
56  Kavminin: "Lût ailesini memleketinizden 
çıkartın! Şüphesiz onlar günahkârlardan ve 
pisliklerden uzak duran kimselerdir.” demekten 
başka bir cevabı yoktu. Bunu, işledikleri 
günahlara ortak olmayan, bilâkis işledikleri bu 
günahı inkâr eden, Lût ailesiyle dalga geçerek 
söylediler.
57  Biz de onu ve karısı hariç bütün ailesini 

kurtardık. Karısının helâk olanlardan biri 
olması için, azaba uğrayanlar arasında olmasına 
hükmettik.
58  Onların üzerine gökten taşlar yağdırdık. 

Azaba karşı uyarıldığı halde icabet etmeyen 
kimseler için helâk eden çok kötü bir yağmurdu.
59 -Ey Peygamber!- De ki: “Nimetlerinden ötürü

Allah’a hamdolsun. Lût ve Salih’in kavmine 
gönderdiği azaptan Peygamber -sallallahu aleyhi 
ve sellem-'in ashabına da esenlik olsun. Bütün her 
şeyin mülkü elinde olan hak mabut Yüce Allah 
mı hayırlıdır, yoksa müşriklerin ibadet ettiği bir 
fayda ve zarara malik olmayan mabutları mı 
hayırlıdır?
60  (Ortak koştuklarınız mı hayırlı) Yoksa gökleri 

ve yeri bir benzeri olmadan yaratan, üzerinize 
yağmur olarak su indiren, bu suyla sizlere nice 
güzellik ve iyiliklerle dolu bahçeler bitiren (Allah) 
mı? Sizler acizliğinizden dolayı bu bahçelerde 
bir ağaç bile bitiremezsiniz. Onları bitiren Yüce 
Allah’tır. Yoksa Allah’la beraber bunları yapan 
başka bir mabud mu var? Hayır. Bilakis onlar, 
adaletsizce yaratan ile yaratılanı birbirine denk 
tutan ve haktan sapmış bir topluluktur.
61  (Ortak koştuklarınız mı hayırlı) Yoksa yeryüzü ve üzerinde bulunanları savurmayan, onu istikrarlı ve sabit 

bir hale dönüştüren, nehirler akıtan ve dünyayı sabit kılan dağlar yaratan, biri diğerini bozarak, içilmeyecek hale 
getirmesin diye suyu tatlı ve tuzlu olan ik ayrı deniz suyunu birbirine karıştırmayan Yüce Allah mı? Bütün bunları 
Yüce Allah’la beraber yapan başka bir mabud mu var? Hayır, bilâkis onların çoğu hakkı bilmezler. Eğer bilselerdi 
Allah’a, hiçbir şeyi ortak koşmazlardı.
62  (Ortak koştuklarınız mı hayırlı) Yoksa sıkışmış ve zora düşmüş kimse dua ettiği zaman ona karşılık veren, 

hastalık, fakirlik ve benzeri sıkıntıları gideren, sizleri birbirinizin ardından nesilden nesile yeryüzünde halifeler 
kılan (Allah) mı? Yoksa bunları Allah’la beraber yapan başka bir mabut mu vardır? Hayır, ne kadar da az öğüt 
alıyosunuz.
63  (Ortak koştuklarınız mı hayırlı) Yoksa karanın ve denizlerin karanlığında sizin için diktiği işaret ve yıldızlarla 

yol gösteren, kullarına rahmet ederek yağmurun yağmasından önce müjdeleyici rüzgârları gönderen (Allah) mı? 
Yoksa bunları Allah’la beraber yapan başka bir mabut mu vardır? Yüce Allah, kendisine ortak koşulan her şeyden 
münezzeh ve mukaddestir.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Batıl ehli insanlar, hak olan deliller ile kuşatıldıkları zaman şiddete başvururlar.
2 - Karı koca arasında kurulan iman dışındaki tüm bağlar, ahirette hiçbir fayda vermeyecektir.
3 - Yüce Allah’ın nimetlerinin hatırlatılması yoluyla tevhit inancı sağlamlaştırılıp, pekiştirilmiştir.
4 - Yüce Allah, Mümin veya kâfirlerden zorda kalmış her kimseye, kendisine dua ederek yalvarması halinde icabet 
edeceğini vadetmiştir.
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64  (Onlar mı hayırlı) Yoksa rahimlerde 
aşama aşama yaradılışı başlatan, sonra da ona 
öldürdükten sonra tekrar hayat veren, sizleri 
kendi katından gökyüzünden yağmur yağdırarak 
ve yeryüzünden orada bitirdiği bitkilerle sizi 
rızıklandıran (Allah) mı hayırlıdır? Yoksa 
Allah’la beraber başka bir mabud mu yapıyor 
bunları? -Ey Peygamber!- O müşriklere de ki: 
“Üzerinde olduğunuz şirke dair iddia ettiğiniz 
şeyde hak üzere olduğunuz konusunda doğru 
söylüyorsanız kanıtlarınızı getirin."
65  -Ey Peygamber!- De ki: "Göklerde olan 

melekler ve yerde olan insanlardan hiç kimse 
gaybı bilemez. Sadece Yüce Allah, onu bilir. Ayrıca 
göklerde ve yerde olanların hiçbirisi karşılıklarını 
almak üzere Yüce Allah’ın huzurunda ne zaman 
yeniden diriltileceklerini bilemezler."
66  Yoksa onların ahiret hakkındaki bilgileri art 

arda geldi de, böylece onun hakkında kesin bir 
inanç sahibi mi oldular? Bilâkis onlar, ahirete dair 
şüphe ve hayretler içindedirler. Bilâkis onların 
ahirete dair gözleri körleşmiştir.
67  Kâfirler inkâr ederek şöyle dediler: “Ölüp, 

toprak olduktan sonra canlı olarak tekrar 
dirilmemiz hiç mümkün mü?''
68  Muhakkak hepimizin yeniden dirileceği, bize 

ve daha önce yaşamış atalarımıza vadedilmişti. 
Biz bu vaadin gerçek olduğunu düşünmüyoruz. 
Hepimize vadedilen bu vaat, eskilerin kitaplarında 
yazdıkları yalanlarından başka bir şey değildir.

