
75  Hızır Musa -aleyhisselam-'a şöyle dedi: 
"Şüphesiz ki ben sana dedim ki: - Ey Musa!- 
Yapacağım şeylere sabredemezsin."
76  Musa -aleyhisselam- şöyle dedi: "Eğer bundan 

sonra sana bir şey soracak olursam beni bırak. 
Muhakkak ki ben, senin emrine üç kere muhalefet 
ettim. Artık mazur görülecek bir durumum 
kalmadı. Bundan sonra beni bırakabilirsin"
77  O ikisi yolculuklarına devam etti. Nihayet 

ulaştıkları kasaba halkından kendileri için 
yiyecek istediler. Kasaba halkı o ikisine yemek 
vermekten ve o ikisini misafir etme hakkını 
yerine getirmekten imtina etti. Onlar da kasabada 
yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular. 
Hızır duvarı düzeltti. Bunun akabinde Musa 
-aleyhisselam- Hızır'a dedi ki: "Onlar bizi misafir
etmekten imtina ettikten sonra ihtiyacımızdan
dolayı eğer isteseydin buna karşılık bir ücret
alabilirdin."
78  Hızır Musa -aleyhisselam-'a dedi ki: "Duvarı 

düzeltmem sebebiyle bir ücret almayışıma itiraz 
etmen benim ile senin aranda ayrılık sebebidir. 
Beni bir şey yaparken gördüğünde sabremediğin 
şeylerin açıklamasını sana haber vereceğim."
79  Kusurlu kılmama karşı çıktığın gemiye 

gelince; denizde o gemide çalışan ve onu 
savunmaya güçleri olmayan yoksul kimselere 
ait idi. Biraz önce bahsettiğim sebepten dolayı 
onu kusurlu kılmak istedim ki onların önünde, 
her sağlam gemiyi gasbeden ve kusurlu gemiyi 
bırakan kral, onu da gasbetmesin.
80  Kendisini öldürmeme karşı çıktığın gence 

gelince, onun anne ve babası Mümin idi. Yüce Allah ilmi ile onun kâfir olacağını biliyordu. Büluğa erdikten sonra 
anne babasının onun sevgisinde ya da ona olan ihtiyaçlarında aşırıya giderek o ikisini Allah'a iman etmede küfre 
düşürmesine ve azgınlığa sevk etmesinden korktuk.
81  Allah Teâlâ'nın o ikisine dinde ve salih olmada daha hayırlısını ve günahlardan temizlenmiş, ondan (ölen 

kardeşinden) ana babasına daha merhametli olan bir çocuk vermesini istedik.
82  Yıkılmaya yüz tutmuş duvarı düzeltişime karşı çıkmana gelince, bu duvar gelmiş olduğumuz şehirde babaları 

ölmüş iki gence aitti. Bu duvarın altında o ikisine ait gömülü bir hazine vardı. Bu iki çocuğun babası salih bir 
kimseydi. -Ey Musa!- Rabbin olgunluk yaşına ulaşıp büyümelerini istedi ki, o duvarın altında bulunan gömülü 
mallarını kendileri çıkarsınlar. Eğer duvar şimdi çökecek olsaydı hazine ortaya çıkacak ve zayi olacaktı. Bu önlem 
Rabbinin o ikisine olan merhametindendi. Ben bunu yapmak için çabaladım; senin sabremediğin şeylerin iç yüzü 
işte budur.
Yüce Allah Hızır kıssası ile Zülkarneyn kıssası arasında bir bağ olduğu için bu iki olayı peş peşe zikretti. Çünkü her 
ikisi de zayıfları korumaya çaba sarfetmiştir. Yüce Allah ardından şöyle buyurdu:
83 - Ey Rasûl!- Müşrik ve Yahudiler, Zülkarneyn'in haberinden sorarak seni imtihan etmek istiyorlar. De ki:

"Öğüt almanız ve hatırlamanız için onun haberinden bir kısmını size okuyacağım."

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Bir şey hakkında hüküm verirken acele etmemek, emin olmak ve düşünerek 
hareket etmek gerekir. 2 - Şüphesiz ki işler zahirde göründüğü üzere icra edilir. Can, mal ve diğer dünyevî hükümler 
buna ilhak edilir. 3 - (Zaruret halinde) Küçük kötülükler işlenerek büyük kötülüklere engel olunur. İkisinden birisi 
bırakılarak büyük maslahat dikkate alınır.
4 - Yakın arkadaşa yakışan tavır, ancak gönlünü alıp mazur gördükten sonra arkadaşından ayrılıp, arkadaşlığını 
bitirmemesidir. 5 - Hayrı O'na nispet edip, şer olanı nispet etmeyerek lafızlarda Allah Teâlâ'ya karşı edepli olan 
üslubu kullanmak gerekir.
6 - Allah, salih olan kulu ve ondan sonra gelen zürriyetini muhafaza eder.
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84  Şüphesiz biz onu yeryüzünde kudret ve 
iktidar sahibi kıldık. İstediği şeye ulaşmak için 
gerekli olan her şeyi ona verdik.
85  İstediğine ulaşmak için kendisine verdiğimiz 

vasıta ve araçları alarak batıya doğru yöneldi.
86  Yeryüzünde ilerlemeye devam etti. Güneşin 

battığı yere ulaştığında güneşi sanki kara çamurlu 
sıcak bir pınarda batıyor gördü. Güneşin battığı 
yerde kâfir bir toplulukla karşılaştı. Ona seçenek 
sunarak şöyle dedik: "Ey Zülkarneyn! Öldürerek 
ya da başka bir şekilde onları azaplandırırsın ya 
da onlara ihsanda bulunursun."
87  Zülkarneyn dedi ki: "Kendisine Allah'a 

ibadet etmeye çağırdıktan sonra Allah'a şirk 
koşan ve bunda ısrarcı olanı dünyada ölüm 
ile cezalandıracağız. Kıyamet günü Rabbine 
döndürülecek ve onu ürkütücü bir azapla 
azaplandıracaktır."
88  Onlardan da kim Allah'a iman eder ve 

salih amel işlerse, Rabbi katından imanı ve 
salih ameli karşılığında ona Cennet vardır. Ve 
buyruğumuzdan ona şefkatli ve yumuşak olanı 
söyleriz.
89  Sonra ilk yolundan başka bir yol tutarak 

güneşin doğduğu yöne doğru ilerledi.
90  Sonra yeryüzünde ilerledi ve güneşin doğduğu 

yere ulaştığında güneşi, kendilerini koruyacak ev 
ve ağaçların gölgelerinin olmadığı bir kavmin 
üzerine doğarken buldu.
91  Aynı şekilde ilmimiz ayrıntılı bir şekilde 

Zülkarneyn'in sahip olduğu güç ve otoriteyi 
kuşatmıştır.

92  Sonra ilk iki sefer izlediği yoldan başka doğu ve batı arasında farklı bir yol tuttu.
93  Yolculuğuna devam etti ve iki dağ arasında geçit gibi olan bir yere ulaştı. O iki dağın yanında hemen hemen 

başkalarının hiçbir sözünü anlamayan bir kavme rastladı.
94  Dediler ki: "Ey Zülkarneyn! Şüphesiz Ye’cûc ve Me’cûc (Âdemoğlundan iki büyük topluluğu kastetmektedirler) 

öldürme ve diğer kötü işleri yaparak yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramızda bir set 
yapman için sana mal versek olur mu?"
95  Zülkarneyn şöyle dedi: "Rabbimin beni rızıklandırdığı mülk ve yöneticilik, bana vereceğiniz maldan daha 

hayırlıdır. Bana adam ve araçlarlarınızla yardım edin ki sizinle onlar arasında bir set inşa edeyim."
96  Bana demir madeni getirin. Ona demir madeni getirdiler, iki dağ arasında inşa etmeye başlayıp iki dağ 

arasındaki boşluğu dağlarla bir hizaya getirince çalışan işçilere: "Bu demir madenin üzerine ateşi körükleyin." 
dedi. Demir madenini eritip kor gibi yapınca: "Bana bakır getirin bunun üzerine dökeyim." dedi.
97  Ye’cûc ve Me’cûc, yüksekliğinden dolayı onu aşmaya güç yetiremedi. Sertliğinden dolayı da alt taraftan onu 

delmeye güç yetiremediler.
 C Ayetlerdeki Faideler:

1 - Zülkarneyn, dünyaya sahip olup (dünya) halkına hükmeden Müminlerin hükümdarlarından birisidir. Yüce 
Allah, ona çok geniş bir mülk vermişti. Ona hikmet, heybet ve faydalı ilim bahşetmişti.
2 - Hükümdar ve yöneticinin ülke ve sınırları muhafaza ederek halkını tehlikelere karşı koruması onun üzerine 
düşen en önemli görevlerinden birisidir.
3 - İhlaslı ve salih kimseler Allah'ın vechini murad ederek işlerini yerine getirmede hırslı olurlar.

۳
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98  Zülkarneyn dedi ki: Bu set Ye'cûc ve Me'cûc 
ile yeryüzünde ifsat çıkarmaları arasında engel 
olacak Rabbimin bir rahmetidir. Onları bu 
işlerinden alıkoyacaktır. Kıyamet kopmadan 
önce Yüce Allah'ın onların çıkması için belirlediği 
vakit geldiğinde, o seti yerle eşit kılacaktır. 
Yüce Allah'ın (seti) yerle eşit kılması, Ye'cûc ve 
Me'cûc'un çıkmaları ile alakalı vaadi sabittir, 
üzerinde hiçbir ihtilaf yoktur.
99  Ahir zamanda onları bırakırız da (kalabalık 

olmalarından dolayı) diğerleri ile birbirlerine 
dalgalar halinde karışırlar. Sûr'a üflendiği zaman 
da bütün hepsini hesap ve karşılıklarını vermek 
için bir araya toplarız.
100  Cehennem'i apaçık görmeleri için kesin bir 
şekilde kâfirlere gösteririz.
101  Dünyada gözlerinin önünde görmelerine mani 
olan perdeden dolayı Allah'ı zikretmekten kör 
olan kâfirler için Cehennem'i gösterdik. Kabul 
etmek kasdıyla Allah'ın ayetlerini dinlemeye 
güçleri de yoktu.
102  Allah'ı inkâr edenler, melek, peygamber 
ve şeytanlardan olan kullarımı benim dışımda 
ilahlar edineceklerini mi sandılar? Şüphesiz biz 
Cehennem'i, orada kalmaları için konak olarak 
hazırladık.
103  -Ey Rasûl- De ki: -Ey İnsanlar!- Amel 
bakımından en büyük hüsrana uğrayanların kim 
olduğunu size haber verelim mi?
104  Onlar, kıyamet gününde dünyada yapmış 
oldukları çabaların zayi olduğunu gören 
kimselerdir. Oysaki onlar çabaladıkları hususta 
iyi yaptıklarını sanıp amellerinden istifade edeceklerini zannederler. Ancak gerçek bunun hilafınadır.
105  Onlar Rablerinin birliğine delalet eden ayetler hakkında kâfir olan, O'nunla karşılaşmayı inkâr eden, bu 
küfürlerinden dolayı amelleri batıl olan kimselerdir. Kıyamet günü Allah'ın katında onların bir kıymeti olmaz.
106  Allah'ı inkâr etmeleri, indirilen ayetleri ve rasûllerle alay etmelerinden dolayı onlar için hazırlanmış ceza 
(yaptıklarının karşılığı) Cehennem'dir.
Yüce Allah, kâfirlerin cezasını (yaptıklarının karşılığını) zikrettikten sonra, Müminlerin mükâfatlarını zikredip 
şöyle buyurmuştur:
107  Şüphesiz ki, Allah'a iman edip salih ameller işleyenlere ikram olarak Cennet'in en üst mekanları konak olarak 
hazırlanacaktır.
108  Onlar orada ebedî kalacaklardır. Oradan ayrılmak istemezler. Çünkü onun dengi olan başka bir karşılık yoktur.
109  -Ey Rasûl- De ki: "Rabbimin kelimeleri çoktur. Eğer denizler mürekkep olsa, onunla yazsan; Allah -Subhanehu 
ve Teâlâ-'nın sözleri bitmeden denizler tükenirdi. Eğer başka denizler dolusu (mürekkep) getirsek aynı şekilde 
onlar da tükenirlerdi."
110  -Ey Rasûl!- şöyle de: "Ancak ben sizin gibi bir beşerim. Şüphesiz bana hak olan ilahınızın bir tek ilah olduğu, 
hiçbir ortağının bulunmadığı vahyolunmaktadır. O Yüce Allah'tır. Kim Rabbi ile karşılaşmaktan korkuyor ise 
dinine uygun ameller işlesin, ibadetlerinde Rabbine karşı ihlaslı olsun. Rabbine ibadetinde hiç kimseyi ortak 
koşmasın."

