
21  Bizimle karşılaşmayı ümit etmeyen ve 
azabımızdan korkmayan kâfirler: "Allah 
melekler indirerek ya da Rabbimizi aşikâr 
olarak görerek bizlere Muhammed'in doğruluğu 
hakkındaki haberini verseydi.'' dediler. Kesinlikle 
kibir bunların nefislerinde o kadar büyüdü ki, 
onların iman etmelerini engelleyecek dereceye 
vardı. Bu söyledikleriyle küfürde ve azgınlıkta 
haddi aştılar.
22  Kâfirler ölecekleri gün, berzahta, tekrar 

dirilecekleri gün, hesaba sürüldükleri vakit 
ve Cehennem'e girdikleri zaman melekleri 
göreceklerdir. İşte o durumlarda artık suçlular 
için hayırlı bir müjde yoktur. Müjde ancak 
Müminler içindir. Melekler kâfirlere şöyle 
derler: "Size Allah tarafından müjde yasaktır, 
yasaklanmıştır."
23  Kâfirlerin dünyada yaptıkları bütün 

yardımseverlik ve hayır amellerine yöneldik. 
Batıl olmaları ve küfürleri sebebiyle faydalı 
olmayışlarından dolayı bakan kişinin pencereden 
giren güneş ışınlarının içerisinde uçuşan toz 
zerreciklerini gördüğü gibi onları faydasız hale 
dönüştürdük.
24  Cennet ehli olan Müminler o gün makam 

olarak kâfirlerden daha üstündürler. Müminler 
dünyadaki öğle uykuları gibi rahattırlar. Bu 
da onların Yüce Allah'a olan imanları ve salih 
amelleri sebebiyledir.
25 -Ey Rasûl!- O gün gökyüzündeki ince beyaz

bulutlar yarılacak ve sayıca çok olan melekler 
bölük bölük mahşer yerine indirilecekler.
26  Gerçek mülk, kıyamet gününde hak ve sabit olan mülk, her noksanlıktan münezzeh olan Rahman -Subhanehu 

ve Teâlâ-'nın mülküdür. O gün, Müminlerin tersine kâfirler için pek çetin bir gündür. Şüphesiz Müminler için 
kolay bir gün olacaktır.
27 -Ey Rasûl!- O gün zalim kimsenin Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e tabi olmaması sebebiyle aşırı

pişmanlığından iki elini ısırıp şöyle dediğini hatırla: "Keşke Rabbi katından getirdiklerinde Rasûle tabi olsaydım 
ve onunla beraber kurtuluşa doğru bir yol tutsaydım."
28  Aşırı üzüntü ve hayıflanmadan dolayı kendi nefsine beddua ederek şöyle der: "Eyvah! Yazıklar olsun bana, 

keşke falan kâfiri dost edinmeseydim!"
29  Kur'an bana Rasûlün yoluyla ulaştıktan sonra o kâfir dostum beni ondan saptırdı. Şeytan, insanı çokça rezil 

rüsva edip yüzüstü bırakır. İnsanın başına bir sıkıntı geldiğinde ise ondan uzak olur ve temize çıkar.
30  Rasûl o gün kavminin halini şikayet ederek şöyle diyecektir: "Ey Rabbim! Şüphesiz beni göndermiş olduğun 

kavmim, bu Kur'an'ı büsbütün terk ettiler."
31 -Ey Rasûl!- Sen kavminden eziyet görüp yolundan alıkoyuldun. Senden önce gelen peygamberlerden her birine

kendi kavminin günahkârlarını birer düşman kıldık. Hakka hidayet edici ve düşmanına karşı sana yardım edici 
olarak Rabbin yeter.
32  Kâfirler şöyle dediler: "Bu Kur'an Rasûlullah'a, bir defada indirilseydi ve kendisine aralıklı olarak 

indirilmeseydi ya!" dediler. Hâlbuki -Ey Rasûl!- Biz Kur'an'ı senin kalbine sebat vermek için böyle indirdik. 
Anlamanı ve ezberlemeni kolaylaştırmak için parça parça ve kısım kısım indirdik.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Küfür salih amellerin kabul edilmesine engel olur.
2 - Kötü dost ve arkadaşlar son derece tehlikelidir.
3 - Kur'an'ı terk etmenin birçok zararı bulunmaktadır.
4 - Kur'an-ı Kerim'in Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e parça parça indirilmesindeki hikmet; onu 
anlamanın, ezberlemenin ve onunla amel etmenin kolaylaştırılmasıdır.
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33  -Ey Rasûl!- Müşriklerin sana önerip 
getirdiklerinden hiçbir misal yoktur ki, biz onun 
karşılığında sana sabit olan hak ve en güzel 
açıklamayı getirmiş olmayalım.
34  Kıyamet gününde sürülüp yüzüstü 

Cehennem'e sürüklenenler; işte onlar yeri en 
kötü olanlardır. Çünkü mekânları Cehennem'dir 
ve gittikleri yol haktan en uzak yoldur. Çünkü 
yolları, küfür ve sapıklık yoludur.
35  Musa'ya Tevrat'ı verdik ve ona yardımcı 

olması için kardeşi Harun'u onunla beraber 
Rasûl kıldık.
36  O ikisine şöyle buyurduk: "Bizim ayetlerimizi 

yalanlayan Firavun ve kavmine gidin." Musa 
ve kardeşi onlara emrettiğimiz emre uyarak, 
Firavun ve kavmine gittiler ve onları Allah'ı 
birlemeye davet ettiler. Onlar ise Musa ve 
Harun'u yalanladılar ve sonunda onları şiddetli 
bir şekilde helâk ettik.
37  Nûh -aleyhisselam-'ın kavmi Rasûlleri 

yalanlayınca onları suda boğduk. Zalimleri yok 
etmemizi onları köklerinden yok ederek bitirme 
kudretimize delil kıldık. Kıyamet gününde 
zalimler için acıklı bir azap hazırladık.
38  Hûd'un kavmi Âd'ı, Salih'in kavmi Semud'u, 

kuyu sahiplerini ve bu üçünün arasında daha 
birçok nesilleri de (şirklerinden ötürü) helâk ettik.
39  Helâk olanların her birine ibret almaları 

için kendisinden önce gelen ümmetlerin helâk 
olmalarının sebeplerini anlattık. Küfürleri ve 
inatlarından ötürü hepsini çok şiddetli bir şekilde 
yok ettik.

40  Kavminden hakkı yalanlayanlar -Şam'a giderlerken- o kötü fiili işlemeleri sebebi ile ceza olarak taş yağmuruna 
tutulmuş olan o beldeye uğramışlardı. O beldeyi görmemişler miydi? Hayır! Onlar öldükten sonra hesaba 
çekilecekleri tekrar dirilmeyi düşünmüyorlardı.
41  -Ey Rasûl!- Seninle karşılaştıkları zaman o yalancılar alay ederek ve inkâr ederek şöyle derler: "Allah'ın bize 

rasûl olarak gönderdiği bu mu?"
42  Şayet ilahlarımıza ibadet etmekte sabretmeseydik, neredeyse bizi delilleriyle ve kesin kanıtlarıyla saptıracaktı. 

Onlar kabirlerinde ve kıyamet gününde azabı gördükleri zaman, kimin yolunun sapık olduğunu bilecekler ve 
hangilerinin daha sapık olduğunu anlayacaklar.
43  -Ey Rasûl! Arzularını- ilah edinip ona itaat eden kimseyi gördün mü? O halde sen mi onu imana döndürecek, 

küfürden engelleyecek ve ona bir koruyucu olacaksın?

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Ümmetlerin helâk edilmelerinin sebebi, Yüce Allah'a iman etmeyip, kâfir olmak ve ayetlerini yalanlamaktır.
2 - Ölümden sonra tekrar dirilmeye iman etmemenin sebebi geçmişten ders almamaktır.
3 - Hak ehliyle alay etmek, kâfirlerin genel bir davranışıdır.
4 - Arzulara uymak son derece tehlikelidir.

٦۳
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44  -Ey Rasûl!- Yüce Allah'ın tevhidine ve O'na 
itaat etmeye davet ettiğin birçok kimsenin, seni 
kabul etmek için dinlediklerini ve sunulan delilleri 
gerçekten anlayıp, aklettilerini mi sanıyorsun? 
Onlar; dinleyip, işitme, akletme ve anlama 
bakımından hayvanlar gibidirler. Hatta gittikleri 
yol itibariyle onlardan daha da sapıktırlar.
45  -Ey Rasûl!- Yeryüzünde gölgeyi yayıp, uzattığı 

vakit Yüce Allah'ın yarattıklarının izlerini görmez 
misin? Eğer dileseydi, onu hareketsiz olarak sabit 
kılardı. Sonra biz uzayıp kısalmasıyla Güneş'i 
ona delil kıldık.
46  Sonra, gölgeyi Güneş'in yükselmesine göre 

kademe kademe yavaş yavaş kendimize doğru 
çektik.
47  Geceyi sizi ve her şeyi örten elbise haline 

dönüştüren Yüce Allah'tır. Uykuyu işlerinizin 
yorgunluğundan dinlendiğiniz istirahat vaktine 
dönüştüren O'dur. Gündüzü de dağılıp işlerinizde 
çalışma zamanı yapan O'dur.
48  Rüzgârları kullarına olan rahmeti sebebiyle 

yağmurun yağmasının müjdecisi olarak gönderen 
O'dur. Biz gökten tertemiz ve kendisi ile 
temizlendikleri yağmur suyunu indirdik.
49  Nitekim gökten yağan o suyla kuru bir araziye 

can verir, çeşitli bitkileri çimlendirip filizlendirir, 
o yerde çeşitli yeşillikleri yayar ve o suyla 
yarattığımız birçok hayvan ve insanı sularız.
50  Biz Kur'an'da delilleri ve kesin kanıtları ibret 

almaları için çeşitli şekillerde açıkladık. Buna 
rağmen insanların çoğu hakkı inkâr etmekten ve 
ona nankörlük etmekten vazgeçmezler.
51  Eğer dileseydik, Allah'ın azabından sakındırıp, korkutmak için her kasabaya bir rasûl gönderirdik. Ama biz 

bunu böyle dilemedik. Bilakis, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'i bütün insanlara rasûl olarak gönderdik.
52  İsteklerine ses çıkarmayıp, sunmuş oldukları şeylere onay vererek sakın kâfirlere itaat edeyim deme. Sana 

verdikleri eziyete sabrederek ve onları Yüce Allah'a davet ederken karşı karşıya kaldığın zorluklara tahammül 
ederek indirilen bu Kur'an ile onlarla büyük bir mücadelede bulun.
53  İki denizin suyunu birbirine katan Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'dır. O tatlı olanı tuzlu olan ile birbirine katmış, 

aralarına da örtücü bir set koymuştur. Böylece bu iki su birbiri içine karışmamıştır.
54  Erkek ve kadının suyundan (menisinden) bir beşer yaratan O'dur. Beşeri yaratan O yaratıcı nesep ve sıhriyet 