69  -Ey Peygamber!- Öldükten sonra yeniden dirilişi inkâr edenlere de ki: “Yeryüzünün her tarafına gidin ve 
yeniden dirilişi yalanlayan mücrimlerin sonlarının nasıl olduğuna dikkatlice bir bakın. Bunu yalanlamaları 
sebebiyle onları helâk ettik.''
70  Müşriklerin senin davetinden yüz çevirmelerine üzülme! Kurdukları tuzaklarından ötürü de için daralmasın! 

Yüce Allah, onlara karşı sana yardım edecektir.
71  Kavminden yeniden dirilişi inkâr eden kâfirler, aceleci davranarak şöyle diyorlar: “Eğer bu konuda vaadinizde/

tehdidinizde doğru söylüyorsanız, sen ve Müminlerin bize vadettiği azap ne zaman gerçekleşecek?''
72  -Ey Peygamber!- Onlara de ki: “Belki de acele ettiğiniz azabın bir bölümü size çok yaklaşmıştır.''
73  -Ey Peygamber!- Şüphesiz Rabbin, onlardan küfür ve günah üzere olanlara, hemen ceza göndermemektedir. 

Zira O, insanlara karşı çok lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu verdiği nimetlere karşılık Allah Teâlâ’ya 
şükretmezler.
74  Şüphesiz Rabbin, kullarının kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Bundan hiçbir şey O'na 

gizli kalmaz.Tüm insanlara bundan dolayı karşılıklarını verecektir.
75  Göklerde ve yeryüzünde insanlara gizli kalan her bir şey, muhakkak Levh-i Mahfuz olarak isimlendirilen o 

apaçık kitapta bulunmaktadır.
76  Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e indirilen bu Kur'an, İsrâiloğulları'nın hakkında ihtilaf ettikleri 

konuların birçoğunu anlatmakta ve onların yoldan çıktıklarını açığa çıkarmaktadır.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Gayb ilmi, Allah Teâlâ'ya mahsus olan ilimlerden biridir. Bir kimsenin bu ilme sahip olduğunu iddia etmesi 
küfürdür.
2 - Geçmiş ümmetlerin akıbetine ve son hallerine bakıp ibret almak insanı kurtuluş yoluna yönlendirir.
3 - Yüce Allah'ın ilmi, kulların işlediği tüm amelleri kuşatmıştır.
4 - Kur'an, İsrâiloğulları'nın birçok sapıklığını ve kendilerine gönderilen kitabı tahrif ettiklerini doğrulamıştır.
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77  Muhakkak o, içinde gelenlerle amel eden 
Müminler için bir hidayet ve rahmettir.
78  -Ey Peygamber!- Muhakkak Rabbin, kıyamet 

günü Mümin ve kâfiriyle bütün insanlar arasında 
adil olan hükmüyle hükmedecektir. Müminlere 
merhamet, kâfirlere ise azap edecektir. O, 
düşmanlarından intikam alan izzet sahibidir. O'na 
kimse galip gelemez. O, hak sahibi ile haksız olan 
kimsenin kendisine asla gizli/kapalı kalmayacağı 
el-Alîm'dir/herşeyi hakkıyla bilendir.
79  Öyleyse Allah’a tevekkül et ve bütün işlerinde 

O'na dayan. Muhakkak sen, apaçık hak üzerine 
bulunuyorsun. 80  -Ey Peygamber!- Şüphesiz sen, 
Yüce Allah’a iman etmeyip, küfürleri sebebiyle 
kalpleri ölmüş olan ölülere asla duyuramazsın. 
Senden yüz çevirip, arkalarını dönen, işitme 
duyusunu kaybetmiş kimselere de davetini 
duyuramazsınız. 81  Sen, hakka karşı gözleri kör 
olmuş kimselere hidayet edecek değilsin. Onlar 
için üzülme ve kendini yorma. Senin davetini 
ancak, Yüce Allah’ın emirlerine boyun eğmiş 
ayetlerimize iman etmiş olanlar işitirler.
82  Küfür ve günahlarda ısrar etmelerinden ötürü 

onların üzerine azap gerekip sabit olduğunda ve 
insanların sadece en şerlileri geride kaldığında, 
kıyamet saati yaklaştığı zaman kıyametin büyük 
alametlerinden birini onlar için çıkartırız. 
O alamet, yerden çıkan dabbe (yaratık) dir. 
Onların anlayacağı bir dilde onlara: “İnsanlar, 
Peygamberimize indirilmiş ayetlerimizi tasdik 
etmiyorlardı.” der.
83  -Ey Peygamber!- Ümmetlerden ayetlerimizi 

yalanlayanların önde gelenlerinden oluşan her bir topluluğu bir araya topladığımız o günü zikret. Onların 
ilkinden sonuncusuna kadar hepsi bir arada tutulur ve ardından hesap/sorgu için sevkedilirler. 84  Bu kimseler 
hesap verecekleri yere gelene kadar sürülüp, sevkedilirler ve Allah Teâlâ onları azarlayarak şöyle der: "Benim 
birliğime delalet eden ve hükümlerimi içeren ayetlerimi, batıl olduklarına dair bir bilgiye ulaşmadığınız halde 
nasıl oldu da yalanladınız? Yahut bu ayetleri onaylama veya yalanlama konusunda ne yapıyordunuz?" 85  Onlar, 
Allah ve ayetlerine (iman etmeyip) küfre düşerek yaptıkları zulümlerinden ötürü azap gördüler. Konuşmaktan 
aciz ve kanıtlarının geçersiz olmasından dolayı kendilerini savunmak için ağızlarını açıp, konuşamazlar. Öldükten 
sonra yeniden dirilmeyi inkâr etmelerinden dolayı, Allah Teâlâ onlara dünya hayatında günlük olarak uykularını 
göstererek bunun ölüme benzediğini, uykudan uyanmalarını göstererek bunun da yeniden dirilmeye benzediğini 
göstermiş ve şöyle buyurmuştur; 86  Yeniden dirilişi inkâr edenler, geceyi onların uykuyla sükûnet bulması için, 
gündüzü ise görsünler ve işlerine koştursunlar diye aydınlık kıldığımıza bakmazlar mı? Muhakkak bu sürekli 
tekrar eden ölümde ve ardından gelen dirilişte iman eden topluluklar için apaçık deliller vardır.
87  -Ey Peygamber!- Sûr'a üflemekle görevlendirilmiş meleğin ona ikinci defa üfleyeceği gün, ondan bir lütuf 