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Sûr'a ikinci kez üfürüldüğünde, bütün insan ve cinler kıyamet alanında yeniden 
diriltilip toplanacaklar. 2 - Kıyamet gününde en şiddetli hüsrana uğrayanlar dünya hayatında çabaları boşa giden 
kimselerdir. Onlar, Yüce Allah'tan başkasına ibadet ederek iyi bir iş yaptıklarını zannederler.
3 - Allah Teâlâ'nın kelimelerinin, ilminin, hikmetinin ve sırlarının sınırlandırılması imkansızdır. Denizler, 
okyanuslar ve onların emsali kadar sınırsız mürekkep olsa bile yazmak için yine de yetmezdi.
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Meryem Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Yüce Allah'ın veli kullarına salih evlat vermek 
gibi rahmetinin tezahürü beyan edilmiştir. Aynı 
zamanda iftira atanlara da cevap olarak Allah 
Teâlâ'nın çocuk ve yardımcı edinmekten uzak 
olduğu açıklanmıştır.

 C Tefsîr:
1  (Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd) Bu hususta benzer 

bir açıklama Bakara Suresi'nin başında 
zikredilmiştir.
2  Bu, Rabbinin Zekeriya -aleyhisselam- kuluna 

olan rahmetinin zikredilmesidir. Düşünüp ibret 
alasınız diye o kıssayı sana anlatacağız.
3  Hani o, duasının kabul edilmesi için Rabbi 

-Subhânehu ve Teâlâ-'ya gizlice yalvarmıştı.
4  Dedi ki: "Ey Rabbim! Kemiklerim 

zayıfladı, saçlarımdaki beyazlıklar arttı. Sana 
yapmış olduğum duamda hiç hayal kırıklığına 
uğramadım. Bilâkis sana her dua ettiğimde 
duama icabet ettin."
5  Ben öldükten sonra akrabalarımın dünya ile 

meşgul olarak dini hakkıyla yaşamamalarından 
dolayı endişe içindeyim. Hanımım da kısır olduğu 
için çocuk doğuramaz. Bundan dolayı kendi 
katından bana yardımcı olacak bir çocuk bağışla.
6  Benden ve Yakup -aleyhisselam-'ın 

oğullarından peygamberliği miras alsın. -Ey 
Rabbim!- Onu dininden, ahlâkından ve amelinden razı 
olacağın bir kimse kıl.

7  Yüce Allah, duasına icabet etti ve ona ey Zekeriya! diye seslendi. Şüphesiz ki seni mutlu edecek bir şeyi haber 
vereceğiz. Duana icabet ettik ve sana Yahya isminde bir oğul verdik. Ondan önce bu ismi kimseye vermedik.
8  Zekeriya Allah'ın kudreti karşısında hayrete kapılarak şöyle dedi: Hanımım kısır olduğu için çocuk 

doğuramayacakken ve ben ise ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış ve kemiklerim zayıflamışken nasıl olur da benim 
çocuğum olur?
9  Melek dedi ki: Evet dediğin gibi hanımın doğuramaz ve sen de ihtiyarlığın son noktasına gelmiş ve kemiklerin 

zayıflamış bir yaştasın. Ancak Rabbin şöyle buyurdu: Allah'ın Yahya'yı kısır bir anneden ve ihtiyarlığın son 
noktasına ulaşmış bir babadan yaratması çok kolaydır. Ey Zekeriya! Ben seni daha önceden zikredilen bir şey 
değilken yoktan var ettim.
10  Zekeriya -aleyhisselam- dedi ki: Ey Rabbim! Meleklerin beni müjdelediği şeyin gerçekleşeceğine işaret eden 

mutmain olacağım bir işaret göster. Müjdelendiğin şeyin gerçekleşeceğine dair işaret, hiçbir sebebi olmamasına ve 
sağlık ve afiyet üzere olmana rağmen (üç gün) üç gece insanlarla konuşmaya güç yetiremeyecek olmandır.
11  Zekeriya ibadet ettiği yerden kavminin karşısına çıktı. Konuşmadan: "Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'yı sabah 

akşam tesbih edin." diye işaret etti.
 C Ayetlerdeki Faideler:

1 - Zayıflık ve azciyet Yüce Allah'a tevessül edilen en sevimli sebeplerden sayılır. Çünkü her türlü güç ve kuvvetten 
uzaklaşıp kalbin Allah'ın güç ve kuvvetine bağlanmasına işaret eder.
2 - Kişinin duasında, Allah Teâlâ'nın kendisine verdiği nimetleri ve boyun eğen bir kul olduğunu ifade eden 
hususları hatırlaması güzeldir.
3 - Dinin yararına olan şeylerde ve onu diğer yararı olan şeylere üstün tutmada hırslı olunması gerekir.
4 - Hoş manalar içeren isimleri kullanmak güzeldir.

٥
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12  Yahya dünyaya geldi ve kendisine hitap 
edilecek yaşa ulaştı. Ardından ona: "Ey Yahya! 
Tevrat'ı ciddiyet ve gayret ile al." dedik. Daha 
çocuk yaştayken ona anlayış, ilim, ciddiyet ve 
kararlılık verdik.
13  Katımızdan ona bir rahmet verdik, onu 

günahlardan temizledik. Allah'ın emirlerini 
emreden ve yasaklarından sakınan takvalı bir 
kimseydi.
14  Ana babasına karşı lütufta ve ihsanda bulunan 

itaatkâr birisiydi. Rabbine ve ana babasına itaatte 
büyüklük taslayan ve isyankâr biri olmadı.
15  Doğduğu gün, bu hayattan ölerek çıkacağı 

gün ve kıyamet günü diriltileceği gün Allah'ın 
selameti ve emaneti onun üzerine olsun. Bu üç 
yer insanın başından geçecek en zor yerdir. Eğer 
buralarda emanda olursa buraların dışında onun 
için korku yoktur.
16  -Ey Rasûl!- Sana indirilen Kur'an'da Meryem 

-aleyhisselam-'ın haberini de zikret. Hani 
ailesinden ayrılıp tek başına doğu yönündeki bir 
yerde inzivaya çekildi.
17  Kavmi ile kendisi arasına Rabbine olan 

ibadetini görmeyecekleri bir perde edindi. Biz ona 
Cebrail -aleyhisselam-'ı gönderdik. Tam bir insan 
suretinde ona gözüktü. Meryem de bu kimsenin 
ona zarar vermek istemesinden korktu.
18  Tam bir insan suretinde kendisine yöneldiğini 

görünce ona: "Eğer Allah'tan korkan takvalı biri 
isen muhakkak ki bana, senden bir kötülük isabet 
etmesinden Rahman'a sığınırım." dedi.
19  Cebrail -aleyhisselam-: "Ben beşer değilim. Ancak ben Rabbinin sana tertemiz bir oğul bahşetmesinden dolayı 

sana gönderdiği elçisiyim." dedi.
20  Meryem şaşırmış bir halde: "Bana bir eş ya da başkası yaklaşmamışken ve ben zinakâr birisi değilken nasıl 

oğlum olabilir?" dedi.
21  Cebrail ona: "Evet böyle. Sana bir eş ya da başkası dokunmamıştır ve sen zinakâr birisi de olmadın." dedi. Fakat 

Rabbin -Subhanehu ve Teâlâ- şöyle buyurdu: "Babasız bir çocuk yaratmak bana çok kolaydır. Sana bahşedilen 
bu çocuk Allah'ın kudretine dair insanlar için bir alamet, sana ve ona iman edenlere bir rahmet olacaktır. Senin 
çocuğunun yaratılması Allah tarafından takdir edilmiş ve Levh-i Mahfuz'da yazılmış bir husustur."
22  Meryem meleğin kendisine çocuğun ruhunu üfledikten sonra hamile kaldı ve insanlardan uzak bir yerde 

inzivaya çekildi.
23  Doğum sancısı onu bir hurma ağacına (dayanmaya) sevketti. Meryem -aleyhisselam-: "Keşke bugünden önce 

ölseydim, benim hakkımda kötü düşünmemeleri için unutulup gitseydim." dedi.
24  Ayaklarının altından İsa ona seslenerek: "Üzülme sakın! Rabbin ayaklarının altından kendisinden içeceğin bir 

su arkı kılmıştır." dedi.
25  Hurma ağacını sıkıca tut ve silkele ki senin için toplayacağın taze hurma dökülsün.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Dini sorumlulukları yerine getirme konusunda sabır göstermek istenilen bir şeydir.
2 - Yüce Allah'ın katında, ana babanın saygınlığı ve makamı yüksektir. Allah onları kendine şükredilmesi ile 
birlikte zikretmiştir.
3 - Yüce Allah Meryem'e apaçık ayetlerini mükemmel kudreti ile göstermeye kadir olmasına rağmen yine de 
ağaçtaki hurmaya ulaşmasını sebeplere bağlı kılmıştır.
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26  Taze hurmadan ye, sudan iç, yeni doğan 
bebeğinden dolayı mutlu ol, sakın üzülme. 
İnsanlardan birini görür de sana yeni doğan 
bebeğinden sorarsa ona de ki: "Ben Rabbim için 
kendime konuşmamayı adadım. Bugün hiç bir 
kimseyle konuşmayacağım."
27  Meryem çocuğunu taşıyarak halkının yanına 

geldi. Halkı, onun bu yaptığını kötü gördü ve şöyle 
dedi: "Ey Meryem! Çok büyük bir kötülükle, 
babası olmayan bir çocukla geldin."
28  "Ey ibadet etmede Harun'a benzeyen kadın! 