(kan ve evlilik bağından doğan) akrabalığını da yarattı. -Ey Rasûl!- Rabbin her şeye kadirdir. Hiçbir şey O'nu aciz 
bırakamaz. Erkeğin ve kadının menisinden insanı yaratması da O'nun kudretindendir.
55  Kâfirler, itaat ettiklerinde kendilerine faydası olmayan ve onlara karşı geldiklerinde kendilerine zararı da 

dokunmayan Yüce Allah'tan başka putlara ibadet ederler. Kâfir, her noksanlıktan münezzeh olan Allah -Subhanehu 
ve Teâlâ-'yı öfkelendiren Şeytan'a tabidir.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Kâfirler, Allah'a küfürleri sebebi ile hayvanlardan daha aşağı derecededirler.
2 - Gölge, Yüce Allah'ın kudretine işaret eden büyük bir mucizedir.
3 - Delil ve kesin kanıtları çeşitlendirmek başarılı bir eğitim metodudur.
4 - Allah yolunda cihat etmenin çeşitlerinden birisi de Kur'an ile davet etmektir.
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56  -Ey Rasûl!- "Biz seni Yüce Allah'a iman eden, 
salih amel işleyen ve itaat edenleri müjdeleyici, 
kâfirleri, isyan edenleri ve günah işleyenleri de 
uyarıcı olarak gönderdik."
57  -Ey Rasûl!- De ki: "Ben sizden risâleti tebliğ 

etmeye karşılık bir ücret istemiyorum. Ancak 
sizden dileyen kimse infak ederek Allah'ın rızasını 
kazanmaya doğru bir yol edinmek isterse öyle 
yapsın."
58  -Ey Rasûl!- Tüm işlerinde sadece Hayy/hiç 

ölmeyen, daima diri olan Yüce Allah'a tevekkül 
et! O -Subhanehu ve Teâlâ-'yı överek ve hamd 
ederek tesbih et! Kullarının günahlarından 
haberdar olarak O yeter. Onların günahlarından 
hiçbir şey O'na gizli kalmaz. İşlemiş oldukları 
günahların karşılığını göreceklerdir.
59  Gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde 

yaratan; sonra celâline yaraşır bir şekilde 
yükselip arşa istivâ eden Rahmân'dır. -Ey Rasûl!- 
Onu her şeyden haberi olan Allah'a sor! O her 
şeyi bilendir. Hiçbir şey O'na gizli kalmaz.
60  Kâfirlere: "Rahman'a secde edin!" 

denildiğinde; "Biz Rahman'a secde etmeyiz! 
Rahman nedir?" dediler. "Biz onu tanımıyoruz 
ve onu ikrar da etmiyoruz. O'nun ne olduğunu 
bilmeden senin bize emrettiğin şeye mi secde 
edeceğiz?" Peygamberin Rahman'a secde 
etmelerini emretmesi, onları Yüce Allah'a karşı 
iman etmekten daha da uzaklaştırdı.
61  Gökyüzünde hareket eden gezegenleri ve 

yıldızları yaratan, ışıkları yayan, Güneş'i ve 
Güneş'in ışıklarını yansıtıp yeri aydınlatan bir Ay 

var eden Allah çok yücedir. 62  Gece ile gündüzü arka arkaya peşi sıra getiren Yüce Allah'tır. Böylece dileyen kimse 
Yüce Allah'ın ayetlerinden ibret alıp, hidayet bulur yahut nimetlerine şükreder.
Allah Teâlâ, bu sürede Allah'a iman ve itaat etmekten yüz çeviren kâfirlerden bahsedince, itaatına yönelmiş olan 
salih kullarının sıfatlarını da zikredip şöyle buyurmuştur:
63  Rahman'ın Mümin kulları, yeryüzünde vakarlı ve alçakgönüllü olarak yürürler. Cahiller kendilerine laf 

attıklarında ise, misliyle karşılık vermezler. Bilâkis onlara güzel sözler söylerler ve bu davranışlarından dolayı 
onlara cahilce davranmazlar.
64  Onlar, alınlarının üzerine secde ederek ve ayaklarının üzerine kıyama durarak Yüce Allah için namaz kılıp, 

Rableri için gecelerler.
65  Onlar, Rablerine dua ederken şöyle derler: "Rabbimiz, Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu 

Cehennem'in azabı kâfir olarak ölenler için devamlıdır."
66  Gerçekten orası yerleşen/iskân eden için ne kötü bir yerleşme ve içinde ikamet eden için ne kötü bir ikamet 

yeridir.
67  Onlar, mallarını harcadıkları zaman savurganlık derecesine varmaz gerek kendi nefislerine gerek başkalarına 

ve nafakasından sorumlu oldukları kimselere karşı cimrilik etmezler. Onların harcamaları israf ile cimriliğin 
arasında orta bir yoldur.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Allah yoluna davet eden kimse davetinin karşılığını insanlardan beklemez. 2 - Arşa istivâ etme sıfatı, Allah 
-Subhanehu ve Teâlâ-'ya yaraşır bir şekilde ispat edimiştir. 3 - Er-Rahman, Yüce Allah'ın isimlerinden olup; 
beşerden hiçbir kimse bu isminde Yüce Allah'a benzemez. Bu isim Yüce Allah'ın rahmet sıfatına işaret eder.
4 - Gece ve gündüz sürekli peşi sıra gelerek, kulun yapamadığı bir ibadeti telafi etmesinde ona fırsat vererek 
yardımcı olur. 5 - Tevazu sahibi olmak, sabır göstermek, insanlar gaflet halindeyken Yüce Allah'a ibadet etmek, 
O'ndan korkmak, harcamada ve tüm işlerde orta yolu tutmak (övülen) Rahman'ın kullarının özelliklerindendir.

٦٥
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68  Onlar, Allah -Subhanehu ve Teâlâ- ile beraber 
başka bir ilaha dua etmezler. Ancak katilin, 
mürtedin/dinden dönenin veya zina etmiş olan 
muhsan kimsenin (evli olan yahut da başından 
evlilik geçmiş olanın) öldürülmesi hariç, hak 
yolla olmadıkça Yüce Allah'ın haram kıldığı nefsi 
öldürmeyenler ve zina etmeyenlerdir. Kim bu 
büyük günahları işlerse, kıyamet gününde işlemiş 
olduğu günahının cezasını bulur.
69  Kıyamet günü, onun azabı kat kat arttırılır ve 

zillet içinde hep orada kalır.
70  Yüce Allah'a tevbe edip iman eden 

ve salih amel işleyenler, böyle davranıp 
samimiyetle tevbe edenlerin, Yüce Allah, 
işlemiş oldukları kötülüklerini iyiliklere çevirir. 
Allah günahlarından tevbe eden kullarını çok 
bağışlayan ve onlara çok merhamet edendir. 
71  Kim Allah'a tevbe edip itaat eder, günahları 

terk edip tevbesinin sadık olduğuna delil getirirse; 
kuşkusuz onun tevbesi kabul edilmiş tevbe olur.
72  Onlar günah işlenen, haram ve yasak olan 

eğlence mekânları gibi batıl yerlerde bulunmazlar. 
Boş laf konuşan ve boş davranışlarda bulunanlarla 
karşılaştıklarında vakarla geçip giderler. Kendi 
nefislerinin değerini bilerek onların arasına girip 
onlara karışmaktan kendilerini uzak tutarlar.
73  Kendilerine Yüce Allah'ın duyulan ve görünen 

ayetleri hatırlatıldığı zaman, duyulan ayetlere 
karşı kulakları sağır ve görünenlere karşı da 
gözleri kör olarak davranmazlar.
74  Dualarında Rablerine şöyle seslenirler: 

"Rabbimiz! Bize takvası ve hak üzere dosdoğru 
olmasıyla gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla. Bizi, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara kendisine 
uyulan önderler eyle."
75  O sıfatlarla sıfatlananlar, Allah'a itaat etmede sabretmeleri sebebiyle Firdevs Cenneti'nde yüksek odalarla 

mükâfatlandırılacaklardır. Orada melekler tarafından esenlik ve selamet dileğiyle karşılanacaklardır. Orada 
belalardan selamette olacaklardır.
76  Orada ebedi kalırlar. İskan edip yerleştikleri yer ne güzel bir yer ve ikâmet ettikleri mekân ne güzel mekândır.
77  -Ey Rasûl!- Küfürlerinde israr eden kâfirlere de ki: "Sizin itaatinizden, Rabbimin kendisine dönen herhangi 

bir fayda yoktur ki, size bir önem versin. O'na itaat ederek yapmış olduğunuz ibadet duanız ve isteme duanız 
olmasaydı size önem vermezdi. Rasûlün size Rabbiniz katından getirdiğini yalanladınız. Yalanlamanın karşılığı 
olan (azap) sürekli olarak sizinle beraber olacaktır."

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Rahman'ın kullarının sıfatlarından bazıları şunlardır: Şirk koşmamak, haksız yere bir insanı öldürmekten uzak 
durmak, zina etmemek, batıldan uzak durmak, Allah'ın ayetlerinden ibret almak ve dua etmek.
2 - Nasuh tevbe, günahı terk etmeyi ve ibadet etmeyi gerektirir.
3 - Sabretmek, Firdevs Cenneti'nin en yüksek yerine girmeye sebep olur.
4 - Allah Teâlâ kâfirlerin iman etmesine ihtiyacı yoktur.

٦٦
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Şuarâ Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i ısrarla 
yalanlayıp hakkında kötü söz söyleyenler ve ona 
gereken önemi vermeyenlerle mücadele etmek.

 C Tefsîr:
1  (Ta, Sin, Mim) Bu hususta benzer bir açıklama 

Bakara Suresi'nin başında zikredilmiştir.
2  Bunlar hakkı batıldan ayıran apaçık 

olan Kur'an'ın ayetleridir. 3  -Ey Rasûl!- 
Onların hidayete ermeleri için aşırı hırsından 
ve üzüntünden dolayı nerdeyse kendini 
mahvedeceksin.
4  Eğer biz onların üzerine gökten bir mucize 

indirmeyi dilersek, onu indiririz. Böylece 
boyunları zillet içinde eğilip kalır. Fakat 
biz onları imtihan etmek için böyle yapmak 
istemedik. Acaba onlar gayba iman edecekler mi? 
5  Bu müşrikler, Rahman olan Allah Teâlâ'dan 

tevhidini ve peygamberinin doğruluğunu gösteren 
delillerden yeni bir hatırlatma indirildiğinde, 
onlar mutlaka bunu dinlemekten ve tasdik 
etmekten yüz çevirirler.
6  Onlar, Rasûllerinin kendilerine getirdiğini 

yalanladılar. Alay edip durdukları şeyin haberleri 
kendilerine yakında gelecektir ve azap başlarına 
inecektir. 7  Bunlar küfürleri üzerine ısrar etmeyi 
sürdürüp yeryüzüne bakmıyorlar mı? Orada 
her çeşit bitkiden güzel görünümlü ve faydaları 
çok olan nice bitkiler yetiştirdik. 8  Şüphesiz 
yeryüzünde çeşitli bitkilerin filizlendirilmesinde, 

onları filizlendirenin (Allah'ın) ölüleri yeniden diriltme kudretine apaçık bir delil vardır. Buna rağmen onların 
çoğu Mümin değildirler. 9  -Ey Rasûl!- Şüphesiz Rabbin, O'nu hiçbir kimsenin yenemeyeceği mutlak galiptir. 
Kullarına çokça merhamet edendir. 10  -Ey Rasûl!- Rabbin Musa'ya: "Allah'a küfreden ve Musa'nın kavmini köle 
yapan o zalim kavme git!" diye seslenip emrettiğini hatırla! 11  Onlar Firavun'un kavmidir. Onlara emirlerine 
uyarak ve yasaklarından kaçınarak Allah'tan korkmayı yumuşaklık ve şefkatle emretti.
12  Musa -aleyhisselam- şöyle dedi: "Senin hakkında onlara yapacağım tebliğimde beni yalanlamalarından 

korkuyorum." 13  Beni yalanlamarından dolayı göğsüm daralır, dilim tutulup konuşamaz hale gelirim. Benimle 
beraber olup bana yardımcı olması için Cebrail -aleyhisselam-'ı kardeşim Harun'a da gönder.
14  "Kıptiyi öldürmem sebebi ile onlara karşı işlediğim bir suç davam var. Bundan dolayı beni öldürmelerinden 

korkarım." 15  Allah Musa-aleyhisselam-'a şöyle buyurdu: "Hayır! Seni asla öldüremezler. Sen ve kardeşin Harun 
doğruluğunuzu ispat eden ayetlerimizle birlikte gidin. Şüphesiz ki, biz yardımımız ve desteğimizle sizinle beraberiz. 
Sizin söylediğiniz ve size söylenen her şeyi işitmekteyiz. Ondan hiçbir şey bizden kaçmaz."
16  Firavun'a gidin ve ona şöyle deyin: "Gerçekten biz bütün yaratılmışların Rabbi tarafından sana gönderilmiş 

iki rasûlüz." 17  İsrailoğulları'nı bizimle beraber gönder.
18  Firavun ise Musa - aleyhisselam-'a şöyle dedi: "Çocukken seni yanımızda yetiştirmedik mi? Sen ömrünün pek 

çok senelerini bizim aramızda geçirmedin mi? O halde senin peygamberlik iddiasında bulunmanı gerektiren sebep 
nedir?" 19  "Sen kavminden bir adama yardım edip Kıptî'yi öldürdüğün zaman büyük bir suç işledin ve sen, sana 
yaptığım iyiliklerime karşı nankörlük edenlerdensin."

