinin ne kadar büyük bir nankörlük olduğuna işaret etmek içindir.

۱۰۹

part 13İbrâhîm Suresi 259



34  O'ndan isteyip, talep ettiğiniz ve talep 
etmediğiniz her şeyi size vermiştir. Yüce Allah'ın 
nimetlerini saymaya kalkışsanız, sayılarının 
çokluğu sebebiyle sayıp belirlemeye güç 
yetiremezsiniz. Sizlere sadece bunlardan bazı 
örnekler vermiştir. Şüphesiz ki insan, kendi 
nefsine çokça zulmeden, Allah -Subhânehu ve 
Teâlâ-'nın nimetlerine çokça nankörlük edendir.
35  -Ey Rasûl!- İbrahim, oğlu İsmail'i ve hanımı 

Hacer'i Mekke'deki vadiye yerleştirdikten sonra: 
"Ey Rabbim! Ailemi yerleştirdiğim beldeyi 
(Mekke'yi) güvenli bir belde kıl. Orada kan 
dökülmesin, kimseye zulüm edilmesin. Beni ve 
evlatlarımı putlara ibadet etmekten uzak tut." 
dediği zamanı hatırla.
36  Ey Rabbim! Şüphesiz ki putlar birçok insanı 

saptırdılar. İnsanlar onların kendilerine şefaat 
edeceklerini zannedip fitneye düştüler. Allah'a 
ibadeti bırakıp putlara ibadet ettiler. İnsanlardan 
kim Allah'ı birleyip, O'na itaat etmede bana 
tabi olursa, o benim destekçim ve benim yolum 
üzeredir. Kim de bana karşı gelip Allah'ı birleme 
ve O'na itaat etmede bana tabi olmazsa, şüphesiz 
ki sen -Ey Rabbim!- günahını bağışlamak 
istediğin kulunun günahlarını bağışlar ve ona 
merhamet edersin.
37  Rabbimiz! Zürriyetimden olan oğlum 

İsmail ve oğullarını ekin bitmeyen, su çıkmayan 
Beytu'l Haram'ın yanında bir vadiye (Mekke'ye) 
yerleştirdim. Rabbimiz! Namazlarını dosdoğru 
kılmaları için bunu böyle yaptım. -Ey Rabbim!- 
İnsanların kalplerini onlara çevir ki, onları 
ve bu beldeyi sevsinler. Onları ürünlerle rızıklandır, umulur ki onlara vermiş olduğun nimetlerden dolayı sana 
şükrederler. 38  Rabbimiz! Gizlediğimiz ve açığa vurduğumuz herşeyi hakkıyla bilirsin. Göklerde ve yerde hiçbir 
şey Allah'a gizli kalmaz. Bilakis Allah herşeyi bilir. Aynı zamanda muhtaç olduğumuz şeyler ve kendisine olan 
ihtiyacımız O'na gizli kalmaz.
39  Şükür ve sena bana salihlerden vermesi için ettiğim duama icabet eden Allah -Subhânehu ve Teâlâ-'ya aittir. 

Bana ilerlemiş yaşıma rağmen Hacer'den İsmail'i, Sâre'den de İshak'ı verdi. Şüphesiz ki benim Rabbim Allah 
-Subhânehu ve Teâlâ- kendisine dua edenin duasını işitip kabul edendir.
40  Ey Rabbim! Beni, namazı en kâmil şekilde eda edenlerden kıl. Aynı şekilde zürriyetimi de namazı böyle eda 

edenlerden eyle. Ey Rabbimiz! Duama icabet et! Katında makbul olan dualardan eyle.
41  Rabbimiz! Benim, ana babamın günahlarını bağışla. (İbrahim -aleyhisselâm- bu duayı babasının Allah'ın 

düşmanı olduğunu bilmeden önce yapmıştır. Babasının Allah'ın düşmanı olduğunu anladığında ondan beri olup 
uzaklaşmıştır). Ve insanlar Rablerinin huzuruna hesap vermek için tekrardan dirilip, geldiği gün Müminlerin 
günahlarını da bağışla.
42  -Ey Rasûl!- Yüce Allah'ın zalimlere azabını geciktirmesini asla onların yalanlamaları, Allah'ın yolundan 

alıkoymaları ve diğer yaptıkları şeylerden habersiz olduğu için sanma. Bilakis O, bunu hakkıyla bilmektedir. 
Bunlardan hiçbirisi O'na gizli kalmaz. Ancak onların azabını kıyamet gününe erteliyor. O gün öyle bir gündür ki, 
gördüğü dehşet verici şeyden korktuğu için gözler yerinden fırlar.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - İbrahim -aleyhisselatu vesselam-'ın hakkında dua ettiği Mekke'nin fazileti beyan 
edilmiştir. 2 - Şüphesiz ki insanın itaat ve kulluk mertebelerindeki makamı ne kadar yükselirse yükselsin, kendi 
nefsi ve zürriyeti için şirkin büyüğünden ve küçüğünden korkması gerekir. 3 - İbrahim -aleyhisselatu vesselam-'ın 
duası, kulun makamı ne kadar yükselirse yükselsin, Allah'ın katında fakir ve O'na muhtaç olarak kalmaya devam 
ettiğine delalet eder. 4 - Eğitim metotlarından biri de; çocukların salih olmaları, doğru inanca sahip olmaları, dinin 
emir ve yasaklarını yerine getirmede muvaffak olmaları için dua etmektir.
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43  İnsanlar kabirlerinden kalktığında 
(kendilerini) çağırana doğru koşarlar. Başlarını 
kaldırarak endişeli bir şekilde gökyüzüne 
bakarlar. Kendilerine bile dönüp bakamazlar. 
Bilâkis gördükleri dehşet verici şeyden dolayı 
gözleri yerinden fırlamış bir şekilde bakakalırlar. 
Kalpleri ise idrak etmekten uzak, gördükleri 
dehşet verici şeyi anlayamayacak durumdadır.
44  -Ey Rasûl!- Ümmetini kıyamet günü gelecek 