Senin baban da annen de zinakâr biri değildi. Sen 
salihliği ile bilinen temiz bir ailedensin. Nasıl olur 
da babası olmayan bir çocukla gelirsin?"
29  Meryem kundakta bulunan oğlu İsa 

-aleyhisselam-'ı işaret etti. Halkı da şaşkın 
bir şekilde: "Kundaktaki bir çocukla nasıl 
konuşabiliriz?" dediler.
30  İsa -aleyhisselam- konuşarak şöyle dedi: 

"Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum, bana İncil'i 
verdi ve beni peygamberlerinden biri kıldı.
31  "Nerde olursam olayım kullar için beni çok 

faydalı kıldı. Hayatım boyunca bana namaz 
kılmamı ve zekat vermemi emretti."
32  "Beni anneme itaatkâr biri kıldı. Rabbimin 

itaatine büyüklük taslayan ve O'na isyan eden 
biri kılmadı."
33  "Doğduğum gün, öldüğüm gün ve kıyamette 

diriltileceğim gün, Şeytan ve avenelerinden bana 
eman verildi. Bu dehşet verici üç durumda Şeytan 
beni kandıramayacaktır." 34  İşte bu vasıflarla 
zikredilen kişi Meryem oğlu İsa -aleyhisselam-

'dır. Bu söz onun hakkında söylenmiş hak olan sözdür. Onun hakkında ihtilafa düşen sapkınların söylediği gibi 
değildir.
35  Yüce Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. Yüce Allah bundan yüce ve münezzehtir. Bir işe hükmettiğinde 

Allah -Subhanehu ve Teâlâ- için ona (Ol!) demesi yeterlidir. Muhakkak oluverir. İşte kim bu vasıflara sahipse 
çocuk edinmekten münezzehtir.
36  Şüphesiz Allah -Subhanehu ve Teâlâ- benim ve sizin Rabbinizdir. İbadeti yalnızca O'na has kılın. Size bahsetmiş 

olduğum Allah'ın rızasına ulaştıracak dosdoğru yoldur.
37  Onlar İsa -aleyhisselam- hakkında ihtilaf ettiler ve kavimleri içinde farklı gruplara ayrıldılar. Bazısı ona iman 

edip: "O Rasûldür." dedi. Yahudiler'den oluşan diğer grup da onu inkâr etti. Bazı gruplar da onun hakkında 
aşırılığa giderek bazısı: "O Allah'tır." dediler. Kimileri ise: "O, Allah'ın oğludur." dediler. Allah Teâlâ bu 
söylediklerinden uzak ve yücedir. Kıyamet sahnesini, hesabı ve cezayı görecek olmalarına rağmen onun hakkında 
ihtilafa düşenlerin vay haline.
38  O gün (gerçekleri) ne iyi işitip, ne iyi görecekler. Duymalarının onlara fayda sağlamayacağı zaman duyacaklar, 

görmelerinin kendilerine fayda sağlamayacağı zaman görecekler. Fakat zalimler dünya hayatında dosdoğru yoldan 
sapmış kimselerdir. Onlar zulüm etmeye devam ederken kıyamet ansızın gelir.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Meryem'e konuşmamasının emredilmesi, bazı zamanlarda susmanın faziletine delalet etmektedir.
2 - Dinimizde konuşmamak üzere adak adamak caiz değildir.
3 - Kuran'ı Kerim'in İsa'nın yaratılışı hakkında haber verdikleri kendisi ile ilgili hiçbir şüphe olmayan gerçeğin 
kendisidir. Bunun dışında söylenenler batıldır ve rasûller hakkında söylenmesi uygun değildir.
4 - Kâfir kimse dünyada iken, hakka karşı sağır ve kör olur. Ne var ki ahirette azabı gördüğünde gerçeği duyup 
görecektir. Ancak bu ona hiçbir fayda sağlamayacaktır.

۷
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39  -Ey Rasûl!- Kötülük yapanın yaptığı 
kötülüğe pişman olacağı, iyilik yapanın da 
çokça ibadet etmediğine pişman olacağı gün 
hakkında insanları uyar. Öyle ki, kulların 
defterleri kapatılıp hesapları görüldüğünde, 
herkes yapmış olduğunun karşılığını bulur. Onlar 
dünya hayatlarında aldanmışlardır. Ahireti 
umursamayan ve kıyamet gününe de iman 
etmeyen kimselerdi.
40  Şüphesiz yaratılmışlar fani olduktan sonra 

biz kalıcı olacak, yeryüzünün mirasçıları 
olacağız. Onlar fani olup biz kalıcı olduktan 
sonra yeryüzünün üzerinde olan şeylerin sahibi 
ve mirasçısı olacağız. Dilediğimiz gibi onlar 
hakkında tasarrufta bulunacağız. Kıyamet günü 
hesap ve ceza için yalnızca bize döndürülecekler.
41  -Ey Rasûl!- Sana indirilen Kur'an'da İbrahim 

-aleyhisselam-'ın haberini de zikret. Şüphesiz ki 
o, çok doğru sözlü, Allah'ın ayetlerini tasdik eden, 
Yüce Allah'ın katından gönderilmiş peygamberdi.
42  Hani babası Azer'e şöyle demişti: "Ey 

Babacığım! Allah'ın dışında dua ettiğinde duanı 
işitmeyen, ibadet ettiğinde ibadetini görmeyen, 
senden zararı gideremeyen ve sana fayda 
sağlamayacak puta neden tapıyorsun?"
43  "Ey Babacığım! Vahiy aracılığıyla sana 

gelmeyen ilim bana gelmiştir. Bana uy ki, seni 
dosdoğru bir yola ileteyim."
44  "Ey Babacığım! Şeytan'a itaat ederek ona 

ibadet etme. Şüphesiz şeytana Adem'e secde 
etmesi emredildiğinde secde etmeyerek Rahman'a 
karşı asi olmuştur." 45  "Ey Babacığım! Küfrün 
üzerine ölürsen Rahman'ın azabının sana isabet etmesinden ve Şeytan'a olan dostluğundan dolayı azapta onun 
arkadaşı olmandan korkuyorum."
46  Azer, oğlu İbrahim -aleyhisselam-'a şöyle dedi: "Ey İbrahim! Sen benim ibadet ettiğim ilahlarımdan mı yüz 

çeviriyorsun? Eğer ilahlarıma sövmeyi terk etmezsen seni mutlaka taşlarım. Uzun bir zaman benden uzak ol, 
benimle konuşma, benimle aynı ortamda da olma."
47  İbrahim -aleyhisselam- babasına şöyle dedi: "Benden selam olsun sana, benden hoşnut olmadığın şey sana 

ulaşmaz. Rabbimden senin için hidayet ve bağışlanma dileyeceğim. Şüphesiz ki, O -Subhanehu ve Teâlâ- bana 
karşı çok lütufkârdır." 48  Sizi ve Allah'tan başka ilah edinip ibadet ettiğiniz ilahlarınızı terk ediyorum. Hiçbir şeyi 
ortak koşmadığım Rabbime dua ediyorum. Dua ettiğimde beni men etmeyeceğini ve bu duam ile bedbahtlardan 
olmayacağımı ümit ediyorum.
49  Onları ve ibadet ettikleri ilahlarını terk edince, ehlini kaybetmesine karşılık olarak ona oğlu İshak'ı bağışladık. 

Ve ona torunu Yakub'u bahşettik. Onlardan her ikisini de peygamber kıldık.
50  Onlara, peygamberlikle birlikte birçok hayrı rahmetimizden bağışladık. Kulların dilinde sürekli olarak hayırla 

yadedilmelerini sağladık. 51  -Ey Rasûl!- Sana indirilen Kur'an'da Musa -aleyhisselam-'ın haberini de zikret. O 
seçilmiş seçkin bir kul, rasûl ve nebiydi.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - İbrahim -aleyhisselam- hanımı Sâre ile birlikte kavminden uzaklaşıp, ayrıldı. 
Bundan dolayı ayette her ikisine birden verilen çocuk ve torunun hatırlatılması bu yönden uygun oldu. Ardından 
Allah Teâlâ İbrahim -aleyhisselam-'a İsmail -aleyhisselam-'ı bahşettiğini tek olarak zikretti. Halbuki İsmail'i 
İshak'tan önce bahşetmiştir. 2 - Ana-baba ile konuşurken şefkatli, yumuşak ve edepli olmak ve onlara seslenirken 
en güzel isimlerin seçilmesi gerekir. 3 - Günâhlar insanın, Yüce Allah'ın rahmetine ulaşmasına engel olup, üzerine 
rahmet kapılarının kapanmasına sebep olur. Yüce Allah'a itaat etmek ise O'nun rahmetine nail olunacak en büyük 
sebeplerden birisidir. 4 - Allah Teâlâ iyilik yapana ihsanı ölçüsünde hayır ile yâd edilmeyi vadetmiştir. İbrahim 
-aleyhisselam- ve zürriyeti, muhsinlerin önderlerindendir.
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52  Musa -aleyhisselam-'ın durduğu yere göre Tur 
Dağı'nın sağ tarafından seslendik. Konuşmak için 
onu yakınlaştırdık. Öyle ki Yüce Allah kelâmını 
ona işittirdi.
53  Ona olan rahmetimiz ve nimetimizin sonucu 

olarak kardeşi Harun -aleyhisselam-'ı peygamber 
kıldık. Zira o Rabbinden kardeşinin peygamber 
olmasını dilediği zaman duasına icabet edildi.
54  -Ey Rasûl!- Sana indirilen Kur'an'da İsmail 

-aleyhisselam-'ın haberini de zikret. O doğru 
sözlü bir kimse idi. Bir vaadde bulunsa onu yerine 
getirirdi. Bir rasûl, bir nebi idi.
55  Ailesine namazı kılmayı ve zekâtı vermeyi 

emrederdi. Rabbinin yanında razı olunan 
birisiydi.
56  -Ey Rasûl!- Sana indirilen Kur'an'da İdris 

-aleyhisselam-'ın haberini de zikret. Şüphesiz 
ki o, çok doğru sözlü, Allah'ın ayetlerini tasdik 
eden, Yüce Allah'ın katından gönderilmiş bir 
peygamberdi.
57  Kendisine vermiş olduğumuz peygamberlikle 

onun zikrini yücelttik. O, yüksek bir makamdaydı.
58  Bu surede Zekeriya -aleyhisselam-'ın zikri 

ile başlayıp İdris -aleyhisselam- ile biten ismi 
zikredilen herkes Adem -aleyhisselam-'ın, Nuh 
-aleyhisselam- ile gemide taşıdığımız kimselerin, 
İbrahim ve Yakub -aleyhimesselam-'ın ve İslam'a 
muvaffak kıldığımız kimselerin soyundan 
gelen Allah'ın peygamberlikle nimetlendirdiği 
kimselerdir. Onları seçip peygamberler kıldık. 
Allah Teâlâ'nın ayetleri okunurken duyduklarında 
Yüce Allah'ın korkusundan ağlayarak secdeye 

kapanırlardı.
59  Bu seçilmiş peygamberlerin ardından sapıklık ve kötülüğe tabi olan bir nesil geldi. Namazı zayi ederek istenilen 

şekilde kılmadılar. Zina gibi nefislerinin arzuladığı günahları işlediler. Onlar Cehennem ve hüsrana uğrayarak şer 
ile karşılaşacaklardır.
60  İhmalkâr ve gevşek davranışlarından dolayı tevbe eden ve Allah'a iman edip salih amel işleyenler müstesnadır. 