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- insanların hidayete ermesinde son derece 
gayretli olmuştur. 2 - İzzet ve rahmet sıfatlarının Allah Teâlâ için ispatı. 3 - Davetçi kimsenin, dilinin akıcı, gönlünün 
geniş olması çok önemlidir. 4 - Bütün peygamberlerin davetleri, insanları Allah Teâlâ'dan başkasına yaptıkları 
kulluktan kurtarmaktır. 5 - Firavun, Musa -aleyhisselam-'ın işlemiş olduğu cinayeti onun risâletine karşı delil olarak 
kullanmıştır. Bunun üzerine Musa -aleyhisselam- işlemiş olduğu bu cinayeti itiraf etmiştir. Bu da göstermektedir ki, 
Musa -aleyhisselam-'ın yaptığı bu olay, Firavun'un onun peygamberliğini yalanlaması için bir delil olamaz.

٦۷
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20  Musa -aleyhisselam- Firavun'a itiraf ederek 
şöyle dedi: "Bana vahiy gelmeden önce ben o 
adamı öldürdüğüm zaman cahillerdendim."
21  "Ben o adamı öldürdükten sonra, onu 

öldürmem sebebiyle beni cezalandırarak 
öldürmenizden korktuğum için Medyen 
şehrine kaçtım. Rabbim bana ilim verdi ve beni 
insanlara gönderdiği rasûllerden biri yaptı." 
22  "Beni, İsrailoğullarını köle edindiğin gibi 

köle edinmeden yetiştirmene karşılık benim 
üzerime olan iyiliğini minnet etmen haktır. Ama 
bu benim seni (iman etmeye) davet etmeme engel 
değildir." 23  Firavun, Musa -aleyhisselam-'a 
şöyle dedi: "Rasûlü olduğunu iddia ettiğin tüm 
yaratılmışların Rabbi de nedir?"
24  Musa -aleyhisselam-, Firavun'a cevap vererek 

şöyle dedi: "O, bütün yaratılmışların Rabbidir. 
O; göklerin, yerin ve her ikisinin arasında 
bulunanların Rabbidir. Eğer kesin olarak 
inanıyorsanız bu böyledir. Şüphesiz O, onların 
Rabbidir. Yalnız O'na ibadet edin." 25  Firavun 
etrafında bulunan kavminin ileri gelenlerine şöyle 
dedi: "Musa'nın bu cevabını ve iddia ettiği yalanını 
duyup, işitiyor musunuz?" 26  Musa, onlara şöyle 
dedi: "Allah sizin Rabbinizdir ve daha önceki 
atalarınızın da Rabbidir." 27  Firavun şöyle dedi: 
"Şüphesiz rasûl olarak size gönderildiğini iddia 
eden bu adam delidir. Kendisine sorulanlara nasıl 
cevap vereceğini idrak edemiyor. Akıl edemediği 
şeyler söylüyor."
28  Musa dedi ki: "Eğer aklınızı kullanacak 

olursanız, sizi kendisine imana davet ettiğim Yüce 
Allah doğunun Rabbidir, batının Rabbidir ve aralarında bulunan her şeyin Rabbidir."
29  Onun (Musa) ile olan mücadelesinde aciz kalınca Firavun, Musa'ya şöyle dedi: "Eğer benden başka bir ilaha 

ibadet edecek olursan, muhakkak ki seni zindana girenlerden kılarım."
30  Musa -aleyhisselam- Firavun'a şöyle dedi: "Benim doğruluğumu ve sana getirdiğimin Yüce Allah katından 

olduğunu gösteren bir şey getirmiş olsam da mı beni zindana atılanlardan kılacaksın?"
31  Firavun da şöyle demişti: "İddia ettiğinde doğru söyleyenlerden isen, doğruluğuna işaret eden şeyleri, haydi 

getir bakalım!" 32  Bunun üzerine Musa asasını yere atıverdi. Asa birden görgü tanıklarına apaçık bir yılan 
oluverdi.
33  Elini koynuna soktuğunda beyaz değildi. Ama elini koynundan çıkardığında elinde bir alaca hastalığı olmadan 

nurlu bir beyazlıkla çıkardı. Bakanlar da bu şekilde görüyorlardı.
34  Firavun etrafındaki ileri gelenlere şöyle demişti: "Muhakkak ki bu adam sihri iyi bilen bir sihirbazdır."
35  "Şüphesiz (yapmış olduğu) sihri ile sizi yurdunuzdan sürüp çıkarmak istiyor. O halde onun hakkında alacağımız 

karar ile ilgili görüşünüz nedir?" 36  Ona şöyle dediler: "Musa'yı ve kardeşini alıkoy. Onları cezalandırmada acele 
etme. Mısır şehirlerine de sihirbazları toplayacak olan görevlileri gönder."
37  "Sana, sihri bilen bütün bilgiç sihirbazları getirsinler." 38  Bunun üzerine Firavun, sihirbazlarını Musa ile 

karşılaşmaları için belli bir günde, belirlenen bir yerde bir araya getirdi.
39  İnsanlara da şöyle denildi: "Siz, galip gelenin Musa mı yoksa sihirbazlar mı olduğunu görmek için toplanır 

mısınız?"

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Davetçi kimsenin geçmişte işlemiş olduğu hataları ve kişiler tarafından bahşedilmiş 
olan nimetler, hakkında yanlış yapan veya kendisine iyilikte bulunanları hakka davet etmeye engel değildir. 2 
- Düşmandan korunmak için sebepleri yerine getirmek, iman etmek ve Allah'a tevekkül etmekle çelişmez. 3 - 
Yüce Allah'ın yarattıkları, O'nun rububiyetine ve vahdaniyetine delildir. 4 - Kişinin delilinin zayıf olması, şiddet 
uygulamasına sebep olur. 5 - Halkı din ehlinin aleyhine kışkırtmak zalim yöneticilerin üslubudur.
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40  Eğer Musa'ya galip gelen sihirbazlar olursa, 
biz de onların dinine tabi olmayı umarız.
41  Sihirbazlar; Musa ile mücadeleye geldikleri 

zaman Firavun'a şöyle dediler: "Eğer Musa'ya 
galip gelirsek, bize maddî veya manevî karşılık 
var mı?"
42  Firavun onlara şöyle dedi: "Evet! Sizin için 

mükâfat vardır. Sizin Musa'ya galip gelmeniz 
durumunda sizlere yüksek makamlar verilerek 
bana yakın kimselerden olacaksınız."
43  Musa -aleyhisselam- Allah'ın yardımdan emin 

olduktan ve kendisinin yanındakinin bir sihir 
olmadığını açıkladıktan sonra onlara şöyle dedi: 
"Asalarınızdan ve iplerinizden ne atacaksanız 
atın."
44  Bunun üzerine sihirbazlar iplerini ve 

asalarını attılar ve onları atarken şöyle dediler: 
"Firavun'un gücüyle şüphesiz biz galip geleceğiz 
ve Musa da mağlup olacaktır."
45  Musa da asasını attı ve hemen yılana dönüştü. 

Onların sihirle insanları aldattıkları şeyleri 
hemen yutmaya başladı.
46  Bunun üzerine sihirbazlar Musa'nın asasının 

onların bütün attıkları sihirleri yuttuğunu 
görünce, hep birden secdeye kapandılar.
47  Dediler ki: "Bütün yaratılmışların Rabbine 

iman ettik."
48  Musa ve Harun -aleyhimesselam-'ın Rabbine.
49  Firavun ise, sihirbazların iman etmelerini 

kabul etmeyerek şöyle demişti: "Ben size izin 
vermeden Musa'ya iman mı ettiniz? Şüphe yoktur 
ki Musa, size sihri öğreten bir büyüğünüzdür. 

Mısır ahalisini oradan çıkarmak için gizli karar aldınız. Ama şimdi size vereceğim cezayı görecek ve bileceksiniz. 
Her birinizin sağ ayağını sol eli ile veyahut da tersi bir şekilde çaprazlama keseceğim. Hepinizi hurma ağaçlarının 
gövdelerine astıracağım. Sizden hiçbirinizi sağ bırakmayacağım."
50  Sihirbazlar Firavun'a şöyle dediler: "Bizi dünyada ellerimizi ve ayaklarımızı çaprazlamasına kesme ve 

asmayla tehdit etmende bir zarar yoktur. Senin azabın geçicidir, gider. Biz ise Rabbimize döneceğiz ve bizi daimî 
olan rahmetine sokacaktır." 51  Musa'ya ilk iman edip onu tasdik eden olduğumuzdan dolayı Yüce Allah'ın daha 
önceden işlediğimiz günahlarımızı affetmesini umarız.
52  Musa'ya geceleyin İsrailoğulları'yla beraber yola çıkmasını emrettik. Zira Firavun ve beraberindekiler sizi geri 

döndürmek için mutlaka takip edecekler diye vahyettik.
53  Bu sırada Firavun ise İsrailoğulları'nın Mısır'dan ayrılışlarını öğrenince bazı askerlerini onları geri döndürmek 

için asker toplayıcılar olarak şehirlere gönderdi.
54  Firavun, İsrailoğulları'nın durumlarını küçümseyerek şöyle demişti: "Şüphesiz bunlar azınlıkta olan bir 

topluluktur." 55  "Kuşkusuz onlar bizleri kızdıran hareketler yapmaktadırlar."
56  "Biz onlara karşı hazırlıklı ve uyanık bir topluluğuz."
57  Biz de Firavun'u ve kavmini zengin bahçeleri ve akan su pınarları olan Mısır topraklarından çıkardık.
58  Firavun'u ve kavmini hazinelerden ve güzel köşklerden çıkardık.
59  Firavun'u ve kavmini bu nimetlerden mahrum ettik. Ardından onlara vermiş olduğumuz aynı nimetleri Şam 

diyarında bulunan İsrailoğulları'na verdik.
60  Firavun ve kavmi ise Güneş'in doğuş vaktinde İsrailoğulları'nın peşine düştüler.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Batıl ehliyle kurulan ilişkiler, maddi maslahatlar üzerine tesis edilir.
2 - Musa'nın sihirbazlara üstün geleceğine güvenmesi, Rabbinin vaadini tasdik etmesinden dolayıdır.
3 - Sihirbazların iman etmesi, Yüce Allah'ın kalpleri dilediği şekilde değiştirdiğine bir delildir.
4 - Zorbalık ve zulüm, mülkün sona ermesinin sebeplerindendir.