olarak Allah’ın korkmaktan müstesna kıldığı kimseler dışında, göklerde ve yeryüzünde bulunan herkesin dehşete 
kapılacağını hatırla. Bütün mahlûkat o gün, Allah Teâlâ’ya itaat ederek ve boyun eğerek geleceklerdir.
88  O gün, hareketsiz sabit olduklarını zannettiğin dağlar görürsün. Oysa onlar gerçekte, bulutların ilerlediği 

gibi süratle akıp giderler. İşte Allah’ın yapması böyledir. Dağları hareket ettiren Yüce Allah’tır. Şüphesiz O, 
bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Yaptıklarınızdan hiçbir şey O'na gizli kalmaz. Ona karşılık olarak sizi 
mükâfatlandıracaktır.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Yüce Allah’a tevekkül etmenin önemi bildirilmiştir.
2 - Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- apaçık bir hak üzere olmakla tezkiye edilmiştir.
3 - Hidayete ermeye muvaffak kılmak, Peygamber - sallallahu aleyhi ve sellem-'in değil, Allah Teâlâ’nın elindedir.
4 - Uykunun ölüme, uyanmanın da yeniden dirilişe delalet ettiği ifade edilmiştir.
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89  Her kim, kıyamet günü iman ve salih amelle 
gelirse, ona Cennet vardır ve bu kimseler, kıyamet 
gününün dehşetinden, Allah’ın emin kılması 
sayesinde güven içindedirler.
90  Her kim de küfür ve günahlarla gelirse, onun 

için yüzleri üzerine içine atılacağı Cehennem ateşi 
vardır. Azarlanıp, tahkir edilerek onlara şöyle 
denir: "Sizler dünya hayatında küfür ve günah 
olarak işlemiz olduklarınızdan başka bir şeyle mi 
karşılık göreceksiniz.?"
91  -Ey Peygamber!- Onlara de ki: "Ben, içinde 

kan akıtılmayı, zulmetmeyi, av hayvanının 
öldürülmesini ve ağaçların kesilmesini haram 
kılan Mekke’nin Rabbine ibadet etmekle 
emrolundum. Bütün her şeyin mülkü Allah 
-Subhanehu ve Teâlâ-‘ya aittir. Ayrıca Yüce 
Allah’a teslim olmak ve O'na itaat edip boyun 
eğmekle emrolundum.
92  Ve insanlara Kur'an okumakla emrolundum. 

Kim onun hidayetiyle hidayet bulur ve içinde 
bulunanlarla amel ederse, onun hidayetinin 
faydası kendisi içindir. Doğru yoldan sapıp, bu 
kitabın içinde bulunan hayırdan yüz çeviren ve 
inkârda bulunan, getirdikleriyle amel etmeyen 
kimselere de şöyle de: "Hiç şüphesiz ben sadece 
sizi, Allah’ın azabına karşı uyaranlardan bir 
uyarıcıyım. Sizin hidayet bulmanız benim elimde 
değildir."
93  -Ey Peygamber!- De ki: “Allah’ın 

sayılamayacak kadar çok olan nimetlerine 
hamd olsun. Allah size, sizin nefislerinizde, 
göklerde, yeryüzünde ve vermiş olduğu rızıklarda 

ayetlerini/delillerini gösterecektir. Sizler bunları hakkıyla tanıyıp bileceksiniz. Bunu bilmeniz sizi hakka ittiba 
etmeye yönlendirecek” Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Bilakis O, herşeyi bilir, ve yaptıklarınızın tümünden 
haberdardır. Hiçbir şey O'na gizli kalmaz. Sonunda yaptıklarınıza karşılık olarak size karşılığınızı verecektir.

Kasas Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Allah Teâlâ’nın kudretini ve savunmasız zayıf insanlara yardımı ve kibirlenenleri helak 
etmesi geleneğini göstermek suretiyle gücün gerçek ölçüsünden bahsedilmiştir.

 C Tefsîr: 1  (Ta, Sin, Mim) Bu hususta benzer bir açıklama Bakara Suresi'nin başında zikredilmiştir.
2  Bunlar apaçık Kur'an'ın ayetleridir. 3  İman etmiş bir toplum için sana, Musa ve Firavun'un bazı haberlerini, 

içinde şüphe olmayan bir hakikatle okuyacağız. Zira içinde bulunanlardan faydalananlar onlardır.
4  Şüphesiz Firavun, Mısır topraklarında zorbalık ederek oraya musallat olmuştur. Halkını kendi aralarında ayrı 

ayrı gruplar haline bölmüş ve onlardan bazı grupları güçsüz bırakmıştır. Zayıf bırakılan topluluk İsrailoğulları'dır. 
Onların erkek çocuklarını öldürüyor, küçük düşürülmelerinde ileri giderek kız çocuklarını hizmet etmeleri için 
hayatta bırakıyordu. Muhakkak o, yeryüzünde zulüm, azgınlık ve kibirlenerek bozgunculuk yapanlardan biriydi.
5  Biz ise, Firavun'un Mısır topraklarında güçsüz zayıf kıldığı İsrailoğulları'na, düşmanlarını helâk ederek, 

zayıflıklarını gidererek, onları hakta örnek alınan önderler yaparak ve Firavun'un helâk olmasının ardından 
onları mübarek Şam topraklarının mirasçıları kılarak lütufta bulunmak istiyorduk. Allah Teâlâ’nın buyurduğu 
gibi; "Zayıf bırakılan o topluluğa, bereketli kıldığımız yeryüzünün doğusunu ve batısını miras bıraktık..."

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - İman ve salih amel, kıyamet gününün dehşetinden iki kurtuluş sebebidir.
2 - Küfür ve günahlar, Cehennem'e girmeye sebep olur. 3 - Cinayet, zulüm ve avlanmak Harem (Kâbe) bölgesinde 
haram kılınmıştır. 4 - Zafer ve iktidar, Müminlere güzel akıbet olarak mutlaka verilecektir.