Bu vasıflarla nitelenenler Cennet'e girecek, yapmış oldukları amelleri az olsa bile ecirleri eksilmeyecektir.
61  Rahman’ın salih kullarına görmedikleri halde gireceklerine dair vadettiği yerleşip kalacakları Cennetleridir. 

Onlar bu Cennetleri görmedikleri halde iman etmiştir. Allah'ın Cennet'i vadetmesi -gayb olsa bile- geleceği 
hususunda hiçbir şüphe yoktur.
62  Orada boş ve çirkin söz işitmezler. Bilâkis birbirlerine verdikleri selamı ve meleklerin verdiği selamı işitirler. 

Orada canlarının çektiği yemekler sabah akşam onlara sunulur.
63  İşte bu vasıflarla nitelendirilen Cennet, emirleri yerine getirip yasaklardan sakınan kullarımıza miras olarak 

vereceğiz.
Allah -Subhanehu ve Teâlâ- muttakilere verilecek sevabı zikrettikten sonra, takvanın tarifini yaparak Yüce Allah'ın 
emri üzerine durmak olduğunu beyan etmiş ve ardından şöyle buyurmuştur:
64  -Ey Cibril!- Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e de ki: Şüphesiz ki melekler kendi isteğiyle inmezler. 

Ancak Allah'ın emri ile inerler. İlerideki ahiret işleri, geride bıraktığımız dünya işleri, dünya ve ahiret arasındaki 
her iş ancak Yüce Allah'a aittir. -Ey Rasûl!- Rabbin hiçbir şeyi unutmuş değildir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Davetçinin davetinde kendisine yardımcı olacak kimselere her zaman ihtiyacı 
vardır. 2 - Allah Teâlâ'ya kelam sıfatı ispat edilmiştir.
3 - Vaadinde doğru sözlü olmak övülmüştür. Bu rasûl ve peygamberlerin ahlâkıdır. Bunun zıddı olan sözünde 
durmamak ise yerilmiş bir ahlâktır. 4 - Melekler Yüce Allah'ın elçileridir, insanlardan olan rasûl ve peygamberlerden 
hiçbirine Allah'ın emri olmaksızın inmezler.

۹
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65  Göklerin ve yerin yaratıcısı O'dur. O 
ikisinin sahibi ve işlerini yönetendir. O ikisinin 
arasındakileri yaratan, sahibi ve işlerini idare 
edendir. Yalnızca O'na ibadet et. İbadeti yalnızca 
hak eden O'dur. Ona ibadette sebat et/devam 
et. İbadette O'na ortak olacak bir eşi ve benzeri 
yoktur.
66  Yeniden dirilmeyi inkâr eden kâfir alaya 

alarak şöyle der: "Ben öldükten sonra mı diriltilip, 
kabrimden ikinci bir hayat için çıkarılacağım? 
Şüphesiz bu uzak bir şeydir."
67  Yeniden dirilmeyi inkâr eden, o hiçbir şey 

değilken kendisini yarattığımızı düşünmez mi? 
İlk yaratılışı, ikinci yaratılışa delil getirmiştir. 
Bununla birlikte ikinci yaratılış daha kolay ve 
basittir.
68  -Ey Rasûl!- Rabbine andolsun ki onları 

sapıklığa sürükleyen Şeytanlarıyla birlikte 
kabirlerinden mahşere çıkaracağız. Sonra onları 
zelil, dizleri üzerine çökmüş olarak Cehennem'in 
kapısına doğru sürükleyeceğiz.
69  Sonra her sapık topluluktan en isyankar 

olanlarını şiddetli ve sert bir şekilde çekip 
çıkarırız. Onlar o topluluğun önderleridir.
70  Sonra biz Cehennem'e girmeye, sıcağına ve 

sıkıntılarına dayanmaya daha layık olan kimseleri 
bilmekteyiz.
71  -Ey İnsanlar!- Cehennem'in ortasına 

kurulmuş Sırat Köprüsü'nden geçmeyecek kimse 
kalmayacaktır. Bu geçiş Allah'ın kesin bir hükme 
bağladığı bir husustur. O'nun bu hükmünü kimse 
geri çeviremez.
72  Sonra Sırat Köprüsü'nden bu geçişin ardından Rablerinin emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınarak 

korkanları selamette kılacağız. Zalimleri diz üstü çökmüş bir vaziyette bırakırız. Ondan kaçmaya güç 
yetiremeyeceklerdir.
73  İnsanlara rasûlümüze indirilen apaçık ayetler okunduğunda, kâfirler Müminlere şöyle dediler: "Kalacak ve 

yerleşecek, meclis ve topluluk bakımından hangimizin grubu daha hayırlıdır. Bizim grubumuz mu sizin grubunuz 
mu?"
74  Bu kâfirlerden önce içinde bulundukları maddi imkânların üstünlüğü ile övünen nice ümmetleri helâk ettik. 

Onlardan daha çok servete sahip, güzelliğinden dolayı görünüş olarak daha güzel elbiseler giyen kimselerdi ve 
nimetler içinde yüzüyorlardı.
75  -Ey Rasûl!- De ki: "Kim sapıklık içinde debeleniyorsa, Rahman onun sapıklığı artana kadar mühlet verir. 

Dünyada kendilerine vadedilen azabı ya da kıyamete ertelenen azabı bizzat gördüklerinde kimin yerinin daha kötü 
olduğunu ve yardımcısının az olacağını anlayacaklar. Onların grubu mu yoksa Müminlerin grubu mu?"
76  Sapıklıklarını arttırmaları için onlara mühlet vermesinin karşılığında, Yüce Allah hidayet bulanların iman ve 

itaatlerini artırır. -Ey Rasûl!- Rabbinin katında, karşılık ve hayırlı akibet bakımından ebedî saadete götüren salih 
ameller daha faydalıdır.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Müminlerin emrolundukları şeyle meşgul olup, güçleri ölçüsünde bunları yapmaya devam etmeleri gerekir.
2 - Bütün insanlar Cehennem'e uğrayacak yani Sırat Köprüsü'nden geçeceklerdir. Yoksa bununla tüm insanların 
Cehennem'e girecekleri ifade edilmemektedir. Bu olay üzerinde şüphe bulunmayan bir gerçektir.
3 - Dinin ortaya koyduğu mana ve kriterler, cahil ve avam kimselerin tasavvur ettiklerinden farklıdır.
4 - Kim sapıklıkta boğulur ve küfürde kök salarsa, Yüce Allah o kimseyi küfür ve cehalet bataklığında terk eder. 
Böylece aldanması artar ve bundan dolayı cezası da şiddetli olur. 5 - Yüce Allah Müminleri hidayet üzere sabit 
kılar. Başarı ve desteklerini arttırır ve onlara mükâfaat olması için kesin inançlarını arttıracak mucizeler indirir.
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77  -Ey Rasûl!- Delillerimiz ve tehdidimiz 
hakkında kâfir olup: "Ben ölüp yeniden 
diriltildiğimde bana çok mal ve evlat verilecek!" 
diyen kimseyi gördün mü?
78  O gaybı bildi de elinde bir kanıt olduğu için 

mi böyle söyledi? Yoksa Rabbinden kendisini 
Cennet'e girdireceğine, mal ve evlat verileceğine 
dair bir söz mü aldı?
79  İş onun iddia ettiği gibi değildir. Onun 

söylediklerini de yaptıklarını da yazacağız. 
Batıl bir iddiada bulunduğu için azabına azap 
katacağız.
80  Biz onu helâk ettikten sonra bıraktığı malının 

ve evlatlarının mirasçısı olacağız. Kıyamet günü 
keyif sürdüğü malı ve makamı kendisinden 
alınmış bir şekilde tek başına bize gelecektir.
81  Kendilerine yardım edip destekçi olsunlar 

diye müşrikler, Allah'tan başka ilahlar edindiler.
82  İş onların iddia ettiği gibi değildir. Allah'tan 

başka ibadet ettikleri bu ilahları, kıyamet günü 
müşriklerin kendilerine yaptığı ibadeti inkâr 
edecek, onlardan uzak olacaklar ve onların 
düşmanı olacaklardır.
83  -Ey Rasûl!- Şeytanları kâfirlere gönderdiğimizi 

bilmez misin? Onları kâfirlere musallat ettik. 
Böylece onları günah işlemeye kışkırtıp, Allah'ın 
dininden uzaklaştırmak için harekete geçirdiler.
84  -Ey Rasûl!- Onların helâk edilmelerini Allah 

Teâlâ'dan istemede aceleci davranma. Biz onların 
günlerini sayıyor ve onlara verilen müddet 
bittiğinde hak ettikleri cezayı vereceğiz.

85  -Ey Rasûl!- Rablerinin emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınan müttakileri, kıyamet günü ikram edilip 
hürmet edilen konuklar olarak Rablerinin huzurunda toplayacağımız günü hatırla.
86  Günahkârları ise susamış oldukları halde Cehennem'e süreriz.
87  Kâfirler kıyamet gününde birbirlerine şefaat etme yetkisine sahip olamayacaklar. Ancak dünyada Allah'a ve 

rasûllerine iman etmelerinden dolayı kendilerine söz verilenlere bu yetki verilecektir.
88  Yahudiler, Hristiyanlar ve bazı müşrikler: "Rahman, çocuk edindi." dediler.
89  - Ey bu sözü söyleyenler!- Çok büyük bir şey ile geldiniz.
90  Bu kötü sözden dolayı neredeyse gök parçalanacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp yerle bir olacaktı.
91  Bunların hepsi Rahman'a çocuk isnat etmelerinden dolayıdır. Allah Teâlâ onların bu söylediklerinin ötesindedir, 

yücedir.
92  Bundan münezzeh olduğu için Rahman'ın çocuk edinmesi O'na yakışmaz
93  Şüphesiz göklerde ve yerde bulunan melek, insan ve cinlerden herkes kıyamet günü boyun eğerek Rabbinin 

huzuruna gelecektir.
94  Allah Teâlâ, onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır. Onlar ile alakalı hiçbir şey O'na gizli kalmaz.
95  Onlardan her biri kıyamet günü malı ve kendisine yardım edecek birisi olmadan tek başına gelecektir.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Ayetler kâfirin akılsızlığına ve düşüncesindeki saflığına ve tatlı hayaller içinde olduklarına delalet etmektedir. 
O, ahiret hayatında bunun tam tersini bulacaktır.
2 - Allah Teâlâ, kötülük ile kışkırtıp aldatmaları ve itaatten çıkarıp günahlara sürüklemeleri için Şeytanları, 
kâfirlerin üzerine musallat etmiştir.
3 - İlim, fazilet ve takva sahipleri Allah'ın izniyle kıyamet gününde şefaat edeceklerdir.

۱۱
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96  Şüphesiz Allah'a iman edip Allah Teâlâ'nın 
katında razı olunan salih amel işleyenler için Yüce 
Allah, onlara kendi sevgisini verecek ve onları 
kullarına sevdirecek bir sevgi var edecektir.
97  -Ey Rasûl!- Emirlerimi yerine getirip, 

yasaklarımdan sakınan muttakileri müjdelemen, 
hakka itaat etmede kibirlenen ve husumette 
şiddetli olan kavmi kendisi ile korkutman için bu 
Kur'an'ı senin diline indirerek kolaylaştırdık.
98  Senin kavminden önce nice kavimleri helâk 

ettik. Bugün o kavimlerden birini hissediyor 
musun? Onlara ait en ufak bir ses işitiyor 
musun? Allah izin verdiğinde onlara isabet eden 
başkalarına da isabet edebilir.