٦۹

part 19Şuarâ Suresi 369



61  Firavun ve adamları ile Musa ve adamları 
birbirlerini görünce Musa'nın arkadaşları şöyle 
dediler: "Muhakkak Firavun ve adamları bize 
yetişecekler. Bizim ise onlara karşı koyacak hiçbir 
gücümüz de yoktur."
62  Musa kavmine şöyle dedi: "İş, sizin tasavvur 

ettiğiniz gibi değildir. Şüphesiz Rabbim, desteğiyle 
ve yardımıyla benimle beraberdir. Beni irşad edip 
kurtuluş yolunu gösterecektir."
63  Bunun üzerine Musa'ya asası ile denize 

vurmasını emredip vahyettik. Musa asası ile 
vurunca, deniz derhal yarıldı. İsrailoğulları'nın 
kabilelerinin sayısı kadar on iki yol açıldı. Denizin 
her parçası büyüklük ve sabitlik bakımından 
koca bir dağ gibi olmuştu ve aralarında da hiç su 
akmıyordu.
64  İsrailoğulları'nın arkasından Firavun'u 

ve kavmini oraya yaklaştırdık ve yolu açık 
zannederek denize girdiler.
65  Musa'yı ve İsrailoğulları'ndan onunla beraber 

olanları kurtardık. Onlardan hiçbir kimse helâk 
olmadı.
66  Sonra, Firavun'u ve kavmini denizde boğarak 

öldürdük.
67  Şüphesiz denizin Musa için ikiye ayrılmasında, 

boğulmaktan kurtulmasında, Firavun ve 
kavminin helâk olmalarında Musa'nın doğru 
olduğunu gösteren bir ayet ve ibret vardır. Öyle 
iken Firavun ile beraber olanların çoğu Mümin 
değillerdir.
68  -Ey Rasûl!- Şüphesiz ki senin Rabbin Azîz'dir. 

(Hiç kimse O'na galip gelemez) Düşmanlarından 
intikam alandır. Onlardan tevbe edenlere de çok merhametlidir.
69  -Ey Rasûl!- Onlara İbrahim -aleyhisselam-'ın kıssasını oku.
70  Hani (İbrahim) babası Azer ve kavmine şöyle demişti: "Allah'tan başka neye ibadet ediyorsunuz?"
71  Kavmi ona şöyle dedi: "Putlara ibadet ediyoruz ve onlara ibadet etmeye de devam edeceğiz."
72  İbrahim -aleyhisselam- onlara şöyle dedi: "Dua ettiğiniz zaman, putlar sizin duanızı işitiyorlar mı?"
73  "Onlara itaat ettiğinizde size fayda verirler mi veya onlara isyan ettiğinizde size zararları dokunur mu?"
74  Onlar da şöyle demişlerdi: "Onlara dua ettiğimizde duamızı duymazlar, itaat ettiğimizde bize fayda vermezler, 

isyan ettiğimizde de bize zarar vermezler. Bizler babalarımızı böyle yaparken bulduk ve biz onlara tabi olup, taklit 
ediyoruz."
75  İbrahim şöyle demişti: "Allah'ı bırakıp hangi putlara tapmakta olduğunuzu düşünüp gördünüz mü?"
76  Siz ve daha önce geçmiş atalarınızın neye ibadet ettiklerini.
77  "Kuşkusuz onların hepsi benim düşmanımdır. Tüm canlıların Rabbi olan Allah Teâlâ hariç, (kendisine ibadet 

edilen) her şey batıldır."
78  "Beni yaratan, beni dünya ve ahiretin iyiliklerine irşat eden O'dur."
79  "Acıktığımda beni yediren ve susadığımda beni içiren tek varlık O'dur."
80  "Hasta olduğum zaman yalnızca O bana şifa verir. O'ndan başka bana şifa veren yoktur."
81  "Ecelim geldiğinde beni öldürecek olan yalnız O'dur. Öldükten sonra tekrar beni diriltecek olan da O'dur."
82  "Hesap günü günahlarımı bağışlamasını ümit ettiğim tek varlık O’dur."
83  İbrahim Rabbine dua ederek şöyle dedi: "Rabbim bana dinde fıkıh ve derin bilgi ver ve benden önce gelen salih 

peygamberlerle beraber Cennet'e girmem için beni onların arasına kat.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Allah Teâlâ; yardım edip, desteklemesiyle ve zor durumlardan kurtarmasıyla 
Mümin kullarıyla beraberdir. 2 - Rahmet ve izzet sıfatlarının Allah Teâlâ için sabit olduğu bildirilmiştir. 
3 - Körü körüne taklit etmenin tehlikesi bildirilmiştir. 4 - Müminin Rabbine olan umudu büyüktür.
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84  "Benden sonra gelecek nesiller arasında, 
beni güzellikle anılanlardan ve hoş bir şekilde 
övülenlerden kıl." 85  ''Mümin kullarının 
nimetlerden istifade edip, içinde yaşadığı Cennet 
konaklarının varislerinden eyle ve beni orada 
oturanlardan kıl." 86  "Babamı da bağışla. Çünkü 
o, şirk sebebi ile sapıklık içinde olanlardandı." 
İbrahim'in, babası için yaptığı bu dua onun 
Cehennem ehlinden olduğu ortaya çıkmadan 
önceydi. Babasının müşrik olduğu ortaya 
çıktıktan sonra ondan beri oldu ve onun için asla 
dua etmedi. 87  "İnsanların hesap için tekrardan 
diriltilecekleri gün beni rezil etme!" 88  Zira o 
gün, insanın dünyada topladığı ne mal ve ne de 
kendilerinden yardım aldığı çocukları kendisine 
fayda verir. 89  Ancak şirkten, münafıklıktan, 
riyadan ve kibirden selim bir kalp ile Allah'a 
gelenler başka. O gün, Allah yolunda harcadığı 
malından ve kendisine dua eden çocuklarından 
fayda bulur. 90  Cennet, emirlerini yerine getirip 
yasaklarından kaçınarak Rablerine karşı takvalı 
olanlar için yaklaştırılmıştır.
91  Hak dinden sapan azgınlar için Cehennem, 

mahşerde apaçık gösterilip, ortaya çıkarılır.
92  Onlara azarlama babından şöyle denilecektir: 

"Hani, Allah'tan başka ibadet ettiğiniz putlar 
nerede?" 93  "Allah'ı bırakıp onlara mı ibadet 
ediyorsunuz? Onlar sizden Allah'ın azabını 
engelleyerek size yardım edebilirler mi yahut 
kendilerine yardımları dokunur mu?" 94  Onlar 
ve onları saptıranlar, hep birlikte üstüste 
Cehennem'e atılırlar. 95  İblis'in Şeytanlardan 
oluşan tüm yardımcıları istisnasız hepsi 
Cehennem'e atılırlar.

96  Allah'tan başkasına ibadet edip O'ndan başka ortaklar edinen müşrikler, Allah' ı bırakıp da ibadet ettikleri ile 
Cehennem'de çekişerek şöyle derler: 97  Vallahi biz, gerçekten haktan uzak apaçık bir sapıklıkta idik.
98  "Çünkü biz sizi, tüm yaratılmışların Rabbi ile eşit tutmuştuk. O'na ibadet ettiğimiz gibi size de ibadet ediyorduk." 
99  "Bizi hak yoldan saptıranlar Allah'ı bırakıp da bizi kendilerine ibadet etmeye davet eden o günahkârlardan 

başkası değildi." 100  "Allah Teâlâ'nın katında bize şefaat edecek ve O'nun azabından kurtaracak şefaatçilerimiz de 
yoktur." 101  "Bizi müdafaa edecek ve bize şefaat edecek sevgide samimi bir dostumuz da yoktur."
102  "Ah! Keşke bizim için dünyaya dönüş olsaydı da, Allah Teâlâ'ya iman edenlerden olsaydık."
103  Şüphesiz İbrahim -aleyhisselam-'ın bahis konusu olan kıssasında ve yalanlayanların akıbetinde ibret alanlar için 
bir öğüt vardır. Buna rağmen onların çoğu Mümin değildirler. 104  -Ey Rasûl!- Şüphesiz ki senin Rabbin Azîz'dir. 
(Hiç kimse O'na galip gelemez) Düşmanlarından intikam alandır ve onlardan tevbe edenlere de çok merhametlidir. 
105  Nuh'un kavmi Nuh -aleyhisselam-'ı yalanladığında bütün rasûlleri de yalanlamış oldu.
106  Nuh, onlara şöyle demişti: "O'nun korkusuyla başkasına ibadet etmeyi terk ederek Yüce Allah'tan sakınmaz 
mısınız?" 107  "Şüphesiz ben size gönderilmiş rasûlüm. Beni size Yüce Allah gönderdi. Yüce Allah'ın gönderdiği 
vahye bir ekleme ve çıkarma yapmayan elçiyim." 108  "Emirlerine itaat ederek ve yasaklarından kaçınarak 
Allah'tan korkup, sakının. Size emretmekte olduğum ve yapmanızı yasakladığım şeylerde bana itaat edin."
109  "Rabbim katından size getirip tebliğ ettiğim şeylerden dolayı sizden bir karşılık talep etmiyorum. Mükâfatım, 
ancak mahlûkatın Rabbi olan Allah'a aittir, başkasına değil." 110  "Emirlerine itaat ederek ve yasaklarından 
kaçınarak Allah'tan korkun. Size emretmekte olduğum ve yapmanızı yasakladığım şeylerde bana itaat edin."
111  Nuh -aleyhisselam-'a kavmi şöyle dedi: "Ey Nuh! Senin peşinden gelenler, ancak sıradan aşağılık ve düşük 
seviyeli kimselerdir. Onların arasında eşraftan ve üst tabakadakilerden hiç kimse bulunmamaktadır. Durum böyle 
iken bizler senin getirdiklerine tabi olup amel mi edeceğiz?"

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Kalbin; kıskançlık, riya ve gurur gibi hastalıklardan salim olmasının önemi 
açıklanmıştır. 2 - Sapıklıktan meydana gelen sorumluluğun, saptıranların üzerine atılması sapıklığa düşenlere bir 
fayda vermez. 3 - Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i yalanlamak bütün rasûlleri yalanlamak olarak sayılır. 
4 - İbrahim -aleyhisselam-'ın kıssasında kıyamet konusuna değinilmiş ardından güzel bir şekilde başka bir konuya 
geçilip tekrar kıssanın aslına dönüş yapılmıştır.