۸٥
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6  Onları orada güç ve hüküm sahibi yaparak, 
yeryüzünde kudretli kılmak, Firavun'a ve 
krallığında ona en büyük dayanak olan Haman’a, 
ve her ikisine yardımcı olan askerlerine, 
krallıklarının İsrailoğulları'ndan doğmuş bir 
erkek çocuğunun eliyle ortadan kaldırılmasıyla 
korktukları o şeyi göstermek istiyoruz.
Allah Teâlâ, Firavun'un mülkünün nasıl son 
bulacağını, Musa ve kavmine neler lütfedeceğini 
zikretmiştir. Bunun ardından Musa -aleyhisselam-
'ın peygamber olarak gönderilmesinden önceki 
geçmiş yaşamını anlatmış ve şöyle buyurmuştur:
7  Musa -aleyhisselam-'ın annesine iham ederek; 

Firavun ve kavminin, onu öldürmesinden endişe 
duyup korkuya kapılıncaya dek onu emzirmesini 
emrettik. Endişesi artınca onu sandığa koymasını 
ve Nil Nehri'ne bırakmasını, asla onun 
boğulmasından ve Firavun'dan korkmamasını ve 
ondan ayrılması sebebiyle üzülmemesini emrettik. 
Zira Biz onu sana sağ olarak geri getireceğiz ve 
onu bir elçi olarak göndereceğiz.
8  Musa'nın annesi, onu sandığa koyup, nehre 

bırakılmasına dair verdiğimiz ilhamı yerine 
getirdi. Ardından Firavun hanedanı onu bulup, 
aldı. Böylece Yüce Allah'ın iradesi gerçekleşecek 
Musa, Firavun'un düşmanı olacak, Yüce Allah 
onun eliyle Firavun'un krallığını yok ederek 
onları hüzne boğacaktır. Muhakkak Firavun, 
veziri Haman ve tüm yardımcıları; küfürleri, 
azgınlıkları ve yeryüzünde bozgunculuk 
yapmaları sebebiyle günahkâr kimselerdi.
9  Firavun onu öldürmek istediği zaman karısı ona şöyle dedi: “Bu çocuk, benim ve senin için bir mutluluk 

kaynağıdır. Onu öldürme! Belki bize hizmet ederek faydalı olur veya onu evlat ediniriz." Oysa onlar, krallıklarının 
onun eliyle neye dönüşeceğini bilmiyorlardı.
10  Musa -aleyhisselam-'ın annesinin yüreği, Musa’nın durumu dışında bütün dünya işlerinden boşalmış olarak 

sabahladı. Eğer biz, Rablerine tevekkül eden ve takdir ettiğine sabreden Müminlerden olması için onun kalbini 
sükûnet ve sabır vermek suretiyle sabit kılarak bağlamasaydık, neredeyse sabredemeyerek, az daha ona olan aşırı 
bağlılığı sebebiyle bu çocuğun kendisine ait olduğunu ortaya çıkaracaktı.
11  Musa -aleyhisselam-'ın annesi, onu nehre bıraktıktan sonra kız kardeşine şöyle dedi: "Ona ne yapılacağını 

bilmek için onu takip et!'' Kız kardeşi de durumu açığa çıkmaması için Musa'yı uzaktan gözetledi. Firavun ve 
ahalisi o kişinin Musa'nın kız kardeşi olduğunu ve Musa hakkında araştırma yaptığını hiç hissedemediler.
12  Musa, Allah Teâlâ’nın takdiriyle kadınlardan süt emmeyi kabul etmemiştir. Kız kardeşi, bebeğin emzirilmesi 

konusunda onların gayretlerini görünce şöyle dedi: "Sizlere, bu bebeği samimiyetle emzirecek ve bakımını yerine 
getirecek bir ev halkını göstereyim mi?”
13  Onu yakından görünce gözü aydın olsun, ayrılışından dolayı üzülmesin ve Yüce Allah’ın onu kendisine geri 

döndüreceğine dair vaadinin gerçek olduğunu ve hakkında hiçbir şüphe olmadığını bilsin diye, Musa'yı annesine 
geri döndürdük. Fakat onların çoğu bu vaadi bilmediler. Ayrıca onun (Musa'nın) annesi olduğunu da anlayamadılar.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Yüce Allah, salih kullarını düşmanlarının tuzaklarından kurtarmak için düzen 
kurar. 2 - Zalim kimsenin kurduğu tuzak/düzen, kendisinin yerle bir olmasına sebep olur.
3 - Anneler çocuklarına karşı son derece şefkatlidirler. 4 - Zalimin zulmünden kurtulmak için, meşru ölçüde hile 
kullanmaya izin verilmiştir. 5 - Allah Teâlâ’nın vaadi kaçınılmaz bir hakikat olarak gerçekleşmiştir.
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Allah Teâlâ, Musa -aleyhisselam-'ın bebekliğini 
zikrettikten sonra, gençlik döneminden 
bahsederek şöyle buyurmuştur:
14  Bedeninin güçlendiği yaşa ulaşıp gücüne 

hâkim olunca peygamberlikten önce ona 
İsrailoğulları'na gönderilen dinleri hakkında 
anlayış ve ilim verdik. Musa’yı itaat etmesinden 
ötürü mükâfatlandıracağımız gibi, ihsan 
sahiplerini de her zaman ve her yerde 
mükâfatlandıracağız.
15  Musa -aleyhisselam- insanların evlerinde 

dinlendikleri vakitte şehre girdi. Orada 
birbirine düşman olan ve birbiriyle kavga eden 
iki adam gördü. Biri İsrailoğulları'ndan Musa 
-aleyhisselam-'ın kavminden, diğeri ise Musa’nın 
düşmanı Firavun'un kavmi olan Kıptiler'dendi. 
Kavminden olan kişi, düşmanı olan Kıpti'ye 
karşı kendisine yardım etmesini istedi. Musa 
-aleyhisselam- da yumruğuyla Kıpti’ye vurdu. 
Vurduğu o yumruğun gücü sebebiyle onu 
öldürüverdi. Sonrasında ise Musa -aleyhisselam- 
şöyle dedi: "Bu, Şeytan'ın güzel göstermesi ve 
aldatmasıdır. Şüphesiz Şeytan, kendisine tabi olan 
kimseler için saptıran, düşmanlığı apaçık olandır. 
Benden hâsıl olan bu suç onun düşmanlığı ve beni 
saptırmak isteyen bir saptırıcı olması sebebiyle 
meydana gelmiştir."
16  Musa -aleyhisselam- Rabbine dua edip, ondan 

sadır olan suçu itiraf ederek şöyle dedi: "Rabbim! 
Şüphesiz ben bu Kıpti’yi öldürerek kendime 
zulmettim. Benim günahımı bağışla!” Bunun 