Tâ-hâ Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Risaleti taşıma hususunda Nebî -sallallahu aleyhi 
ve sellem-'e destek ve sabır verilmiştir.

 C Tefsîr:
1  (Tâ-hâ) benzerleri hakkında bir açıklama 

Bakara Suresi'nin başında zikredilmiştir.
2  -Ey Rasûl!- Kavminin sana iman etmekten 

yüz çevirmesine üzülüp sıkıntı çekmen için sana 
Kur'an'ı indirmedik.
3  Allah'ın kendisinden korkmaya muvaffak 

kıldığı kimselere bir öğüt olsun diye indirdik.
4  Bu kitabı yeryüzünü ve yüksek gökleri yaratan 

Allah indirmiştir. O azim olan Kur'an'dır. Çünkü 
o Azim olan Allah katından indirilmiştir.
5  Rahman olan Allah -Subhanehu ve Teâlâ- celaline yakışır bir şekilde Arş'ının üzerine yükselmiştir.
6  Gökyüzünde, yeryüzünde ve toprağın altındaki bütün canlıların yaratılışı, mülkü ve idaresi yalnızca Allah 

-Subhanehu ve Teâlâ-'ya aittir.
7  -Ey Rasûl!- Sen sözünü açıktan söylesen de gizlesen de Allah -Subhanehu ve Teâlâ- hepsini bilmektedir. O, gizli 

olanı ve gizliden de daha gizli olan düşünceleri dahi bilir. Bundan hiçbir şey O'na gizli kalmaz.
8  Allah'tan başka hak mabud yoktur. Güzellikte en üst makama sahip isimler yalnızca O'na aittir.

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- kavminin yüz çevirmesinden dolayı sıkıntı duymuştur. Bundan dolayı Musa 
-aleyhisselam-'ın kıssası ile kendisine teselli verilmiştir. Zira Allah -Subhanehu ve Teâlâ- şöyle buyurmuştur:
9  -Ey Rasûl!- Andolsun ki Musa b. İmrân -aleyhisselam-'ın haberi sana geldi.
10  Yolculuk ettiği esnada ateş gördüğünde ailesine: "Bu bulunduğunuz yerde bekleyin. Ben bir ateş gördüm, belki 

size ondan bir kor getiririm veya ateşin yanında bir yol gösteren bulurum." demişti.
11  Ateşin yanına gelince Allah -Subhanehu ve Teâlâ- ona: "Ey Musa!" diye seslendi.
12  "Şüphesiz ki ben senin Rabbinim! Benimle münacaat etmeye hazırlanman için ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen 

tertemiz olan (Tuvâ) Vadisi'ndesin."
 C Ayetlerdeki Faideler:

1 - Azim olan Kur'an, ibadet edilirken nefsi yormak ve onu ağır bir zorluk içine düşürmek için indirilmemiştir. 
Ancak o, Rablerinden korkanların istifade edip öğüt almaları için indirilen bir kitaptır.
2 - Yüce Allah, yaratmayı ve emretmeyi bir arada zikretmiştir. Nasıl ki yaratması hikmetin dışına çıkmıyorsa, aynı 
şekilde emretmesi ve yasaklaması da adalet ve hikmet iledir.
3 - Kocanın ehline (hanımına) yiyecek, giyecek, kalacak yer ve kışın ısınacak alet ve araçları infak etmesi farzdır.
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13  -Ey Musa!- Risaletimi ulaştırmak için seni 
seçtim. O halde sana vahyolunanı dinle.
14  "Şüphesiz ki ben kendimden başka hak ilah 

olmayan Allah'ım. O halde yalnızca bana ibadet 
et ve beni anmak için en mükemmel şekilde 
namazını eda et."
15  Şüphesiz ki kıyamet gelip vuku bulacaktır. 

Hiçbir canlı, vaktini bilmesin diye neredeyse onu 
büsbütün gizleyecektim. İnsanlar peygamberin 
kendilerine haber vermesiyle onun alametlerini 
bilirler. Kıyamet gelecek ve her nefis hayır ya da 
şer olarak yaptığının karşılığını alacaktır.
16  Kâfirlerden kıyamete iman etmeyen ve 

haramlar hususunda nefsinin arzusuna uyan 
kimseler, seni onu tasdik edip salih ameller ile 
ona hazırlık yapmaktan sakın alıkoymasın. Yoksa 
bundan dolayı helâk olursun.
17  Sağ elinde olan şu şey nedir ey Musa?
18  Musa -aleyhisselam- şöyle dedi: "O benim 

âsâmdır. Yürürken ona dayanırım. Onunla 
ağaçlara vurarak silkerim. Böylece ağaç 
yaprakları koyunlarım için yere düşer. Ayrıca 
benim için onda söylediklerimden başka faydalar 
da vardır."
19  Yüce Allah şöyle buyurdu: "Onu at, ey 

Musa!"
20  Musa onu yere attı, âsâ bir anda hızlıca ve 

çabuk hareket eden bir yılana dönüştü.
21  Yüce Allah Musa -aleyhisselam-'a şöyle 

buyurdu: "Âsânı al. Onun yılana dönüşmesinden 
korkma. Onu aldığında ilk haline geri 

döndüreceğiz." 22  Elini koltuğunun altına sok, ikinci bir mucize olarak abraş hastalığı olmadan bembeyaz çıksın.
23  -Ey Musa!- Biz sana bu iki ayeti gösterdik. Zira bu iki büyük ayet kudretimize delalet eden büyük ayetlerimizin 

bir kısmıdır. Bir de Yüce Allah katından gönderilmiş bir rasûl olduğunu gösteren birer mucizedir.
24  -Ey Musa!- Firavun'a git. Şüphesiz ki o küfürde haddi aşmış ve Allah'a karşı isyan etmiştir.
25  Musa -aleyhisselam- dedi ki: "Rabbim! Eziyetlere sabretmem için gönlümü genişlet."
26  Bana işimi kolaylaştır.
27  Düzgün bir dille konuşmaya beni muktedir kıl!
28  Senin risaletini onlara ulaştırdığımda sözümü iyi anlasınlar.
29  Ailemden bana bir yardımcı ver, işlerimde bana yardımcı olsun.
30  Kardeşim Harun b. İmran'ı (bana yardımcı olsun).
31  Onunla sırtımı güçlü kıl.
32  Risaleti (tebliğ etmede) onu bana ortak kıl.
33  Ta ki seni çokça tesbih edelim.
34  Ve seni çokça zikredip, analım.
35  Şüphesiz ki sen bizi görmektesin. Bizim hiçbir işimiz sana gizli kalmaz.
36  Allah Teâlâ: "Ey Musa! Talep ettiğin şeyi sana verdik." diye buyurdu.
37  Andolsun, biz sana bir kere daha lütufta bulunmuştuk.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Önemli işlere güzel bir şekilde kulak vermek gerekir. Zira en önemli konu 
Yüce Allah'ın katından inen vahiydir. 2 - Musa -aleyhisselam-'a inen ilk vahiy, itikadî konuda iki temel prensibi 
içermektedir. Bu iki esas, Yüce Allah'ın birliğini ikrar etmek ve (kıyamet) saatine iman etmektir. İmandan sonra en 
önemli farziyet ise namazdır. 3 - Hedefe ulaşmak için davetçilerin yardımlaşma ve dayanışma içinde olması gerekir. 
Yüce Allah, dini ulaştırmada Musa -aleyhisselam-'a yardımcı olması için kardeşi Harun'u peygamber kılmıştır.
4 - Davetçinin sahip olduğu en önemli özellik, davet ettiği kimselere davetini anlatmadaki maharetidir.

۱۳
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38  Firavun tarafından kurulan hilelerinden Yüce 
Allah'ın seni nasıl koruyacağına dair annene 
ilham edilmesi gereken şeyleri ilham etmiştik.
39  Annesine ilham ederek şöyle buyurduk: Onu 

doğurduktan sonra bir sandığa koy ve nehre bırak. 
Bizim emrimizle nehir onu kıyıya çıkaracaktır. 
Benim ve onun düşmanı onu alacaktır. Bu 
düşman Firavun'dur. Kendi katımdan sana bir 
sevgi bahşettim ve bunun üzerine insanlar seni 
sevdi. Gözetimim, korumam ve gözümün önünde 
yetişmen için bunu yaptım.
40  Hani kız kardeşin sandık ilerledikçe onunla 

ilerleyip takip ediyordu. Onu alanlara dedi ki: 
Onu yetiştirecek, koruyacak ve emzirecek birisini 
size göstereyim mi? Senin kendisine dönmenden 
mutlu olması ve üzülmemesi için annene geri 
döndürmeyi sana bahşettik. Yumruk atarak 
kıptiyi öldürdüğünde cezadan kurtulmayı sana 
bahşettik. Başına gelen her imtihandan seni 
kurtardık. Çıkıp senelerce Medyen halkı arasında 
kaldın. Sonra -Ey Musa!- sana takdir edilen 
vakitte seninle konuşulması için o vadiye geldin.
41  Sana vahyettiğimi insanlara tebliğ etmen için 

rasûlüm olarak seni seçtim.
42  -Ey Musa!- Sen ve kardeşin Harun, Allah'ın 

kudret ve vahdaniyetine delalet eden ayetlerimizle 
gidin. Bana davet etmede ve beni zikretmede 
gevşek davranmayın.
43  Siz ikiniz Firavun'a gidin. Şüphesiz ki o 

küfürde haddi aşmış ve Allah'a karşı isyan 
etmiştir.
44  Ona, içinde sertlik olmayan güzel söz söyleyin. 

Umulur ki öğüt alır ve Allah'tan korkar da tevbe eder.
45  Musa ve Harun -aleyhimasselam- şöyle dediler: "Ona davetimizi tamamlamadan bizi cezalandırmada acele 

etmesinden, ölüm veya başka şeyler ile bize zulüm etmede haddi aşmasından korkuyoruz."
46  Yüce Allah o ikisine şöyle buyurdu: "Korkmayın! Şüphesiz ben yardım ve desteğim ile sizinle beraberim, sizin 

ile onun arasında ne olduğunu görür ve duyarım."
47  O ikisi Firavun'un yanına gelerek şöyle dediler: "-Ey Firavun!- Biz Rabbimizin iki rasûlüyüz. İsrailoğulları'nı 

bizimle gönder, erkek çocuklarını öldürerek ve kadınlarını yaşatarak onlara eziyet etme. Rabbinden bizim 
doğruluğumuza delalet eden ayet getirdik. Allah'ın azabından ancak iman eden ve hidayete uyanlar güvende 
olurlar."
48  "Şüphesiz ki Allah, bize dünyada ve ahirette azabın, Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve rasûllerinin 

getirdiklerinden yüz çevirenler için olacağını vahyetti."
49  Firavun o ikisinin getirdiğini inkâr ederek şöyle dedi: "Ey Musa! Sizi bana gönderdiğini iddia ettiğiniz Rabbiniz 

kimdir?"
50  Musa dedi ki: "Rabbimiz her şeye uygun olan şekli ve sureti veren, sonra da yaratmış olduğu maksat için 

onlara doğru yolu gösterendir."
51  Firavun dedi ki: "Küfür üzerine olan geçmiş nesillerin durumu ne olacak?"