olan Allah'ın azabı ile korkut. Kendi nefislerine 
Allah'a şirk koşarak ve küfrederek zulüm edenler, 
o gün şöyle derler: Ey Rabbimiz! Bize mühlet ver, 
azabımızı geçiktir, kısa bir süre için bizi dünyaya 
tekrardan döndür sana iman edelim. Bize 
gönderdiğin rasûllerine tabi olalım, derler. Onlar 
azarlanacak ve kendilerine şöyle denilecektir: 
Öldükten sonra dirilmeyi inkâr ederek, dünya 
hayatından ahirete intikal etmeyeceğiz diye 
dünyada iken yemin edenler siz değil miydiniz?
45  Allah'ı inkâr ederek kendi nefislerine 

zulmeden Hûd'un kavmi ve Salih'in kavmi gibi 
geçmiş ümmetlerin diyarlarına yerleştiniz. Onları 
helâka uğrattığımız sizlere apaçık beyan oldu. 
Öğüt almanız için Allah'ın kitabında size bir çok 
misaller getirdik, ancak bundan öğüt almadınız.
46  Geçmişte yaşamış zalim toplulukların 

diyarına yerleşenler Muhammed -sallallahu 
aleyhi ve sellem-'i öldürmek ve davetini 
sonlandırmak için tuzaklar kurdular. Onların 
kurmuş olduğu planlardan hiçbirisi Yüce Allah'a 
gizli kalmaz. Onların bu planları zayıftır. Allah'ın 
onlar için yaptığı planın aksine onların planları 

zayıflığından dolayı ne dağları yerinden oynatır ne de başka bir şey yapar.
47  -Ey Rasûl!- Rasûllerine galibiyeti ve dini aşikâr kılacağını vadetmiş olan Yüce Allah'ın rasûllerine vadettiği 

şeyden döneceğini zannetme! Şüphesiz ki Yüce Allah Azîz'dir, kimse O'na galip gelemez. Dostlarını da kuvvetli 
kılacaktır. Kendisine ve rasûllerine düşmanlık edenlerden şiddetli bir şekilde intikam alır.
48  Bu intikam kıyamet günü kâfirlerden alınacaktır. Yeryüzü pak beyaz bir yere dönüştürülecek ve gökler de 

başka göklere dönüştürülecektir. Öyle ki, insanlar Kahhâr, mutlak hâkim, hiç kimsenin kendisine hükmedemediği, 
mutlak galip, hiç kimsenin kendisine galip gelemediği, azametinde ve mülkünde tek olan Allah'ın huzurunda 
durmak için bedenleri ve amelleri ile kabirlerinden çıkacaklardır.
49  50  Ey Rasû!l- Yeryüzünün ve gökyüzünün başkasıyla değiştirildiği gün, kâfir ve müşriklerin bazısının bazısına 

zincirlerle bağlandığını görürsün. Elleri ve ayakları boyunlarında zincirlerle bağlanarak birleştirilir. O gün 
giyecekleri elbiseleri katrandandır (o da hızlı tutuşan bir maddedir). Asık olan yüzlerini ateş kaplar.
51  Yüce Allah herkese hayır ve şerden kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz ki Allah, 

amellerin hesabını çabuk görendir.
52  Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e indirilen bu Kur'an Yüce Allah'tan insanlara bir bildiridir. İçinde 

barındırdığı korkutucu ve şiddetli tehtidden korkmaları, ibadet edilmeye layık hak ilahın Allah Teâlâ olduğunu 
bilip hiçbir şeyi ortak koşmadan O'na ibadet etmeleri, aklıselim sahiplerinin ibret ve öğüt almaları içindir. Çünkü 
onlar vaazlardan ve öğütlerden isitifade ederler.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Kıyamet günü, insanların endişesi, korkusu, zayıflığı, göklerin ve yerin değiştirilmesi tasvir edilmiştir.
2 - Kıyamet günü küfür ehli ve günahkârlara isabet edecek zillet ve şiddetli azap vasfedilmiştir.
3 - Şüphesiz kula dünya hayatında çokça fırsat verilmiştir. Allah'a itaatte çok hırslı olması gerekir. Şüphesiz Allah 
Teâlâ, kıyamet günü onu dirilttiğinde itaat etmesi için ona başka bir fırsat tanımaz.

۱۱۱
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