üzerine Allah Teâlâ Musa -aleyhisselam-’ı bağışladığını beyan etti. Şüphesiz O, kullarından tövbe edeni bağışlar ve 
onlara merhamet eder.
17  Sonra Musa -aleyhisselam- hakkında onun şöyle dua ettiğini haber verdi: "Rabbim! Beni nimetlendirdiğin 

kuvvet, hikmet ve ilimle, asla günahlarında mücrimlere yardım eden birisi olmayacağım."
18  Bir Kıpti'yi öldürmesinin ardından, korku içinde neler olacağını gözetleyerek şehirde sabahladı. Bir de baktı ki, 

daha dün Kıpti düşmanına karşı kendisinden yardım ve destek isteyen kimse, başka bir Kıpti’ye karşı yine ondan 
yardım istiyordu. Musa -aleyhisselam- ona şöyle dedi: “Şüphesiz sen apaçık bir azgınlık ve sapıklık içindesin.”
19  Musa -aleyhisselam- kendisine ve İsrailoğulları'ndan olan kişiye düşman olan Kıpti'yi yakalamak istediği 

zaman, İsrailoğulları'ndan olan kişi; "Şüphesiz sen azgın birisin!" dediğini duyduğu Musa’nın, kendisini 
yakalamak istediğini zannederek Musa’ya: "Daha dün bir kişiyi öldürdüğün gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? 
Sen, düşman olan kimselerin arasını ıslah eden kimselerden biri değil, ancak yeryüzünde insanları öldüren ve 
zulmeden zorba bir kimse olmak istiyorsun.” dedi.
20  Bu haber yayılınca, şehrin diğer ucundan bir adam, Musa -aleyhisselam-’ın yakalanmasından endişelenerek 

ona karşı merhametinden hızlıca geliverdi ve şöyle dedi: “Ey Musa! Firavun'un kavminin ileri gelenleri senin 
öldürülmen için istişare ediyorlar. Çabuk bu ülkeyi terk et! Şüphesiz ben, sana merhamet ederek seni yakalayıp 
öldürmemeleri için sana nasihat ediyorum."
21  Musa -aleyhisselam- kendisine nasihat eden adamın sözünü yerine getirdi. Korku içinde o ülkeden çıktı ve 

başına ne geleceğini bekleyerek Rabbine şöyle dua etti: "Rabbim! Beni bu zalim topluluğun elinden kurtar, bana 
bir kötülükleri dokunmasın."

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Günahı itiraf etmek, duanın adabındandır.
2 - Övülen şükür, kulu Rabbine itaat etmeye ve günahından uzaklaşmaya sevk eden şükürdür.
3 - Bir Müminin helâk olmaktan kurtulması söz konusu olduğunda nasihat etmekte acele etmenin önemi ifade 
edilmiştir. 4 - Kurtuluş sebepleri edinmenin ve Allah Teâlâ’ya dua ederek sığınmanın farz olduğu belirtilmiştir.

۸۷
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22  Medyen tarafına yüzünü çevirip ilerlediği 
zaman şöyle dedi: "Umarım Rabbim beni en 
hayırlı yola yönlendirir de ondan asla sapmam."
23  İnsanların su aldıkları Medyen suyuna ulaştığı 

zaman, hayvanlarını sulayan bir insan topluluğuyla 
karşılaştı. Orada insanların sulamalarını bitirene 
kadar, koyunlarını sulamayıp onlardan uzakta 
duran iki kadın gördü. Musa -aleyhisselam- o iki 
kadına, "Neden insanlarla beraber hayvanlarınızı 
sulamıyorsunuz?" diye sordu. Onlar da cevap 
olarak: “Çobanlarla iç içe bulunmaktan 
sakınarak acele etmeden onlar ayrılana kadar 
hayvanları sulamamak bizim alışkanlığımızdır. 
Babamız, hayvanlara su vermeye gücü yetmeyen 
yaşı büyük ihtiyar bir adamdır. Bu yüzden 
koyunlarımızı sulamaya biz mecbur kaldık.'' diye 
cevap verdiler.
24  O ikisine merhamet ederek onların koyunlarını 

suladı. Sonra da yanlarından ayrılıp bir gölgeye 
giderek orada dinlendi. Sonra da Rabbine 
ihtiyacını sunarak şöyle dedi: "Rabbim! Senin 
bana göndereceğin her türlü hayra muhtacım.''
25  İkisi gidince, babalarına onu haber verdiler. 

Babaları da onu davet etmesi için onlardan 
birini gönderdi. Kadın utana utana yürüyerek 
onun yanına geldi ve şöyle dedi: "Babam, 
bizim hayvanları sulamandan ötürü, ücretini 
ödeyerek ödüllendirmek amacıyla seni yanına 
davet ediyor.” Musa, o ikisinin babasının yanına 
gelip ona, başına gelenleri anlatınca, babaları 
sakinleştirmek için ona şöyle dedi: “Artık 
korkma! Sen, zalimler topluluğu olan Firavun ve 
ahalisinden kurtuldun. Şüphesiz onların Medyen şehrinde bir hükümdarlıkları yoktur. Sana burada bir eziyet 
edemezler.''
26  Kızlarından biri şöyle dedi: “Ey babacığım! Bu kimsede güç ve güvenilir olma özellikleri bir arada toplanmış. 