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Yüce Allah Musa -aleyhisselam- ve diğer rasûl ve peygamberlerle konuşarak onlara özen vermiştir. Peygamber 
varislerinin içinde bulundukları hal ve duruma göre Allah katında kendilerine uygun özen vardır.
2 - Yaratılmışlara bahşedilen genel hidayetten bir tanesi de her canlının yaratılmış olduğu menfaatleri elde etmek 
ve zararlı olan şeyleri kendisinden defetmek için çabalamasıdır.
3 - İyiliği emredip kötülükten yasaklamanın fazileti beyan edilmiştir. Güçlü olan kimseye yumuşak söz ile yaklaşılır. 
Böylece korunması güvence altında olur. 4 - Geçmiş, şuan ve gelecek ile ilgili gayb ilmi yalnızca Yüce Allah'a aittir.

۱٤
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52  Musa -aleyhisselam- Firavun'a şöyle dedi: "Bu 
geçmiş ümmetlerin bilgisi Rabbimin katındadır, 
Levh-i Mahfuz'da yazılıdır. Bunun ilmi hakkında 
Rabbim yanılmaz ve bununla ilgili bildiği bir şeyi 
de unutmaz."
53  Yeryüzünde yaşamayı elverişli kılan, üzerinde 

ilerlemeniz için uygun yollar yapan, yağmur 
suyunu gökten indiren Rabbimdir. Bu su ile 
birbirinden farklı bitkileri çeşit çeşit çıkardık.
54  -Ey İnsanlar!- Sizin için çıkardığımız temiz 

şeylerden yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Bu 
zikredilen nimetlerde akıl sahipleri için Allah 
Teâlâ'nın kudretine ve vahdaniyyetine dair pek 
çok deliller vardır.
55  Babanız Adem -aleyhisselam-'ı yeryüzündeki 

topraktan yarattık. Sizleri öldüğünüzde oraya 
döndüreceğiz. Kıyamet günü yeniden diriltmek 
için sizi bir kere daha oradan çıkaracağız.
56  Andolsun biz Firavun'a dokuz ayetimizin 

hepsini gösterdik, bunları görmesine rağmen 
yalanladı ve Allah'a imana icabet etmekten imtina 
etti.
57  Firavun dedi ki: "Getirdiğin sihir ile bizi 

Mısır'dan çıkarıp (Mısır'ın) mülkünün kendine 
kalması için mi geldin Ey Musa?"
58  -Ey Musa!- "Senin sihrin gibi bir sihir 

getireceğiz. Seninle bizim aramızda uygun bir 
yerde ve uygun bir zamanda senin de, bizim de 
gelebileceğimiz bir buluşma vakti belirle. Bu 
mekân, iki taraf arasında ortada bir mekân 
olsun."

59  Musa -aleyhisselam- Firavun'a şöyle dedi: "Bizim ile sizin aranızdaki buluşma zamanı bayram günü insanların 
kutlama için bir araya toplandığı kuşluk vaktidir."
60  Bunun üzerine Firavun arkasını dönüp oradan ayrıldı. Sonra tuzak ve hilelerini topladı. Sonra üstün olup, 

galip gelmek için zaman ve mekân olarak belirlenen yere geldi.
61  Musa, Firavun'un sihirbazlarına öğüt vererek şöyle dedi: "Bunu yapmaktan sakının. Sihir yapıp insanları 

aldatarak Allah adına yalan uydurmayın ki, katından bir azap gelip sizi yok etmesin. Allah adına yalan uyduranlar 
muhakkak hüsrana uğramışlardır."
62  Sihirbazlar Musa -aleyhisselam-'ın sözünü kendi aralarında değerlendirip gizlice fısıldaştılar.
63  Bazı sihirbazlar diğerlerine gizlice şöyle dediler: "Şüphesiz Musa ve Harun getirdikleri sihir ile sizi Mısır'dan 

çıkarmak isteyen iki sihirbazdır. Böylece onlar yaşantınızdaki üstün gelenek ve mezhebinizi yok etmek istiyorlar."
64  "İşinizi ustaca yapın ve ihtilaf etmeyin. Sonra sıra sıra dizilmiş olarak ilerleyin, elinizdekini bir seferde atın. 

Bugün hasmına galip gelen istediği zafere ulaşmıştır."
 C Ayetlerdeki Faideler:

1 - Farklı türden ve renkten çeşit çeşit bitkinin yeryüzünden çıkarılması, Allah Teâlâ'nın kudretinin ve bir 
yaratıcının var olduğunun apaçık delilidir.
2 - Ayetler, öldükten sonra tekrar dirilme konusunda apaçık iki aklî delili zikretmektedir: Öldükten sonra bitkilerin 
topraktan yeniden çıkarılması ve mükellef olan kimselerin oradan çıkarılıp diriltilmeleri.
3 - Firavun'un küfrü inat küfrüdür. Çünkü o mucizeleri, haber yoluyla değil bilakis ayan beyan görmüş ve nefsinin 
derinliklerinde kani olmuştur.
4 - Musa, Allah Teâlâ'nın kelimesinin üstün, dinin zahir olması, küfrün bastırılması ve toplum genelindeki insanların 
önünde haberin yayılması için bayram gününü seçmiştir.

۱٥
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65  Sihirbazlar Musa -aleyhisselam-'a: "Ey 
Musa! İki şeyden birini seç. Sahip olunan sihri 
ortaya koymaya ya sen başla ya da başlayan biz 
olalım." dediler.
66  Musa -aleyhisselam- şöyle dedi: "Bilâkis önce 

siz elinizde olanı atın." Bunun üzerine onlar elinde 
olanları attılar. Yapmış oldukları sihirden dolayı 
ipleri ve değnekleri Musa'ya hızlıca hareket eden 
yılanlar gibi göründü.
67  Onların yaptıklarından dolayı Musa içinde 

bir korku hissetti.
68  Allah Teâlâ, Musa -aleyhisselam-'ın huzur 

bulup, teskin olması için şöyle buyurdu: "-Ey 
Musa!- Gördüklerinden dolayı korkma! Sen 
kazanarak ve galip gelerek üstün geleceksin."
69  Sağ elindeki âsânı at ki, yılana dönüşerek 

onların yaptıkları büyüyü yutsun. Onların 
yaptıkları büyücü hilesidir. Büyücü ise nerede 
olursa olsun galip gelemez.
70  Musa âsâsını attı ve hemen yılana dönüştü. 

Büyücülerin yaptıklarını yuttu. Bunun üzerine 
büyücüler, Musa'nın yaptığının sihir olmadığını 
anlayarak Allah'a secde ettiler. Çünkü o Allah 
katındandı. "Musa'nın, Harun'un ve bütün 
mahlûkatın Rabbine iman ettik." dediler.
71  Firavun, sihirbazların iman etmelerini 

kınayarak ve onları tehdit ederek şöyle dedi: 
"Ben size izin vermeden Musa'ya iman ettiniz 
ha? -Ey sihirbazlar!- Şüphesiz ki Musa, size 
sihri öğreten önderinizdir. Andolsun ki sizden 
her birinizin ellerini ve ayaklarını çaprazlama 
keseceğim. Ölene kadar bedenlerinizi hurma 
kütüklerine asacağım. Sizin dışınızdakilere ibret olmanız için bunu yapacağım. O zaman hangimizin azabı daha 
güçlü ve devamlı, anlayacaksınız: Benim mi yoksa Musa'nın Rabbinin mi?
72  Sihirbazlar, Firavun'a şöyle dediler: "Ey Firavun! Bize gelen apaçık ayetlere tabi olmayı sana tabi olmaya 

tercih etmeyeceğiz. Bizi yaratan Yüce Allah'a seni üstün tutmayacağız. Bize dilediğini yap, ancak sen bu fani 
hayatta bize hükmedebilirsin. Muhakkak senin hükümdarlığın birgün yok olacaktır."
73  Şüphesiz biz, geçmişte işlemiş olduğumuz küfür ve diğer günahlarımızı, bizi öğrenmeye, uygulamaya ve Musa'ya 

galip gelmek için zorladığın büyü yapma günahımızı bağışlamasını ümit ederek Rabbimize iman ettik. Allah'ın 
mükâfatı senin bize vadettiğinden daha hayırlıdır. Bizi tehdit ettiğin azaptan O'nun azabı daha da süreklidir.
74  Sonuç olarak kim kıyamet günü Rabbinin huzuruna kâfir olarak gelirse, o kimse için Cehennem ateşi vardır. 

Onu, içinde ebedi kalması için oraya sokar. Orada ne azaptan rahat etmek için ölüme kavuşur ve ne de güzel bir 
hayat sürer.
75  Kim de kıyamet günü Rabbine iman etmiş ve salih ameller işlemiş bir şekilde gelirse, işte onlar yüksek makam 

ve dereceler ile vasıflanmış kimselerdir.
76  Bu makam, saraylarının altlarından nehirlerin aktığı, içlerinde ebedî kalacakları Cennetlerdir. Bu zikredilen 

mükâfat, kendisini küfür ve günahlardan arındıran herkes içindir.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Sihirbaz, sihir yahut hile yapmak için geldiği yerde asla başarılı olamaz ve kazanamaz. Dilediği ister hayır olsun, 
isterse de şer olsun sihir ile amacına ulaşamaz.
2 - İman imkansız şeyleri ortaya koyar. Sihirbazların imanı öyle güçlüydü ki, dağlardan da daha sağlamdı. Dünya 
azabı onlara öylesine kolay gelmişti. Firavun'un tehdidini kale bile almadılar.
3 - Hak ehlini şiddetli azap ile tehdit etmek ve küçük düşürüp hürmetsizlik ederek aşırıya gitmek, zalimlerin 
adetidir.
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77  Aldolsun Musa'ya şöyle vahyettik: "Mısır'dan 
geceleyin kullarım ile kimse onları fark etmeden 
yola çık. Âsân ile denize vurduktan sonra denizde 
onlara kuru bir yol aç. Firavun ve ahalisinin size 
yetişmesinden ve denizde boğulmaktan korkun 
olmasın."
78  Firavun ordusuyla birlikte onların peşinden 

gitti. Hakikatini Allah'tan başka kimsenin 
bilmediği şekilde Firavun askerlerini denizde 
boğdu. Hepsi boğulup helâk oldular. Sadece 
Musa -aleyhisselam- ve onunla beraber olanlar 
kurtuldular.
79  Firavun küfrü güzel göstererek kavmini 

saptırdı. Onları batıl ile kandırdı. Hidayet yolunu 
onlara göstermedi.
80  İsrailoğulları'nı Firavun ve ordusundan 

kurtardıktan sonra onlara: "Ey İsrailoğulları! 
Sizi düşmanınızdan kurtardık. Tur dağının 
sağ yanındaki vadide Musa ile konuşmayı size 
vadettik. Çölde size nimet olarak bal gibi tatlı bir 
içecek ve eti lezzetli bıldırcına benzeyen küçük bir 
kuş indirdik.
81  Sizi rızıklandırdığımız lezzetli helal olan 

yiyeceklerden yiyiniz. Üzerinize haram kıldığımız 
şeylerden size mübah kıldıklarımızda haddi 
aşmayın. Yoksa size gazabım iner. Kimin üzerine 
gazabım inerse helâk olur, dünyada ve ahirette 
betbahtlardan olur.
82  Şüphesiz ki bana tövbe eden, iman eden ve 

salih ameller işleyip sonra hak üzere dosdoğru 
olan kimse için bağışlamam ve affım çoktur.