۷۱
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112  Nuh -aleyhisselam- onlara şöyle dedi: 
''Müminlerin ne yaptıklarına dair benim ne bilgim 
olabilir? Onların yapmış oldukları amellerinin 
hesabını tutmakla görevli değilim."
113  "Onların hesabı, ancak gizli ve açık hallerini 
bilen Yüce Allah'a aittir, bana ait değildir. Eğer 
söylediklerinizin ne anlama geldiğini bilseydiniz 
bunları söylemezdiniz."
114  "Sizler iman edesiniz diye sizin isteğinize 
uyarak Müminleri meclisimden kovacak 
değilim."
115  Ben, ancak Allah'ın azabından sakındıran 
apaçık bir uyarıcıyım.
116  Kavmi ona şöyle dedi: "Eğer sen bizi davet 
ettiğin şeyden vazgeçmezsen, mutlaka hakaret 
edilenlerden ve taşlanarak öldürülenlerden 
olacaksın."
117  Nuh, Rabbine dua ederek şöyle demişti: 
"Rabbim! Şüphesiz kavmim beni yalanladı. 
Onlara senin katından getirdiğim şeyde bana 
inanmadılar."
118  "Batıl üzerine ısrar etmeleri sebebiyle benimle 
onların arasında sen hüküm ver. Kavmimden 
kâfir olanları helâk ettiğin şeyden beni ve 
beraberimdeki Müminleri kurtar."
119  Bunun üzerine biz onun duasına icabet ettik. 
İnsanlar ve hayvanlar ile dolu olan gemide, onu ve 
onunla beraber olan Müminleri kurtardık.
120  Onlardan sonra Nuh'un kavminden geride 
kalanları suda boğduk.
121  Şüphesiz Nuh ve kavmi hakkında, Nuh'un ve 
onunla beraber olan Müminlerin kurtulması ve 
kavminden kâfir olanların helâk olmasıyla ilgili kıssada, ibret alanlar için bir öğüt vardır. Ne var ki onların çoğu 
iman eden kimseler değillerdi. 122  -Ey Rasûl!- Şüphesiz ki senin Rabbin Azîz'dir. (Hiç kimse O'na galip gelemez.) 
Düşmanlarından intikam alandır. Onlardan tevbe edenlere de çokça merhamet edendir.
123  Âd kavmi, peygamberleri Hûd -aleyhisselam-'ı yalanladıkları zaman bütün rasûlleri de yalanladılar.
124  Peygamberleri Hûd'un onlara şöyle dediği zamanı hatırla: "Allah'tan korkarak O'ndan başkasına ibadeti terk 
edip Allah'tan sakınmaz mısınız?" 125  "Ben Allah'ın size gönderdiği bir elçiyim. Güvenilir biriyim. Allah'ın bana 
tebliğ etmeyi emrettiğinde ekleme ve eksiltme yapmam." 126  "Emirlerine itaat ederek, yasaklarından kaçınarak 
Allah'tan korkun. Benim size emrettiğim ve yasak ettiğim şeylerde bana itaat edin." 127  "Rabbim katından size 
getirip tebliğ ettiğim şeylerden dolayı sizden bir karşılık talep etmiyorum. Mükâfatımı, ancak tüm canlıların 
Rabbi olan Allah verecektir. (Mükâfatımı vermek) Başkasına ait değildir." 128  "Sizler yüksek ve çevreye hakim 
yerlere dikkat çekmek için dünyanızda ve de ahiretinizde size hiçbir faydası olmayan binalar mı yapıyorsunuz?" 
129  "Sanki bu dünyada ebedi kalıp buradan başka bir yere gitmeyecekmişsiniz gibi sağlam kaleler ve saraylar mı 
ediniyorsunuz?" 130  "Sizler öldürmek için saldırdığınız zaman zorbaca öldürüyorsunuz veya merhamet etmeden 
ve şefkat göstermeden zorbaca vuruyorsunuz." 131  "Emirlerine itaat ederek ve yasaklarından kaçınarak Allah'tan 
korkun. Size emretmekte ve yasaklamakta olduğum şeylerde bana itaat edin."
132  "Bilmekte olduğunuz nimetlerinden sizlere bahşeden Allah Teâlâ'nın öfkesinden korkun."
133  Size hayvanlar ve çocuklar bahşetmiştir. 134  Size bahçeler ve akan pınarlar bahşetmiştir.
135  -Ey Kavmim!- "Şüphesiz ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum. Bu gün kıyamet günüdür."
136  Kavmi ona şöyle dedi: "Öğüt versen de, vermesen de bizim yanımızda birdir. Sana asla iman etmeyeceğiz ve 
üzerinde bulunduğumuz inancımızdan asla dönmeyeceğiz."

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Fakir ve zayıf kimseler olsalar bile ilk önce iman eden kimseler her zaman 
üstündürler. 2 - Zalimlerin helâk edilmesi ve iman edenlerin kurtarılması ilahi bir sünnettir. 3 - Dünyaya 
meyletmenin tehlikeli oluşundan bahsedilmiştir. 4 - Batıl ehlinin inat etmeleri ve bunun üzerinde ısrarlı 
olmalarından bahsedilmiştir.
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137  "Bu, ancak öncekilerin dini, geleneği ve 
ahlâkından başka bir şey değildir."
138  "Biz, azaba uğratılacak kimseler değiliz."
139  (Onlar) Peygamberleri Hûd -aleyhisselam-'ı 
yalanlamaya devam ettiler. Yalanlamaları sebebi 
ile Biz de onları yok edici bir rüzgâr ile helâk ettik. 
Bunda ibret alanlar için öğüt vardır. Onların çoğu 
ise Mümin değillerdir.
140  -Ey Rasûl!- Şüphesiz ki senin Rabbin Azîz'dir. 
(Hiç kimse O'na galip gelemez) Düşmanlarından 
intikam alandır. Tövbe eden kullarına 
karşı merhametlidir. 141  Semûd kavmi de 
peygamberleri Salih -aleyhisselam-'ı yalanlayarak 
bütün rasûlleri yalanladılar. 142  Soy bakımından 
kardeşleri olan Salih onlara şöyle demişti: 
"Kendisinden korkarak O'ndan başkasına 
ibadeti bırakıp Allah Teâlâ'dan sakınmaz 
mısınız?" 143  "Ben, Yüce Allah'ın size gönderdiği 
bir elçiyim. O'ndan size tebliğ ettiklerimde 
güvenilirim. O'nun adına ne fazla ve ne de eksik 
söylüyorum." 144  "Emirlerine itaat ederek ve 
yasaklarından kaçınarak Allah'tan korkun. Size 
emrettiğim ve yasakladığım şeylerde bana itaat 
edin." 145  "Rabbim katından size getirip tebliğ 
ettiğim şeylerden dolayı sizden bir karşılık talep 
etmiyorum. Mükâfatımı, ancak mahlûkatın 
Rabbi olan Allah verecektir. (Mükâfatımı vermek) 
Başkasına ait değildir." 146  "Size verilen güzellik 
ve nimetler içinde korkudan uzak ve güvenli bir 
yaşam süreceğinizi mi ümit ediyorsunuz?"
147  Bağlar, bahçeler ve akan su pınarları arasında.

148  Ekinler ve meyvesi olgun ve yumuşak güzel hurma ağaçları arasında. 149  "Bir de içinde oturmak için dağları 
ustalıkla yontup evler yapıyorsunuz." 150  "Emirlerine itaat ederek ve yasaklarından kaçınarak Allah'tan korkun. 
Benim de size emrettiğim ve size yasak ettiğim şeylerde bana itaat edin."
151  "Günahlar işleyerek kendi nefisleri hakkında aşırıya gidip zulmedenlerin emrine uymayın."
152  Onlar yaydıkları günahlarla yeryüzünde bozgunculuk yapmakta, Allah Teâlâ'ya sürekli itaat etmeyerek 
nefislerini ıslah etmiyorlar. 153  Kavmi ona şöyle demişti: "Sen ancak defalarca büyülenmiş ve sihrin akıllarını alıp 
götürdüğü kimselerdensin." 154  "Sen de bizim gibi bir insansın. Bizden üstün olacak bir meziyetin de yoktur ki, 
rasûl olasın. Eğer rasûl olduğun iddiasında doğruyu söyleyenlerden isen, haydi rasûl olduğunu gösteren bir mucize 
getir." 155  Salih -aleyhisselam- (Allah Teâlâ kendisine bir mucize vermiştir. Bu mucize Yüce Allah'ın kayadan 
çıkarmış olduğu dişi bir devedir) onlara şöyle demişti: "İşte bu gözle görülen ve elle dokunulan dişi bir devedir. 
Onun su içmesi için belli bir günü vardır. Sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır. O sizin olan günde su 
içmez ve siz de onun olan gününde su içmezsiniz." 156  Sakın ola! Keserek veya vurarak ona kötülük gelecek şekilde 
dokunmayın. Yoksa bu sebeple üzerinize inecek olan belanın yaşanacağı büyük bir günde Allah Teâlâ'nın sizi helâk 
edeceği bir azap gelir. 157  Dişi deveyi kesmek üzere ittifak etmişlerdi. İçlerinden en kötüsü deveyi kesti. Sonra 
da azaptan kurtulmanın imkânsız olduğunu ve mutlak azabın kendilerine ineceğini öğrendiklerinde yaptıklarına 
pişman oldular. Fakat azabın görünmesi sırasında olan pişmanlık sahibine fayda vermez. 158  Vadedildikleri azap 
onları yakalayıvermişti. O azap, şiddetli bir sarsıntı ve çok güçlü bir çığlık idi. Şüphesiz Salih -aleyhisselam- ve 
kavminin kıssasında ibret alanlar için bir öğüt vardır. Onların çoğu iman eden kimseler değildirler. 159  -Ey Rasûl!- 
Şüphesiz ki senin Rabbin Azîz'dir. (Hiç kimse O'na galip gelemez.) Düşmanlarından intikam alandır. Tövbe eden 
kullarına karşı merhametlidir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Kulların küfrüne rağmen üzerlerine nimetlerin devamlı olarak gelmesi helâk 
olmaları için bir istidractır. 2 - Bahşedilen nimetlerin hatırlatılması ile, kulun iman etmesi ve Yüce Allah'a dönmesi 
istenir. 3 - Günahlar, yeryüzündeki bozgunculuğun sebebidir.

۷۳
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160  Lût'un kavmi, peygamberleri Lût 
-aleyhisselam-'ı yalanladıkları zaman gönderilen 
bütün rasûlleri yalanlamış oldular. 161  Kardeşleri 
Lût, onlara şöyle demişti: "O'nun korkusuyla 
başkasına ibadet etmeyi terk ederek Yüce 
Allah'tan sakınmaz mısınız?" 162  "Ben, Allah'ın 
size göndermiş olduğu bir elçiyim. O'ndan size 
tebliğ ettiklerimde güvenilirim. O'nun adına 
eksik ve fazla şeyler söylemiyorum."
163  "Emirlerine itaat ederek ve yasaklarından 
kaçınarak Allah'tan korkun. Size emretmekte 
olduğum ve yapmanızı yasakladığım şeylerde 
bana itaat edin." 164  "Rabbim katından size 
getirip tebliğ ettiğim şeylerden dolayı sizden 
bir karşılık talep etmiyorum. Mükâfatımı 
ancak mahlûkatın Rabbi olan Allah verecektir. 
(Mükâfatımı vermek) Başkasına ait değildir." 
165  "Siz insanlar içinden erkeklere arkalarından 
mı yaklaşıyorsunuz?"
166  Allah Teâlâ'nın şehvetlerinizi gidermemiz 
için yaratmış olduğu eşlerinizle cinsel ilişkiyi 
bırakıyor musunuz? Bilâkis siz, münker olan bu 
cinsî sapıklıkla Yüce Allah'ın sınırını aşıyorsunuz.
167  Kavmi ona şöyle dedi: Ey Lût! Bu fiili 
işlememizde bize engel olmaya ve bizim o fiili 
yapmamızı yadsımaya son vermezsen, mutlaka sen 
ve seninle beraber olanlar köyümüzden sürülüp 
çıkarılanlardan olacaksınız. 168  Lût onlara şöyle 
dedi: "Doğrusu ben, sizin yapmış olduğunuz bu 
işinizi hoş görmeyip buğz edenlerdenim."
169  Rabbine dua ederek şöyle dedi: "Rabbim! 
Bunların yapmış oldukları kötülükler sebebi 
ile başlarına gelecek azaptan beni ve ailemi kurtar." 170  Biz onun duasını kabul ettik. Onu ve ailesinin hepsini 
kurtardık. 171  Sadece hanımı müstesna; o kâfirdi. Geride kalıp helâk olanlardan oldu.
172  Lût ve ailesi (Sedûm) köyünden çıktıktan sonra, geride kalan kavmini en şiddetli bir şekilde helâk ettik.
173  Üzerlerine şiddetli yağmur yağdırır gibi gökten taş yağdırdık. Lût'un, Yüce Allah'ın azabından uyardığı ve 
sakındırdığı bu yağmur ne de korkunçtu. İşledikleri günah ve münkerleri yapageldikleri için bu azap onların 
başına geldi. 174  Yaptıkları kötü fiil sebebiyle Lût -aleyhisselam-'ın kavmine gönderildiği ifade edilen bu azapta, 
ibret alanlar için bir öğüt vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir.
175  -Ey Rasûl!- Şüphesiz ki senin Rabbin Azîz'dir. (Hiç kimse O'na galip gelemez.) Düşmanlarından intikam 
alandır. Tövbe eden kullarına karşı merhametlidir. 176  Medyen yakınındaki sarmaşık ağaçları olan köyün halkı, 
peygamberleri Şuayb -aleyhisselam-'ı yalanladıklarında bütün rasûlleri yalanlamıştı.
177  Kardeşleri Şuayb, onlara şöyle demişti: "Allah'ın korkusuyla O'na şirk koşmayı terk ederek, sakınmaz 
mısınız?" 178  "Ben Yüce Allah'ın size gönderdiği bir elçiyim. O'ndan size tebliğ ettiğim şeyde güvenilir biriyim. 
Allah'ın bana tebliğ etmeyi emrettiklerinde hiçbir ekleme ve eksiltme yapmam."
179  "Emirlerine itaat ederek ve yasaklarından kaçınarak Allah'tan korkun. Benim size emrettiğim ve size yasak 
ettiğim şeylerde bana itaat edin." 180  "Rabbim katından size getirip tebliğ ettiğim şeylerden dolayı sizden bir 
karşılık talep etmiyorum. Mükâfatımı ancak mahlûkatın Rabbi olan Allah verecektir. (Mükâfatımı vermek) 
Başkasına ait değildir." 181  "İnsanlara satış yaptığınız zaman ölçüyü tam yapın ve eksik tartanlardan olmayın."
182  "Başkasına tartığınız zaman doğru terazi ile tartın."
183  "İnsanların hakkı olan şeyleri eksiltmeyin. Yeryüzünde günah işleyerek çokça bozgunculuk yapmayın."