Bundan dolayı koyunlarımıza çobanlık yapması için onu ücret karşılığı kirala. Zira gücüyle sorumluluğunu yerine 
getirir, güvenirliliğiyle de kendisine emanet edilenleri muhafaza eder.''
27  Kadınların babası, Musa -aleyhisselam-'a hitap ederek şöyle dedi: "Ben, mehir olarak bu koyunlara sekiz 

sene çobanlık etmen karşılığında, bu iki kızımdan biriyle seni evlendirmek istiyorum. Eğer bunu on seneye 
tamamlarsan, bu senin lütfun olur. Bunu yapmakta mecbur değilsin. Çünkü anlaşma sekiz sene üzerinedir. Bunun 
üstünde iki sene daha çalışırsan gönüllü olarak yapmış olursun. Sana meşakkat olacak bir işi yapmaya seni mecbur 
bırakmak istemem.-İnşallah- Beni, seninle yaptığım bu anlaşmayı bozmadan ona bağlı kalan salih bir kimse olarak 
bulacaksın.”
28  Musa -aleyhisselam- şöyle dedi: "Bu yaptığımız anlaşma benimle senin arandadır. Senin için, sekiz veya on 

sene olan bu iki süreden hangisini tamamlarsam tamamlayayım, vermiş olduğum sözü yerine getirmiş olacağım. 
Benden bu süreyi uzatmamı isteme. Yüce Allah yapmış olduğumuz anlaşmanın vekili ve denetleyicisidir."

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Yüce Allah’a sığınmak dünya ve ahiret hayatında kurtuluşun yoludur.
2 - Müslüman kadının hayâlı olması, itibarlı ve yüksek şerefli olmanın sebebidir.
3 - Bir bayanın herhangi bir konuyla ilgili bir görüş sunması, ardından bu görüşün doğru olması sebebiyle yürürlüğe 
konulması övülesi bir durumdur.
4 - Güçlü ve güvenilir olmak başarılı bir yetkilinin (sahip olması gereken) iki özelliğidir.
5 - (Bayana verilmesi gereken) Mehrin, menfaat/iş olarak verilmesi caizdir.

۸۸

part 20Kasas Suresi 388



29  Musa, belirlenen iki vakitten on sene çalışmayı 
tamamlayınca ailesiyle beraber Medyen’den 
Mısır’a doğru yola çıktı. Tûr Dağı'nın yanında 
bir ateş gördü. Ailesine dedi ki: "Bekleyin! Ben 
bir ateş gördüm. Umarım size onun haberini veya 
ateşinizi tutuşturacağınız bir parça kor getiririm. 
Umulur da soğuğa karşı ısınırsınız."
30  Musa -aleyhisselam- gördüğü ateşin yanına 

gelince, Rabbi Allah -Subhanehu ve Teâlâ-, 
Allah’ın bereketlendirdiği o yerdeki vadinin sağ 
tarafında bulunan ağaç tarafından konuşarak, 
Musa -aleyhisselam-’a seslendi: "Ey Musa! 
Şüphesiz ben bütün mahlûkatın Rabbi olan 
Allah’ım."
31  “Âsânı yere at!” Musa -aleyhisselam- 

Rabbinin emrini yerine getirerek onu yere bıraktı. 
Onun bir yılan gibi hareket ettiğini ve sallandığını 
görünce ondan korkarak süratlice arkasını dönüp 
kaçtı ve geriye dönmedi. Rabbi ona seslendi: “Ey 
Musa! Buraya gel ve ondan korkma! Şüphesiz sen 
ondan ve onun dışında korkulan şeylerden güven 
içindesin.''
32  “Sağ elini gömleğinin boyun altında kalan 

yaka kısmından içeri sok! Alaca hastalığı 
olmadan bembeyaz olarak çıkacaktır.” Musa 
-aleyhisselam- da elini koynuna soktu ve kar 
gibi bembeyaz olarak çıktı. “Korkunun dinmesi 
için ise kollarını bağla.” Musa -aleyhisselam- 
kollarını bağlayınca korkusu gidiverdi. İşte bu 
iki zikredilen -âsa ve el- Rabbinden, Firavun'a ve 
kavminin ileri gelenlerine gönderilmiş delillerdir. 

Onlar, küfür ve günahlar işleyerek Allah Teâlâ'ya itaat etmekten uzaklaşmış bir topluluktu.
33  Musa -aleyhisselam- Rabbine tevessül ederek şöyle dedi: "Ben onlardan bir kişiyi öldürdüm. Gönderildiğim 

şeyi onlara tebliğ etmek için yanlarına gidersem, onun sebebiyle beni öldürmelerinden korkuyorum."
34  Kardeşim Harun benden daha anlaşılır sözlüdür. Firavun ve kavmi beni yalanladığı zaman benim sözümü 

desteklemesi için, onu yardımcım olarak benimle beraber gönder. Ben, daha önce kendisine peygamber gönderilip, 
onları yalanlayan ümmetlerin âdeti olduğu gibi, onların da beni yalanlamasından korkuyorum.
35  Allah Teâlâ, Musa -aleyhisselam-'ın duasına icabet ederek şöyle buyurmuştur: "Ey Musa! Seninle beraber 

yardımcı bir elçi olarak göndermek suretiyle, seni kardeşinle güçlendireceğiz. Siz ikiniz için bir delil ve destek 
kılacağız. Sizinle beraber gönderdiğimiz mucizelerimiz sebebiyle, ikinize de hoşlanmadığınız bir kötülük 
yapamayacaklar ve siz ikiniz ve ikinize tabi olan Müminler muzaffer olacaksınız."

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Verilen sözlere vefa göstermek Mümin kimselerin bir özelliğidir.
2 - Allah Teâlâ, Musa -aleyhisselam- ile gerçekten konuşmuştur.
3 - Yüce Allah'a davet eden kimse, kendisine yardım edecek kimselere ihtiyaç duyar.
4 - Davetçi olan kimselerin apaçık bir üslup sahibi olması önemlidir.