83  "Kavmini geride bırakıp, onlardan önce acele ederek buraya gelmenin sebebi nedir, ey Musa?"
84  Musa -aleyhisselam- dedi ki: "İşte onlar hemen arkamdalar, bana yetişecekler. Sana bir an önce gelmemden 

dolayı razı olasın diye kavmimin önüne geçtim."
85  Yüce Allah şöyle buyurmuştur: Arkanda bıraktığın kavmini buzağıya tapmak ile imtihan ettik. Samiri onları 

buzağıya tapmaya çağırdı. Böylece onları saptırdı.
86  Musa -aleyhisselam- kavminin buzağıya tapmasından dolayı onların yanına kızgın ve üzgün bir şekilde döndü. 

Musa -aleyhisselam- şöyle dedi: "Ey Kavmim! Yüce Allah size Tevrat'ı indirmek, sizi Cennet'e koymak gibi 
güzel bir vaatte bulunmadı mı? Aradan çok uzun bir zaman mı geçti ki bunu unuttunuz? Yoksa bu yaptığınızla 
Rabbinizin sizin üzerinize gazabının inmesini ve azabının size ulaşmasını istediniz de, sizin yanınıza dönene kadar 
O'na itaat etmede sebat etmek için bana verdiğiniz sözden mi döndünüz?"
87  Musa'nın kavmi dedi ki: "Ey Musa! Kendi isteğimizle sana verdiğimiz sözden dönmedik. Bilâkis buna mecbur 

kaldık. Firavun'un kavminin süs eşyalarından ağır yükler taşıdık. Onlardan kurtulmak için bir çukura attık. Bizim 
(altınları) çukura attığımız gibi Sâmirî de beraberinde olan Cebrail -aleyhisselam-'ın atının toynağının bastığı 
topraktan oraya attı."

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Müminlerin kalplerinin şifa bulması, gözlerinin aydınlanması ve kalplerindeki 
öfkenin gitmesi için Yüce Allah'ın mücrimlerden intikam alması O'nun yeryüzündeki sünnetlerinden birisidir.
2 - Zorbalar kendi nefisleri ve kavimleri için talihsiz kimselerdir. Çünkü onları hidayetten saptırır, onları hayra ve 
kurtuluşa iletmezler.
3 - Nimetler şükür ile korunur ve artar. Nimetlere karşı yapılan nankörlük ise Allah'ın gazabını ve bu gazabın 
inmesini gerekli kılar.
4 - Yüce Allah; şirk, küfür ve günahlardan tövbe edenleri ve kendisine iman edip salih amel işleyenleri daima 
bağışlar. Sonra ölene kadar bu hususta sebat eder.
5 - Genel olarak acele etmek yerilmiş olsa da, din ile ilgili hususlarda acele etmek övülmüştür.

۱۷
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88  Sâmirî, bu süs eşyalarından İsrailoğulları 
için ruhu olmayan bir buzağı heykeli yaptı. Bu 
heykelin inek böğürmesi gibi sesi vardı. Sâmirî'nin 
yaptığı ile fitneye maruz kalanlar: "İşte bu sizin 
ve Musa -aleyhisselam-'ın ilahıdır. O'nu burada 
unutup bırakmıştır." dediler.
89  Buzağının, kendilerine fitne olup ona 

ibadet eden kimseler, buzağının kendileri 
ile konuşamayıp onlara cevap veremediğini, 
kendilerinden ve başkalarından zararı defetmeye 
güç yetiremediğini ve kendilerine ya da 
başkalarına fayda sağlamadığını görmüyorlar 
mı?
90  Musa -aleyhisselam- kavmine dönmeden önce 

Harun onlara şöyle demişti: "Buzağının altından 
(madeninden) şekillendirilmesi ve böğürmesi, 
aranızdaki Müminin kâfirden ayrılıp ortaya 
çıkması için bir imtihandı. Ey Kavmim! Şüphesiz 
ki Rabbiniz rahmet sahibidir. Size fayda ve zarar 
vermeye sahip olmayan ilahlarınız gibi değildir. 
Bu ilahlar size rahmet edemezler. Yalnızca O'na 
ibadet ederek bana tabi olun. O'ndan başkasına 
ibadet etmeyi terk ederek emrime itaat edin."
91  Buzağıya ibadet etmek ile imtihan olanlar 

şöyle dediler: "Musa -aleyhisselam- bize dönene 
kadar ona ibadet etmeye devam edeceğiz."
92  Musa -aleyhisselam- kardeşi Harun'a şöyle 

dedi: "Onların Yüce Allah'ı bırakıp da buzağıya 
ibadet ederek sapıttıklarını gördüğün zaman 
bunu engellemekten seni alıkoyan ne oldu?"
93  "Onları bırakıp neden arkamdan gelmedin? 

Yoksa seni onlara vekil tayin ettiğimde emrime 
karşı mı geldin?"
94  Musa -aleyhisselam- kardeşinin yaptıklarını kınayarak saçından ve sakalından tutup kendisine doğru 

çekiştirmiş, Harun da ondan şefkat bekleyerek şöyle demiştir: "Saçımı ve sakalımı tutup çekiştirme, benim onlarla 
birlikte kalmamda bir mazeretim vardı. Onları yalnız başlarına bıraktığımda ayrılığa düşmelerinden korktum. 
Sonra bana: Onların arasını ayırdığımı, onlar hakkında vasiyyetini tutmadığımı söyleyecektin."
95  Musa -aleyhisselam- Samiri'ye şöyle dedi: "Senin bu yaptığın nedir ey Samiri? Seni bunu yapmaya iten nedir?" 

dedi.
96  Samiri, Musa -aleyhisselam-'a şöyle dedi: "Onların görmediğini gördüm. Cebrail'i atın üzerinde gördüm ve 

atının ayak izinin olduğu topraktan bir avuç aldım. Kendisinden buzağı heykeli yapılan erimiş süs eşyalarının 
üzerine attım. Sonra ondan böğüren buzağı şekli ortaya çıktı. Nefsim yaptığım şeyi bana güzel gösterdi."
97  Musa -aleyhisselam-, Samiri'ye şöyle dedi: "Haydi git, hayatta olduğun sürece bana dokunmayın diye 

gezeceksin. Terk edilmiş/dışlanmış olarak yaşayacaksın. Kıyamet gününde hesaba çekilip cezalandırılacağın bir 
gün vardır. Yüce Allah bu vaadinden dönmez. Allah'tan başka ilah olarak edindiğin ve kendisine ibadet ettiğin 
buzağıya bak. Eriyene kadar ateş yakacağım ve ondan bir eser kalmayana kadar onu denize savuracağım."
98  -Ey İnsanlar!- Muhakkak ki hak olan mabudunuz kendisinden başka hak ilah olmayan Allah'tır. İlmi ile herşeyi 

kuşatmıştır. Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'ya hiçbir şeyin ilmi gizli kalmaz.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Hakikatlere sahtekârlık karıştırarak insanları aldatmak, sapıklık ehlinin tuttuğu bir yoldur.
2 - Allah'ın haramlarının çiğnendiği yerde öfke göstermek övülen bir tavırdır.
3 - Ayetlerde, bidat ve günah ehlinin kovulup terk edilmeleri ve onlarla arkadaşlık kurulmaması bir esas olarak 
beyan edilmiştir.
4 - Ayetlerde, AllahTeâlâ'nın kainattaki fiillerine bakarak O'nu tanıyıp, bilmek için tefekkür etmenin gerekliliği 
işaret edilmiştir.
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99  -Ey Rasûl!- Seni teselli etmesi için Musa ve 
Firavun'un, kavimlerine ait haberleri, geçmiş 
peygamberlerin ve ümmetlerinin haberlerini sana 
anlatıyoruz. Öğüt almak isteyenler alsın diye sana 
kendi katımızdan Kur'an'ı verdik.
100  Kim sana indirilen bu Kur'an'dan yüz çevirip 
ona iman etmez, onunla amel etmezse; kıyamet 
günü büyük bir günah yükü yüklenmiş olarak 
gelecektir. Elem dolu azabı hak eder.
101  Bu devamlı azapta ebedî olarak kalacaklardır. 
Kıyamet günü taşıdıkları şey ne kötü bir yüktür.
102  Meleğin Sûr'a yeniden diriliş için ikinci 
kez üfürdüğü gün, işte o gün kâfirlerin gözleri 
ve bedenlerini, ahiretin dehşetinin şiddetinden 
mosmor olarak haşrederiz.
103  Öldükten sonra Berzah aleminde on gece 
kaldınız diye birbirleri ile fısıldaşırlar.
104  Biz, onların fısıldaştıkları şeyi en iyi biliriz. 
Ondan hiçbir şey bize gizli kalmaz. İçlerinden en 
aklı başında olanı: "Berzahta fazla değil sadece 
bir gün kaldınız." der.
105  -Ey Rasûl!- Sana kıyamet günü dağların 
durumundan soruyorlar. Onlara de ki: "Rabbim 
onları kökünden söküp savuracak, toz olacaktır."
106  (Allah Teâlâ) Dağları üzerinde taşıyan 
yeryüzünü, üzerinde ne bir bina ve ne de bir bitki 
olmadan dümdüz bırakacaktır.
107  -Ey yeryüzüne bakan kişi!- Yeryüzünün 
dümdüz olarak görürsün. Orada ne bir eğim, ne 
bir yükseklik, ne de bir alçaklık görebilirsin.
108  İşte o gün insanlar mahşere çağıran davetçinin 
sesine uyarlar. Ona tabi olmaktan kimse onları 

çeviremez. Rahman'ın korkusundan bütün sesler kesilmiştir. O gün fısıldaşmalardan başka bir şey duyamazsın.
109  O azamatli günde şefaat eden hiçbir kimsenin şefaati fayda vermez. Ancak Yüce Allah'ın şefaat izni verdiği 
şefaatçi ve şefaatte sözünden razı olduğu kimse bundan müstesnadır.
110  Allah -Subhanehu ve Teâlâ- insanların, gelecekte olacak kıyamet için ne sunduklarını ve dünyaları için 
arkalarında ne bıraktıklarını hakkıyla bilir. Bütün yaratılmışlar Yüce Allah'ın zatını ve sıfatını bilgi bakımından 
kuşatamazlar.
111  Kulların yüzleri ölümsüz hayat sahibine, kullarının işlerini idare edip yönetene boyun büküp itaat etmiştir. 
Muhakkak ki günah yüklenen nefsini helâka sürükleyerek hüsrana uğramıştır.
112  Allah ve Rasûlüne iman ederek salih ameller işleyen kimse tam olarak mükâfata nail olacaktır. Ne işlemediği 
günahtan dolayı zulme uğramaktan korkar, ne de salih amelinin sevabının eksilmesinden korkar.
113  Geçmişlerin kıssalarını indirdiğimiz gibi bu Kur'an'ı da açık Arap dilinde indirdik. Çeşitli tehdit ve korkutucu 
şeyleri açıkladık. Umulur ki Allah'tan korkar ya da Kur'an onlara öğüt ve ibret olur.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Azametli Kur'an'ın tamamı fert, topluluk ve ümmetler için öğüt ve hatırlatma, insanlık için övünç ve şeref 
kaynağıdır.
2 - Şefaat ancak Rahman'ın izin verdiği ve şefaatte sözünden razı olduğu kimseler içindir.
3 - Kur'an; aklın ve fıtratın kemâline ve güzelliğine şahitlik eden en güzel hükümleri içermektedir.
4 - Kur'an ile amel etmenin adabıdan biri de; onu kabul ederek, teslim olmak ve tazim etmek, dosdoğru yolda onun 
nuru ile ilerlemek, öğretip ve öğrenerek ona özen göstermektir.
5 - Kıyamet gününde mücrimler, vakitlerinin bir çoğunu zayi ettikleri, umursamadan ve ihmal ederek geçirdikleri, 
faydalarına olacak şeyden yüz çevirdikleri ve zararlarına olan şeylere yöneldikleri için pişman olacaklardır.