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Livata (homoseksüellik) cinsî sapıklık ve çok çirkin bir davranıştır.
2 - Hakka davet edenin başına gelen imtihandan biri de aile fertlerinin günah ehlinden veya küfür ehlinden 
olmalarıdır. 3 - Yeryüzüne azap indiği zaman şayet kişi iman etmemiş ise kurduğu ilişkiler kendisine bir fayda 
vermez. 4 - Ölçü ve tartıyı tam yapmanın farz, eksik tartmanın haram oluşu beyan edilmiştir.
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184  "Sizi ve daha önceki ümmetleri yaratanın, 
başınıza bir ceza indirmesinden korkarak O'ndan 
sakının." 185  Şuayb'ın kavmi Şuayb'a şöyle 
dedi: "Sen, kendisine defalarca sihir yapılmış 
bir kimsesin. Bu sihir aklına galip gelip, onu 
kaybetmiş bir kişisin." 186  "Sen ancak bizim 
gibi bir beşersin ve bizim üzerimize herhangi 
bir üstün özelliğin yoktur. O halde nasıl rasûl 
olursun? Biz senin rasûl olduğunu iddia etmende 
yalancı olduğunu zannediyoruz." 187  "Eğer iddia 
ettiğin şeyde doğru söylüyorsan, üzerimize gökten 
parçalar düşür."
188  Şuayb onlara şöyle dedi: "Rabbim, yapmış 
olduğunuz şirki ve günahları daha iyi bilir ve 
yaptıklarınızdan hiçbir şey O'na gizli kalmaz."
189  Yalanlamalarına devam ettiler ve onların 
başına büyük bir azap geldi. Çok sıcak bir 
günden sonra onların üzerini bir bulut kapladı ve 
o bulut üzerlerine ateş yağdırdı ve onları yakıp, 
kavurdu. Şüphesiz onların helâk edildikleri gün, 
çok korkunç bir gündü.  190  Şüphesiz Şuayb 
-aleyhisselam-'ın kavminin helâk edilmesini 
anlatan bu kıssada ibret alanlar için bir öğüt 
vardır. Buna rağmen onların çoğu Mümin 
değillerdir. 191  -Ey Rasûl!- Şüphesiz ki senin 
Rabbin Azîz'dir. (Hiç kimse O'na galip gelemez.) 
Düşmanlarından intikam alandır. Tövbe eden 
kullarına karşı çok merhametlidir.
192  Şüphesiz Muhammed -sallallahu aleyhi 
ve sellem-'e indirilen bu Kur'an, bütün 
yaratılmışların Rabbi tarafından indirilmiştir.

193  Onu Ruhu'l-Emîn/Cebrail -aleyhisselam- indirdi. 194  Ey Rasûl! Cebrail bu Kur'anı, insanları uyaran ve onları 
Allah'ın azabıyla korkutan rasûllerden olman için senin kalbine indirmiştir.
195  Bu kitabı apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir. 196  Muhakkak bu Kur'an, daha öncekilerin kitaplarında da 
zikredilmiştir. Önceki semavî kitaplar onu müjdelemişlerdi.
197  Seni yalanlayan o kimseler için senin doğruluğunu bildiren bir işaret yok mu ki; İsrailoğulları'nın alimlerinden 
Abdullah b. Selâm gibi senin üzerine indirilmiş olanın hakikatını bilsin?
198  Eğer biz bu Kur'an'ı Arapça konuşamayan bazı Acemler'in üzerine indirseydik.
199  Eğer bu kitabı onlara (Arapça) okusaydı, ona yine de iman etmeyip, şöyle diyeceklerdi: "Biz onu anlamıyoruz." 
Hâlbuki kendi dilleriyle indirdiği için Allah'a hamd etmelidirler."
200  İşte böylece yalanlamayı ve küfrü günahkârların kalplerine soktuk.
201  Üzerinde bulundukları küfrü bırakıp hiçbir değişim göstermiyor ve acıklı azabı görmedikçe iman etmiyorlar.
202  İşte bu azap ansızın gelir ve onlar kendilerine (azabın) geldiğinin farkında bile olmazlar.
203  Azap başlarına aniden indiği zaman, üzüntülerinin aşırılığından şöyle derler: "Acaba Allah'a tevbe etmemiz 
için bize mühlet verilir mi?"
204  Bu kâfirler şöyle söyleyerek azabımızın gelmesinde acele ediyorlar: "İddia ettiğin üzere göklerin üzerimize 
parçalar halinde azap indirmesine kadar sana asla iman etmeyeceğiz."
205  -Ey Rasûl!- Senin getirdiklerine iman etmekten yüz çevirenleri uzun zaman nimetler içerisinde faydalandırmamız 
hakkında ne dersin? 206  Kendilerine verilen nimetlerden faydalanmalarının ardından tehdit edilmekte oldukları 
azap onlara gelip, çatmıştır.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Müslüman kimse, Arapça'yı derinlemesine öğrendikçe, Kur'an'ı anlamada 
daha fazla bilgi sahibi olur. 2 - Müşriklere karşı öne sürülen delillerden birisi de Ehl-i Kitap'tan insaflı olanların, 
Kur'an'ın Yüce Allah katından indirildiğini kabul etmeleridir. 3 - Kâfirlerin nail olup elde ettikleri dünya nimetleri 
onlara verilmiş keramet değil, bilakis istidractır.

۷٥
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207  Dünyadaki nimetler onlara ne yarar 
sağlayacaktır? O nimetler artık onlara verilmez 
oldu ve hiçbir fayda da sağlamayacaktır.
208  Biz ümmetlerden hiçbir ümmeti, rasûller 
gönderip, kitaplar indirerek uyarmadan helâk 
etmedik. 209  Onlar için bir ibret ve hatırlatmadır. 
Biz rasûller göndererek ve kitaplar indirerek 
kendileri için tüm mazaretleri ortadan 
kaldırdıktan sonra, onlara azabı tattırdığımızda 
asla zalimler olmadık. 210  Bu Kur'an'ı, Rasûl 
-sallallahu aleyhi ve sellem-'in kalbine Şeytanlar 
indirmemiştir.
211  Kur'an'ı, Peygamber -sallallahu aleyhi ve 
sellem-'in kalbine indirmek onlara (Şeytanlara) 
düşmez; zaten buna güçleri de yetmez.
212  Şeytanlar vahyin semadaki mekânından uzak 
tutuldukları için onu (işitmeye) güç yetiremezler. 
O halde nasıl ona ulaşıp indirebilirler?
213  Allah ile beraber kendisine ortak koştuğun 
başka bir mabuda ibadet etme! Yoksa o sebep ile 
azap görenlerden olursun.
214  Ey Rasûl! Kavminden en yakın akrabalarını 
şirk üzerine kalmaları halinde; kendilerine Yüce 
Allah'ın elem verici azabının başlarına geleceği 
hakkında uyarıda bulun.
215  Sana tabi olan Müminlere fiilî ve kavlî olarak 
şefkat göstererek onlara karşı yumuşak davran.
216  Eğer sana isyan edip, Allah'ı birlemez ve itaat 
etmezlerse, onlara şöyle de: "Muhakkak ki ben 
sizin yapmış olduğunuz şirkten ve isyanlardan 
uzağım."
217  Sen tüm işlerinde, düşmanlarından intikam 
alan mutlak galip ve kendisine tevbe edenlere engin merhamet sahibi olan Allah'a tevekkül edip, dayan.
218  O, Allah -Subhânehu ve Teâlâ- namaza kalktığın zaman seni görmektedir.
219  O, Allah -Subhânehu ve Teâlâ- senin namaz kılanlar arasında kıyam halinde ve secde halinde hareket etmeni 
görür. Yaptığın hiçbir şey O'na gizli kalmaz. Diğer insanların yaptıklarından da hiçbir şey O'na gizli kalmaz.
220  Şüphesiz Allah okuduğun Kur'an'ı, namazda yapmış olduğun zikri ve niyetini hakkıyla bilendir.
Müşrikler, şeytanların Kur'an'ı indirdiklerini ve Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in bir şair olduğunu 
iddia ettiklerinde; Allah Teâlâ onların bu iddialarını kabul etmeyerek şöyle buyurdu:
221  Bu Kur'an'ı indirdiğini iddia ettiğiniz şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi?
222  Şeytanlar, günahkâr olan yalancı ve isyankâr kâhinlerin üzerine inerler.
223  Şeytanlar, Mele-i A'la'yı/yüce topluluğu gizli gizli dinlerler ve duyduklarını kâhinlerden olan dostlarına 
naklederler. Kâhinlerin çoğu yalancıdırlar. Eğer bir kelime doğru söylerler ise onunla beraber yüz yalan söylerler. 
224  Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in onlardan olduğunu iddia ettiğiniz şairlere hidayet ve istikamet 
yolundan sapmış olanlar uyarlar. Şairlerin söylemiş oldukları şiirleri rivayet edip, dururlar.
225  -Ey Rasûl!- Onların vadilerde kimi zaman birilerini övmekle, kimi zaman da yermekle ve bazen de başka 
konularda konuşarak şaşkın şaşkın dolaşıp, sergiledikleri sapıklıklarını görmedin mi?
226  Şüphesiz ki onlar yalan söylerler ve; yapmadıkları halde ''böyle yaptık." derler.
227  Ancak şairlerden iman edenler, salih ameller işleyenler ve Allah Teâlâ'yı çokça zikreden, Hassân bin Sabit 
-radyallahu anh- gibi kendisine zulmedildikten sonra Allah'ın düşmanlarından intikam alan/(şiir ile) onlara galip 
gelen şairler hariçtir. Allah'a şirk koşarak ve O'nun kullarına haksızlık ederek zulmedenler nereye döneceklerini 
bilecekler. Çok büyük bir yere ve ince bir hesaba dönecekler.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Allah Teâlâ için adalet (sıfatı) ispat edilmiş ve zulüm O'ndan nefyedilmiştir.
2 - Şeytanların ona yakınlaşmasından Kur'an tenzih edilmiştir. 3 - Allah'a davet edenlerin insanlara merhametli ve 
yumuşak davranmalarının önemi bildirilmiştir. 4 - Şiirin iyisi iyi, kötüsü de kötüdür.