۸۹
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36  Musa -aleyhisselam- apaçık mucizelerimizle 
onların yanına geldiği zaman insanlar şöyle 
dediler: "Bunlar Musa’nın uydurduğu, düzmece 
yalanlardan başka bir şey değildir. Bunları 
bizlerden önceki atalarımızdan hiç duymadık.”
37  Musa -aleyhisselam- Firavun'a hitap ederek 

şöyle dedi: "Rabbim Allah -Subhanehu ve 
Teâlâ- katından hidayetle gelen hak sahibi 
kimseyi hakkıyla bilir. Ahirette de övülmüş 
bir akıbet sahibinin kim olacağını da çok iyi 
bilir. Şüphesiz zalimler, arzu ettiklerini elde 
edemeyecek ve korkup kaçtıklarından da 
kurtulamayacaklardır.''
38  Firavun, kavminin ileri gelenlerine hitap 

ederek şöyle dedi: "Ey soylular topluluğu! Sizin 
için benden başka bir mabud bilmiyorum. Ey 
Hamân! Benim için, güçlenip sertleşene kadar 
çamur üzerinde bir ateş yak ve bununla bana 
yüksek bir bina inşa et! Böylece Musa’nın 
mabuduna bakmayı ve binanın üzerinde durmayı 
umut ediyorum. Çünkü ben, Musa’nın Allah’ın 
bana ve kavmime gönderdiği bir peygamber 
olduğuna dair iddiasında bir yalancı olduğunu 
düşünüyorum.''
39  Firavun ve askerlerinin kibirleri iyice arttı 

ve Mısır topraklarında haksız yere büyüklük 
tasladılar. Yeniden dirilişi inkâr ederek, kıyamet 
günü hesap verip karşılığını görmek üzere bize 
geri döndürülmeyeceklerini zannettiler.
40  Bu yüzden biz de, onu ve ordusunu 

yakalayıverdik ve topluca helâk olana kadar 
onları denizde boğulmaya bıraktık. -Ey 
Peygamber!- Zalimlerin akıbetine ve sonuna dikkatli bak! Onların sonu ve akıbetleri helâk olmak oldu.
41  Onları, yaydıkları küfür ve sapkınlıklar sebebiyle, ateşe davet eden azgın ve sapkın kimselere birer örnek 

kıldık. Onlar kıyamet günü kendilerini azaptan kurtaracak bir yardım da göremeyecekler. Bilâkis, uydurdukları 
kötü gelenekler ve davet ettikleri sapıklıklar sebebiyle onların azapları misliyle arttırılır. Onlara, işledikleri bu kötü 
amellerin günahı yazıldığı gibi, onlara uyarak bu amelleri işleyenlerin günahı da yazılır.
42  Onlara, bu dünyadaki cezalarına ek olarak bir utanç ve sürgün ekledik. Onlar, kıyamet günü de ayıplanmış ve 

Allah Teâlâ’nın rahmetinden uzak kılınmış kimseler arasında olacaklardır.
43  Şüphesiz biz, geçmiş ümmetlere peygamberlerimizi gönderdik ve onları yalanladılar. Yalanlamaları sebebiyle 

biz de onları helâk ettik ve ardından Musa’ya Tevrat’ı verdik. Tevrat faydalı olan şeyleri gösterir ta ki bu faydalı 
şeylerle insanlar amel etsinler. Bir de bırakıp terk etsinler diye zararlı şeyleri onlara haber verir. Ayrıca Tevrat’ta 
insanları hayırlı amellere irşat eden, dünya ve ahiret hayırlarının içinde bulunduğu bir rahmet vardır. Umulur ki, 
onlar Yüce Allah’ın bahşetmiş oldukları nimetlerini hatırlarlar da O'na şükredip iman ederler.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Zayıf şüphelerle hakkı reddetmek azgın kimselerin işidir.
2 - Kibirlenmek hakka uymaya engeldir.
3 - Büyüklük taslayanların başına gelen kötü son, âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın bir sünnetidir.
4 - Batılın önderleri, davetçileri, türleri ve belirtileri vardır.

۹۰
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44  -Ey Peygamber!- Musa -aleyhisselam-'ı, 
Firavun ve soylular topluluğuna gönderme işini 
ona bildirerek sonuca bağladığımız zaman sen 
Musa’ya göre dağın doğusunda bulunmuyordun. 
Sen orada hazır bulunanlardan biri değildin ki, 
bunun haberini bilip onu insanlara anlatasın. 
Senin onlara haber verdiklerin yalnızca Allah’ın 
sana vahyettikleridir.
45  Fakat biz, Musa’nın ardından çeşitli milletler 

ve yaratıklar var ettik. Ancak aradan çok uzun 
zaman geçmesiyle Allah’a verdikleri sözleri 
unuttular. Sen, Medyen halkıyla beraber yaşıyor 
değildin ki, ayetlerimizi onlardan okuyup 
öğrenesin. Fakat biz seni kendi katımızdan 
gönderdik ve sana Musa’nın haberini ve 
Medyen’de ki yaşamını vahyettik. Böylece sen 
de bu konuda Yüce Allah’ın sana vahyettiklerini 
insanlara haber verdin.
46  Musa’ya seslendiğimiz ve vahyettiğimiz zaman, 

sen Tûr Dağı'nın yanında değildin ki bunları 
haber veriyorsun. Fakat biz seni Rabbinden bir 
rahmet olarak insanlara gönderdik. Daha önce 
kendilerine uyaran bir peygamber gelmemiş bir 
kavmi belki öğüt alırlar ve Allah -Subhanehu ve 
Teâlâ-'nın katından onlara getirdiğine iman eder 
diye uyarman için sana onun haberini vahyettik.
47  Üzerinde bulundukları küfür ve günahlar 

sebebiyle başlarına ilahî bir ceza gelecek olmasaydı 
kendilerine bir peygamber gönderilmemesini delil 
getirerek şöyle diyeceklerdi: “Bize, ayetlerine tabi 
olup onlarla amel ederek Rablerinin emirlerini 
yerine getiren Müminlerden olmamız için bir 

peygamber göndermez misin?" Şayet böyle olmasaydı onları cezalandırmada acele ederdik. Fakat bu azabı 
erteledik ki, böylece onlara bir peygamber göndererek onları mazur görelim.
48  Peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-, Rabbinin elçisi olarak gelince, Kureyş Yahudilere 

gelerek onun hakkında soru sordular. Yahudiler onlara delil öğreterek şöyle dediler: “Muhammed’e Rabbinin 
elçisi olduğuna delalet eden, Musa’ya verilen el (mucizesi), âsa gibi mucizeler verilmedi mi?” -Ey Peygamber!- 
Onlara cevap olarak de ki: “Yahudiler daha önce Musa’ya verilen ayetleri inkâr etmediler mi?” Onlar, Tevrat ve 
Kur'an hakkında şöyle dediler: “Muhakkak bu ikisi, birbirini destekleyen birer sihirdir.” Ve; “Elbette biz, Tevrat 
ve Kur’an’da bulunanların hepsini inkâr eden kâfirleriz.”
49  -Ey Peygamber!- Onlara de ki: "Eğer Tevrat ve Kur’an’ın sihir olduğuna dair iddianızda doğru söylüyorsanız, 