۱۹
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114  Allah; ulu, yüce ve mukaddes olandır. Her 
şeyin mülkünün sahibi olan meliktir. O kendisi 
hak ve sözü hak olandır. Müşriklerin O'nu 
vasfettiği şeyden yücedir. -Ey Rasûl!- Cebrail 
sana ulaştırmasını tamamlamadan önce Kur'an'ı 
okumada acele etme! ve: "Rabbim! Bana 
öğrettiklerinde ilmimi arttır." de.
Yüce Allah, Musa -aleyhisselam-'ın kıssasını ve 
bu kıssanın içerdiği Firavun'un yüz çevirmesi ve 
İsrailoğulları'nın gafletini zikrettiğinde, Allah'a 
itaat etmeyi unutan kimsenin bundan dönmesi 
için Adem -aleyhisselam-'ın kıssasını zikrederek 
şöyle buyurmuştur:
115  Andolsun, biz daha önce de Adem'e ağaçtan 
yememesini emretmiş ve onu yasaklamıştık. 
Bunun neticesini ona beyan ettik. Bu vasiyeti 
(emri) unutup o ağaçtan yedi. Bu hükme 
sabretmedi. Emrettiğimizi koruma hususunda 
onu kesin kararlı bulmadık.
116  -Ey Rasûl!- Hani meleklere şöyle 
buyurduğumuzu hatırla! Adem'e selamlama 
secdesi edin. İblis -onlarla birlikte ancak onlardan 
değildi- hariç, bütün melekler hemen secde 
edivermişlerdi. Kibrinden dolayı secde etmekten 
kaçındı.
117  Şöyle buyurduk: "Ey Adem! Şüphesiz ki 
İblis, senin ve hanımının düşmanıdır. Size vermiş 
olduğu vesvese ile kendisine itaat ettirerek seni ve 
eşini Cennet'ten çıkarmasın. Sonra meşakkat ve 
sıkıntılara katlanmak zorunda kalırsınız."
118  Şüphesiz Yüce Allah, Cennet'te seni 
doyurmakta ve orada aç kalmamaktasın. Seni giydirmekte bu yüzden çıplak da değilsin.
119  Sana içecek verir, susamazsın; seni gölgelendirir, güneşin sıcağı sana isabet etmez.
120  Şeytan, Adem'e vesvese vererek ona şöyle dedi: "Sana kendisinden yiyen kimsenin kesinlikle bir daha 
ölmeyeceği, bilâkis hayatta ebedî kalacağı ağacı ve bitip, tükenerek yok olmayacak saltanatı göstereyim mi?"
121  Adem ve Havva kendilerine yasaklı olan ağaçtan yediler. Avret yerleri kapalı iken birden edep yerleri 
görünüverdi. Cennet ağaçlarının yapraklarından koparıp, bu yapraklarla avret yerlerini örtmeye başladılar. 
Adem -aleyhisselam- Rabbinin emrine karşı geldi. Öyle ki; ağaçtan yememesi gerektiğine yönelik Yüce Allah'ın 
emrini yerine getirmedi. Böylece kendisi için caiz olmayan şeyde haddi aştı.
122  Sonra Yüce Allah onu seçti, tövbesini kabul etti ve onu doğru yola muvaffak kıldı.
123  Yüce Allah Adem ve Havva'ya şöyle buyurdu: "Siz ikiniz ve İblis hep birlikte Cennet'ten inin. Artık o sizin 
düşmanınız, siz ikiniz de onun düşmanısınız. Benden size yolum hakkında bir açıklama gelir ve kim de bu açıklanan 
yola tabi olur, onunla amel eder ve ondan sapmazsa; haktan sapmamış olur, ahirette de azap ile betbaht olmaz. 
Bilâkis Yüce Allah onu Cennet'e koyar. 124  Kim zikrimden yüz çevirip onu kabul etmez ve ona icabet etmezse, 
dünyada ve kabirde onun için sıkıntılı bir yaşantı vardır. Kıyamet günü de onun gözlerini, bilgi ve tecrübesini 
kaybetmiş bir şekilde mahşer alanına götürüp, haşrederiz. 125  Yüce Allah'ın zikrinden yüz çeviren kimse: "Ey 
Rabbim! Bugün beni niçin kör olarak haşrettin? Ben dünyada gören bir kimseydim." der.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - İlim talep ederken edep ve ahlaklı olunmalıdır. İlgili ilmi yazdıran ya da öğreten 
hoca, konu bütünlüğü çerçevesinde sözünü devam ettirdiği sürece öğrenci acele etmeden sabır göstermelidir. 2 
- Adem unutkan oldu, ardında zürriyeti de unutkan oldular. Kararlı bir şekilde sebat etmedi, zürriyeti de aynı 
şekilde sebatkar olamadı. Gecikmeden hemen tövbe etti ve Yüce Allah da onu bağışladı. Kim atası Adem'e benzeyip, 
onun gibi hatasından hemen dönerse zulmedenlerden olmaz. 3 - Tövbenin fazileti beyan edilmiştir. Zira Adem 
-aleyhisselam- tövbe ettikten sonra öncesine göre daha iyi oldu. 4 - Dünya hayatında, berzah aleminde ve ahiret 
yurdunda sıkıntılı yaşantı küfür ve dalalet ehli içindir.

۲۰
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126  Allah Teâlâ ona cevap olarak şöyle buyurdu: 
"Sen dünyada böyle yapmıştın. Ayetlerimiz sana 
gelmişti de onları terk ederek yüz çevirmiştin. 
Bugün de sen azaba terk edileceksin."
127  Haram olan şehevî arzulara dalanları ve 
Rabbinin apaçık delillerinden yüz çevirenleri 
işte böyle cezalandırırız. Yüce Allah'ın ahiretteki 
azabı dünya ve berzah alemindeki sıkıntılı 
yaşantıdan daha korkunç, daha kuvvetli ve daha 
kalıcılıdır.
128  Müşriklere kendilerinden önce helâk ettiğimiz 
ümmetlerin ne kadar çok olduğu apaçık belli 
olmadı mı? Oysa onlar helak olmuş ümmetlerin 
diyarlarında yürüyor ve onlara isabet eden 
azabın eserlerini/kalıntılarını bizzat görüyorlar. 
Birçok ümmetin helâk edilip yerle bir olmasında 
akıl sahipleri için birçok ibret vardır.
129  -Ey Rasûl!- Hiçbir kimseye hüccet ikame 
edilmeden azap edilmeyeceğine dair Rabbin 
tarafından söylenmiş bir söz ve O'nun katında 
takdir edilen bir ecel olmasaydı onlar azabı 
hak ettiklerinden dolayı bir an önce azapla 
cezalandırılırlardı.
130  -Ey Rasûl!- Batıl vasıflarla seni yalanlayanların 
söylediklerine karşı sabret. Güneş doğmadan 
önce sabah namazında, güneş batmadan önce 
ikindi namazında, gece saatlerinde akşam ve 
yatsı namazlarında ve günün ilk yarısının bittiği 
zeval vakti olan öğle namazında ve günün ikinci 
yarısının bittiği akşam namazında, Yüce Allah'ın 
katında ve senin rıza gösterdiğin sevabı ümit 
ederek sabret.

131  Kendilerini imtihan etmek adına dünya hayatının süsünden faydalanmaları için bu yalancılara verdiğimiz 
şeylere özenme. Onlara verdiğimiz bu zevkler zail olacaktır. Rabbinin razı olman için sana vadettiği mükâfat 
dünyada faydalanmaları için onlara verilen metadan daha hayırlı ve devamlıdır. Çünkü (sana vadedilen asla) 
kesintiye uğramaz.
132  -Ey Rasûl!- Aile halkına namaz kılmalarını emret ve sen de sabırla namaz kılmaya devam et. Kendin için ya da 
başkası için senden rızık istemiyoruz. Bilâkis senin rızkını biz üstlendik.Takva sahipleri için dünya ve ahirette güzel 
son Yüce Allah'tan korkan, emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınan kimseler içindir.
133  Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i yalanlayan bu kâfirler şöyle dediler: "Muhammed doğru söylediğine ve 
rasûl olduğuna dair Rabbinden bize bir delil getirseydi." Hâlbuki bu yalanlayanlara, geçmiş kitapları doğrulayan 
Kur'an gelmedi mi?
134  Şayet biz, kendilerine kitap indirmeden ve peygamber göndermeden küfür ve inatlarından dolayı Nebi 
-sallallahu aleyhi ve sellem-'i yalanlayanları azabın inmesi ile helâk etseydik, kıyamet günü küfürlerine özür 
bularak: "Ey Rabbimiz! Dünyada iken bize bir rasûl gönderseydin ona iman eder, azabından dolayı bize alçaklık 
ve bedbahtlık isabet etmeden önce onun getirdiği ayetlere ittiba ederdik." derlerdi.
135  -Ey Rasûl!- Bu yalanlayanlara de ki: "Bizden ve sizden herkes Yüce Allah'ın yapmakta olduklarını 
beklemektedir. Siz de bekleyin. Hiç şüphesiz dosdoğru yolun sahiplerinin kim olduğunu ve sizin mi yoksa bizim mi 
hidayet üzerine olduğumuzu bileceksiniz."

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Yüz çevirenlerin eziyetlerine tahammül etmeye yardımcı olan sebeplerden birisi 
de, faziletli olan vakitleri Allah'a hamdedip tesbih ederek değerlendirmektir. 2 - Eğer kişi nefsinin dünya zevkine 
tamah ettiğini ve yöneldiğini görürse, devamlı olan ahiret nimetleri ile geçici dünya zevklerini birbiri ile mukayese 
etmesi gerekir. 3 - Kulun namazı hakkıyla ikame etmesi gerekir. Başına bir iş gelirse namaz kılar, ailesine namaz 
kılmayı emreder. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i örnek alarak onlara (namazı emredip, bu ibadeti yerine 
getirmede) sabreder. 4 - Takva ehli için güzel ve övülen son Cennet'tir.

۲۱
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