٧٦

part 19Şuarâ Suresi 376



Neml Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Peygamber -sallallahu 
aleyhi ve sellem-'e büyük mucizeyi -Kur'an'ı- 
vererek, bunun üzerine şükretmeye ve tebliğ 
ederken de sabretmeye teşvik etmek.

 C Tefsîr:
1  Tâ, Sîn. Bu hususta benzer bir açıklama 

Bakara Suresi'nin başında zikredilmiştir. Sana 
indirilen bu ayetler, Kur'an'ın ayetleridir. 
İçerisinde herhangi bir karışıklığın olmadığı 
apaçık bir kitaptır. Kim onu iyice düşünerek 
okursa onun Allah katından olduğunu bilir.
2  Bu ayetler Allah'a ve Rasûlüne iman edenler 

için hakka ulaştıran hidayet rehberi, yol gösterici 
ve bir müjdedir. 3  Namazlarını en güzel bir 
şekilde tam olarak kılarlar, mallarının zekâtını 
verilmesi gereken yerlere verirler ve onlar ahirete 
olan sevaba ve cezaya kesin olarak iman ederler.
4  Şüphesiz ahirete ve orada bulunan sevap ve 

cezaya iman etmeyen kâfirlere kötü amellerini 
süsledik de onları yapmaya devam ettiler. 
O yüzden hem hakka ve hem de aklıselime 
erişemeyip körü körüne bocaladılar.
5  Belirtilen özelliklere sahip olan o kimseler 

için dünyada katledilip, esir alınarak kötü bir 
azap vardır. Yine onlar ahirette de insanların 
en çok hüsrana uğrayanları olacaklardır. 
Öyle ki kıyamet gününde kendi nefislerini ve 
ailelerini Cehennem'de ebedî bırakarak hüsrana 
uğratacaklardır.

6  -Ey Rasûl!- Şüphesiz sana indirilen bu Kur'an'ı; yaratmasında, bütün işleri en güzel şekilde idare etmesinde 
ve şeriatında hikmet sahibi olan ve kullarının yararına olan şeylerden hiçbirinin kendisine gizli kalmadığı Allah 
tarafından almaktasın. 7  -Ey Rasûl!- Hani Musa ailesine şöyle demişti: "Muhakkak bir ateş gördüm. Onu yakan 
kimseden haber getiririm, o da bize yolu gösterir veya soğuktan ısınmanız için ondan bir tutam kor ateş getiririm." 
8  Görmüş olduğu ateşin bulunduğu yere vardığında, Allah ona şöyle nidâ ederek seslendi: "Alemlerin Rabbi olan 

Allah Teâlâ'yı tazim edip, yüceltmek ve dalalette olanların O'nu vasıflandırdığı O'na yaraşmayan sıfatlardan ve 
bütün eksikliklerden münezzeh kılmak için ateşte olan melekler ve çevresinde olan melekle bereketli kılınmıştır." 
9  Allah Teâlâ ona şöyle buyurdu: "-Ey Musa!- Muhakkak ki ben, (hiçbir kimsenin mağlup edemeyeceği) mutlak 

güç sahibi Aziz, yaratmamda, takdirimde ve şeriatımda hikmet sahibi olan Allah'ım." 10  "Âsanı at!" Musa emre 
itaat edip âsayı yere attı. Musa âsasını yılan gibi kıvrılıp, hareket ettiğini görünce arkasına dönüp bakmadan kaçtı. 
Ardından Allah Teâlâ ona şöyle buyurdu: "Ondan korkma! Çünkü Benim yanımda rasûller ne bir yılandan ve ne 
de başka bir şeyden korkarlar."
11  Ancak, kim günah işleyerek kendi nefsine zulmeder, sonra da tevbe eder ise; muhakkak ki ben ona karşı 

çok bağışlayıcıyım, çok merhamet ediciyim. 12  Gömleğinin yakasından boyun tarafından elini koynuna sok ve 
çıkardığında alaca (abraş) hastalığı olmadan kar gibi bembeyaz çıksın. Bu sana verilen ve senin doğruluğunu 
ispat eden dokuz mucizeden birisidir. -Elinin bembeyaz çıkması mucizesi ile birlikte sana verilen dokuz mucize 
başlıca şöyledir: Âsa, başlarına gelen felaketler, tufan, çekirge, buğday güvesi, kurbağa ve kan- Bunlar Firavun ve 
kavminin başına gelmiş olaylardır. Çünkü onlar Allah'a küfredip O'na itaatten çıkmış bir topluluktur.
13  Nitekim Musa'yı desteklediğimiz mucizelerimiz apaçık görünür bir şekilde gözlerinin önüne gelince şöyle 

dediler: "Musa'nın getirmiş olduğu bu mucizeler, apaçık bir sihirdir."

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Kur'an, Müminler için bir hidayet ve müjdedir. 2 - Allah'a nankörlük edip küfre 
girmek amellerde ve sözlerde batıla uymanın sebebi olup, şaşkınlık ve düzensizliğin de sebebidir.
3 - Yüce Allah, bütün rasûllerini emin kişiler kılmış ve onları her türlü kötülükten muhafaza etmiştir.

۷۷
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14  Bu apaçık mucizeleri inkâr edip, kabul 
etmediler. Hâlbuki gönülleri bu delillerin/
mucizelerin hak ve Allah'tan olduğuna kanaat 
getirmişti. Zulüm ve hakka karşı kibirleri 
yüzünden onları inkâr ettiler. -Ey Rasûl!- 
Küfürleri ve günahları sebebi ile bozguncuların 
yeryüzündeki sonlarına bir bak. Biz onların 
hepsini helâk ederek, yok ettik.
15  Davud'a ve oğlu Süleyman'a ilim vermiştik. 

Bu ilimden biri de kuşlarla konuşma ilmidir. 
Davud ve Süleyman, Allah Teâlâ'ya şükrederek 
şöyle demişlerdi: "Bize peygamberlik vererek, 
cin ve Şeytanları hizmetimize sunan ve bizi 
Mümin kullarından çoğuna üstün kılan Allah'a 
hamdolsun."
16  Süleyman, babası Davud'a peygamberlikte, 

ilimde ve krallıkta mirasçı oldu. Allah Teâlâ'nın 
kendisine ve babasına olan nimetinden 
bahsederek şöyle dedi: "Ey insanlar! Allah bize 
kuşların dilini öğretti ve bize peygamberlere ve 
krallara verdiği her şeyden verdi. Şüphesiz her 
noksanlıktan münezzeh olan Allah Teâlâ'nın bize 
bahşetmiş olduğu bu şey apaçık bir lütfudur."
17  Süleyman'ın insanlardan, cinlerden ve 

kuşlardan oluşan ordusu toplandı ve hepsi düzenli 
bir şekilde sevk ediliyordu.
18  Nihayet karınca vadisine (Şam'da bir yer) 

geldikleri zaman, karıncalardan bir karınca 
şöyle dedi: "Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin. 
Süleyman ve askerleri farkına varmadan sizi 
ezmesinler. Zira sizi fark ederlerse üzerinize 
basmazlar."
19  Süleyman, onun (karıncanın) sözünü duyduğu zaman bu sözüne tebessüm ederek güldü ve Rabbi -Subhânehu 

ve Teâlâ-'ya dua ederek şöyle dedi: "Rabbim! Bana ve anama babama verdiğin nimetine şükretmem için beni 
muvaffak kıl ve bana ilham et. Razı olduğun salih ameli işlemeye beni muvaffak kıl. Ve yine beni rahmetinle iyi 
kullarının arasına kat."
20  Süleyman kuşları denetledi ve; "Hudhud'u neden göremiyorum?" dedi. "Onu görmeme mani olan bir şey mi 

beni engelledi yoksa kayıplara mı karıştı?"
21  Süleyman için Hudhud'un kayıp olduğu kesin olarak ortaya çıkınca şöyle dedi: "Ona çok kötü bir şekilde eziyet 

vereceğim. Ya da kaybolduğu için ceza olarak onu keseceğim. Yahut da bana kaybolmasındaki mazeretini apaçık 
bir şekilde ortaya koyacağı bir delil getirecek."
22  Çok geçmeden Hudhud geldi ve Süleyman -aleyhisselam-'a şöyle dedi: "Ben, senin bilmediğin önemli bir bilgiye 

ulaştım ve sana Sebe'den doğru ve içinde şek olmayan bir haber getirdim."
 C Ayetlerdeki Faideler:

1 - Tebessüm, vakarlı kimselerin gülüşüne denilir.
2 - Nimetlere şükretmek, peygamberlerin ve salih kimselerin Rablerine karşı olan edepleridir.
3 - Gıyablarında salih kimseleri mazur görmek gerekir.
4 - Halk idaresinde hak edenlere ceza uygulanmalı ve mazeret sahiplerinin özürleri kabul edilmelidir.
5 - Büyüklerin sahip olmadığı ilime, (bazen) küçükler sahip olabilir.
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23  Onlara hükümdarlık eden bir kadın buldum. 
Bu kadına hükümdarlık ve otorite ile ilgili her 
türlü güç ve kuvvet verilmişti. Onun üzerine 
oturup toplumunun işlerini idare ettiği büyük bir 
tahtı vardı.
24  Bu kadını ve kavmini Allah -Subhânehu 

ve Teâlâ-'yı bırakıp Güneş'e secde eder halde 
buldum. Şeytan, onlara şirk olan amelleri ve 
günahları süslü göstermiş ve böylece onları hak 
yoldan çıkarmıştır. Bunun için onlar doğru yolu 
bulamıyorlar.
25  Göklerde sakladığı yağmurları ve yerdeki 

bitkileri ortaya çıkaran, gizlediğiniz ve açığa 
vurduğunuz amelleri bilen Allah Teâlâ'ya secde 
etmesinler diye Şeytan onlara içinde şirk olan 
amelleri ve günahları güzel gösterdi.
26  O'ndan başka hak mabud (ilah) yoktur. O 

büyük Arş'ın Rabbidir.
27  Süleyman -aleyhisselam- Hudhud'e şöyle 

demişti: "İddia ettiğinde doğru mu söylüyorsun 
yoksa yalancılardan mısın göreceğiz."
28  Süleyman bir mektup yazdı, onu Hudhud'e 

teslim etti ve ona şöyle dedi: "Bu mektubumu 
Sebe ehline götür ve onu kendilerine at. Sonra 
da onları duyacağın şekilde biraz uzak dur. Bu 
mektup hakkında ne sonuca varacaklarına bak!"
29  Kraliçe mektubu aldı ve şöyle dedi: "Ey ileri 

gelenler! Gerçekten bana çok önemli ve değerli 
bir mektup bırakıldı."
30  Bu mektup Süleyman'dandır. Muhtevası 

Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla 
başlamaktadır.

31  Asla kibirlenip, büyüklenmeyin. Yüce Allah'ı birlemek ve O'na şirk koşmayı terk etmek adına sizlere yaptığım 
davetime boyun eğerek ve teslimiyet göstererek gelin. Zira sizler, Yüce Allah ile birlikte Güneş'e tapıp, ibadet 
etmekteydiniz.
32  Kraliçe şöyle dedi: "Ey ileri gelenler ve efendiler! Bu işimde bana isabetli olan görüşü açıklayın. Siz hazır 

olmadıkça ve açık bir şekilde görüşünüzü ortaya koymadıkça bir iş hakkında kesin karar vermem."
33  Kavminin ileri gelenleri ona şöyle dediler: "Biz çok büyük kuvvet sahibi ve savaşta çok çetin ve zorluk sahibi 

kimseleriz. Buyruk ise senindir. Artık bize ne buyuracağını sen karar ver, biz onu yapmaya güç yetiririz."
34  Kraliçe şöyle dedi: "Şüphesiz hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman; öldürerek, yağmalayarak ve talan 

ederek oraları ifsat ederler. O memleketlerin izzetli ve kuvvet sahibi efendilerini ve ileri gelenlerini zelil ederler. 
Hükümdarlar üstün geldikleri memleketin ahalisinin içine korkuyu ve heybeti yerleştirmek için daima böyle 
yaparlar.
35  "Şüphesiz ben bu mektubun sahibine ve kavmine bir hediye göndereceğim. Elçilerin bu hediyeden sonra ne 

haberle döneceklerine bakacağım."

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Hudhud'un Sebe kavminin üzerinde bulundukları şirk ve küfrü kabul etmemesi, bütün yaratılmışlarda imanın 
fıtrattan olduğuna delildir.
2 - Suçlanan kimseyi soruşturmaya tabi tutmak ve sunmuş olduğu delillerinin doğru olup olmadığından emin 
olmak gerekir.
3 - Düşmanlarla ilgili haberlerin açığa çıkarılması meşrudur.
4 - Besmele ile başlamak mektup yazma adabındandır.
5 - Mümin kimsenin, izzetini batıl ehlinin önünde göstermesi istenilen bir davranıştır.

۷۹
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36  Kraliçenin elçisi ve onunla beraber olan 
yardımcıları taşıdıkları hediyelerle Süleyman'a 
geldikleri zaman, Süleyman -aleyhisselam- 
kendisine hediye getirilmesini hoş karşılamayarak 
şöyle dedi: "Beni kendinizden alıkoymak için 
bana mal ile yardımda mı bulunuyorsunuz? 
Allah'ın bana verdiği peygamberlik, krallık ve mal 
size verdiklerinden daha hayırlıdır. Muhakkak 
siz, dünya malından size verilen hediyeler ile 
sevinmektesiniz."
37  Süleyman -aleyhisselam- (kraliçenin) 

elçisine şöyle dedi: "Getirmiş olduğun hediye ile 
onların yanına geri dön. Muhakkak ki biz, karşı 
duramayacakları bir orduyla kraliçeye ve kavmine 
geleceğiz. Eğer boyun eğerek bana gelmezler ise, 
izzet içindeyken onları aşağılık bir halde, küçük 
düşürerek Sebe'den çıkaracağız."
38  Süleyman -aleyhisselam- mülkü/krallığı 

altında bulunan söz sahiplerine hitap ederek 
şöyle dedi: "Ey ileri gelenler! Onlar boyun eğip 
gelmeden önce, kraliçelik tahtını hanginiz bana 
getirebilir?"
39  Cinlerin azgın olanlarından biri şöyle 

diyerek cevap verdi: "Sen içinde bulunduğun bu 
yerinden kalkmadan önce ben onun tahtını sana 
getiririm. Gerçekten benim onu taşımaya gücüm 
yeter, içindekiler konusunda da güvenilirim. Ve 
onlardan herhangi bir şey eksiltmem."
40  Süleyman -aleyhisselam-'ın yanında, kitapta 

yazılı olan ilimler hakkında bilgi sahibi olan salih 
ve âlim bir adam vardı. Bu adam, kendisi ile dua 
edildiğinde Allah Teâlâ'nın duaya icabet edeceği 
ism-i azamı bilmekteydi. Süleyman -aleyhisselam-'a, "Ben onun tahtını gözünü açıp kapamadan önce Allah'a dua 
ederek onu sana getiririm." dedi ve ardından Yüce Allah'a dua etti. Allah Teâlâ da onun bu duasına icabet etti. 
Süleyman onun tahtını yanında kurulmuş olarak görünce şöyle dedi: "Bu, nimetlerine şükür mü yoksa nankörlük 
mü edeceğim diye beni denemek için, Rabbim -Subhânehu ve Teâlâ-'nın bana bir lütfudur. Kim Allah'a şükrederse 
muhakkak şükrünün faydası kendisine döner. Yüce Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Kulların kendisine 
yapmış oldukları şükürleri O'na bir fayda vermez. Kim de Yüce Allah'ın nimetlerine şükretmez ise şüphesiz 
ki benim Rabbim onun şükrüne muhtaç değildir, O çok cömerttir. Nankörlük edene bile nimet vermesi O'nun 
cömertliğindendir." 41  Süleyman -aleyhisselam- şöyle dedi: "Onun hüküm sürdüğü tahtını kendi şeklinden başka 
bir şekle çevirin bakalım. Geldiği zaman onu tanıyabilecek mi yoksa tanımayanlardan mı olacak?"
42  Sebe kraliçesi Süleyman'a geldiği zaman imtihan olması için kendisine şöyle denildi: "Bu senin tahtın gibi mi?" 

O da kendisine sorulan sorunun aynısıyla cevap verdi: "Sanki bu odur!" Bunun üzerine Süleyman -aleyhisselam- 
şöyle dedi: "Allah Teâlâ daha önce bunun gibi işlerde kudreti hakkında bize ilim vermişti. Biz de Allah'ın emrine 
boyun eğmiştik ve O'na itaat etmiştik."
43  Kavmine tabi olarak ve onları taklit ederek Allah'tan başka ibadet ettiği şeyler, onun Allah Teâlâ'yı birlemesine 

engel olmuştu. Şüphesiz o (Belkıs), Allah'a karşı kâfir olan bir kavimdendi ve kendisi de onlar gibi kâfirdi.
44  Ona şöyle denildi: "Köşke/saraya gir." Kraliçe sarayın zeminini görünce, onu su zannetmişti ve suya girmek 

için eteğini topladı. Süleyman -aleyhisselam- şöyle dedi: "Bu billurdan yapılmış pürüzsüz, dümdüz bir saraydır." 
Ve onu İslâm'a davet etti. Kraliçe, Süleyman'ın onu davet ettiği bu dini kabul edip şöyle diyerek ona icabet etti: 
"Rabbim! Ben seninle beraber senden başkasına ibadet ederek kendime zulmetmişim. Süleyman ile beraber 
mahlûkatın hepsinin Rabbi olan Allah'a ben de boyun eğdim, teslim oldum."

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - İmanın izzeti, Mümin kimseyi değersiz ve geçici dünyalık şeylerden etkilenmekten 
korur. 2 - Maddi olan şeyleri sevmek ve ona güvenmek kâfirlerin özelliklerindendir. 3 - Yüce Allah'ın nimetlerine 
karşı Mümin kimsenin hisleri sürekli açık olmalıdır. 4 - Düşmana karşı uygun davranışta bulunmak için onun zeka 
seviyesi sınanabilir. 5 - Düşmanları etkilemek için onlara karşı sahip olunan üstün taraflar gösterilmelidir.
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45  Muhakkak ki Biz Semud kavmine, soy 
bakımından kardeşleri olan Salih -aleyhisselam-
'ı yalnız Allah'a ibadet edin diye uyarması için 
gönderdik. Bir de ne görsün? Onlar birbiriyle 
çekişen iki grup olmuşlar. Biri Mümin bir 
topluluk, diğeri kâfir. Her biri hangisi hak üzere 
olduğu hususunda birbirleriyle çekişiyorlar.
46  Salih -aleyhisselam- onlara şöyle dedi: "Niçin 

rahmetten önce azabın gelmesini istiyorsunuz? 
Size merhamet etmesini ümit ederek Allah 
Teâlâ'dan günahlarınızın bağışlanmasını istemez 
misiniz?"
47  Kavmi hakka karşı inat ederek ona şöyle dedi: 

"Seninle ve beraberindeki Müminlerin yüzünden 
uğursuzluğa uğradık." Salih -aleyhisselam- 
onlara şöyle dedi: "Başınıza gelen sıkıntılar 
sebebiyle uğur getirmesi için uçurduğunuz 
kuşların ilmi Allah katındadır. Bu hususta hiçbir 
şey O'na gizli kalmaz. Muhakkak sizler; size 
verilen çok hayırlar ve başınıza gelen şerlerle 
imtihan edilmekte olan bir kavimsiniz."
48  Hicr şehrinde günah ve küfürle bozgunculuk 

yapan dokuz kişi vardı. Bunlar yeryüzünde 
iman edip, salih ameller işleyerek ıslah etmeyen 
kimselerdi.
49  Birbirlerine şöyle dediler: "Sizden her biriniz 

gece onun evine geleceğine dair Allah adına yemin 
etsin. Ardından hep birlikte onu öldürelim. Sonra 
da onun kan davasını güden velisine şöyle diyelim: 
Biz Salih ve ailesinin öldürülmesi sırasında hazır 
bulunmadık. Gerçekten biz söylediğimiz sözde 

doğru söyleyen kimseleriz."
50  Salih'i ve Müminlerden ona tabi olanları öldürmek için bir tuzak kurdular. Biz de onun kavminden kâfir 

olanları helâk etmek için onlar fark etmeden, ona kurdukları tuzaklarından kurtarmak için bir tuzak kurmuştuk.
51  -Ey Rasûl!- Kurmuş oldukları tuzaklarının ve planlarının sonu nasıl oldu? Bir bak! Muhakkak ki biz, onları ve 

toplumlarını kendi katımızdan bir azapla tamamen yok ettik.
52  Şunlar onların evleridir. Duvarları çatılarının üzerine yıkılmış. Zulümleri sebebiyle ahalisinin içinde yaşamadığı 

bir hale gelmiş. Şüphesiz zulümleri sebebiyle başlarına gelen azapta iman eden kavim için bir ibret vardır. Zira 
onlar (kâfirlerin başına gelen) azaptan ibret alırlar.
53  Salih -aleyhisselam-'ın kavminden olup Allah Teâlâ'ya iman edenleri kurtardık. Onlar emirlerine uyarak ve 

yasaklarından kaçınarak Allah'a karşı takva sahibi olan kimselerdi.
54  -Ey Rasûl!- Kavmini kınayan, yapmış olduklarını inkâr eden Lût'u da hatırla. Hani onlara şöyle diyordu: 

"Birbirinizi görüp, bakarken aleni olarak toplantılarınızda o çirkin işi mi yapıyorsunuz?
55  Şüphesiz siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Doğrusu siz, iffetli yaşamayı ve çocuk 

sahibi olmayı istemiyorsunuz. Siz sadece hayvanî şehvetinizi gidermek istiyorsunuz. Bilâkis siz, üzerinize farz olan 
iman etmeyi, temizlenmeyi ve günahlardan uzaklaşmayı bilmeyen cahil bir toplumsunuz.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Gühlardan bağışlanma dilemek Yüce Allah'ın rahmetinin gelmesine sebep olur.
2 - Şahısları ve eşyaları uğursuz saymak Müminlerin özelliklerinden değildir.
3 - Hak ehline karşı şer ve hile yapmak üzere toplanmanın/birleşmenin akıbeti kötüdür.
4 - Kötülüğü aleni olarak işlemek onu gizli olarak yapmaktan daha çirkindir.
5 - Günah işleyen ve zina edenlere karşı durup, yaptıklarını inkar etmek farzdır.

۸۱
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