Allah’ın katından indirilmiş, Tevrat’tan ve Kur’an’dan daha doğru olan bir kitap getirin. Böyle bir kitap 
getirebilirseniz ben de ona tabi olurum'' 
50  Eğer Kureyş, Tevrat ve Kur’an’dan daha doğru olan bir kitap getirmelerine dair, onları davet ettiğin çağrıya 

icabet etmezlerse; şundan kesin olarak emin ol ki, onların bu ikisini yalanlaması bir kanıta dayanarak değildir. Bu, 
yalnızca hevaya ittiba etmelerindendir. Allah -Subhanehu ve Teâlâ- katından bir hidayet olmaksızın hevasına tâbi 
olan kimseden daha sapık hiç kimse yoktur. Şüphesiz Allah Teâlâ, kâfir olmalarından dolayı nefislerine zulüm eden 
bir kavmi hidayete ve rüşde muvaffak kılmaz.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Yüce Allah’ın bildirmesi dışında gaybı bilemez.
2 - Geçen zamanın uzamasıyla ilmin izlerinin silindiği anlatılmıştır.
3 - Kâfirlere, Allah’ın Rasûlüne vahyettiği vahyinden daha hidayetli bir şey getirmekle meydan okunmuştur.
4 - Kâfirlerin, kanıtlara ittiba etmeleri sebebiyle değil de, arzularına ittiba etmeleri sebebiyle olan sapıklığı 
bildirilmiştir.
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51  Muhakkak biz, öğüt alıp iman etmelerini 
umarak, müşriklere ve İsrailoğulları'ndan 
Yahudilere, geçmiş ümmetlerin başına 
gelenler kendilerinin de başına gelmesin diye 
geçmiş milletlerin kıssalarına ve elçilerimizi 
yalanladıkları zaman onlara gönderdiğimiz azaba 
dair sözleri ardı ardına ulaştırdık.
52  Kur'an indirilmeden önce Tevrat’a iman 

etmekte sebat edenler, hakkında verilen haberleri 
ve özelliklerini kendi kitaplarında görüp, 
okudukları için Kur’an’a da iman ederler.
53  Onlara okuduğun zaman derler ki: “Biz buna 

iman ettik. Şüphesiz bu hiç kuşku bulunmayan 
Rabbimizden indirilmiş bir haktır. Zaten biz 
bu Kur’an’dan önce de, önceki peygamberin 
getirdiğine imanımız sebebiyle Müslümandık."
54  İşte zikredilen vasıflara sahip olan bu 

kimselere Allah, kitaplarına iman üzerine sabır 
göstermeleri ve Muhammed -sallallahu aleyhi 
ve sellem-'e gönderildiği zaman iman etmeleri 
sebebiyle, amellerinin sevabını iki defa verecektir. 
Onlar, işledikleri günahları salih amellerinin 
sevaplarıyla savuşturur ve onlara verdiğimiz 
rızıkları hayırlı işlerde infak ederler.
55  O Müminler, kitap ehlinden batıl sözler 

işitirlerse, ona hiç bakmadan yüz çevirirler ve 
bu sözün sahiplerine seslenerek şöyle derler: 
“Bize, amellerimizin karşılığı verilecektir, size de 
amellerinizin karşılığı verilecektir. Bizden yana 
kötü söz ve eziyetlerden esenliktesiniz. Biz, din 
ve dünya hayatına zarar ve eza barındırdığı için 
cahillerle arkadaşlık yapmayı arzu etmiyoruz."
56  -Ey Peygamber!- Muhakkak sen, Ebû Tâlib ve onun dışındaki sevdiklerini iman etmeye muvaffak kılarak 

hidayet edemezsin. Fakat tek olarak Yüce Allah, dilediği kimseleri hidayete muvaffak kılar. O, geçmiş ilmiyle kimin 
dosdoğru yola hidayet olacağını en iyi bilendir.
57  Mekke müşrikleri, İslam’a uyma ve iman etme konusunda bahaneler sunarak şöyle dediler: “Biz, senin 

getirdiğin bu İslam’a ittiba edersek düşmanlarımız bizi topraklarımızdan çabucak çıkarırlar.” Oysa biz bu 
müşrikleri, orada başkalarının onlara ansızın baskın yaparak saldırmasından güven içinde olacakları, zulmün ve 
kan dökmenin haram kılındığı Harem’e yerleştirmedik mi? Rızık olarak kendi katımızdan onlara gönderdiğimiz 
her şeyin meyveleri oraya gelir. Fakat onların çoğu Allah’ın onlara verdiği nimetleri bilmezler ve bunlara karşılık 
O'na şükretmezler.
58  Yüce Allah’ın üzerlerine olan nimetlerini inkâr eden, günah ve isyanlarda haddi aşmış ne kadar da çok şehirler 

vardır. Biz de üzerlerine azap gönderdik ve o azapla onları helâk ettik. Onların yaşadığı yurtlar; helak olan halkının 
ardından az bir yolcu geçmesinin dışında içinde hiç kimsenin ikamet etmediği, izleri silinip gitmiş meskenlerdir. 
Göklerde, yeryüzünde ve bu ikisinin içinde bulunanlara varis/mirasçı olan mirasçılar bizlerdik.
59  -Ey Peygamber!- Rabbin, büyük şehre bir peygamber gönderip halkın bahanesini ortadan kaldırmadan o şehri 

helâk edecek değildir. Zira seni de şehirlerin anası olan Mekke’ye bunun için göndermiştir. Biz, hak üzerinde 
dosdoğru oldukları halde şehir halkını helâk edecek değiliz. Fakat küfre girerek ve günah işleyerek zalim olurlarsa 
onları helâk ederiz.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Ehli Kitap olan kimselerden, Peygamber Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-
'e iman edenlerin fazileti ve bu takdirde onlar için iki ecirin verileceği ifade edilmiştir. 2 - Doğru yola muvaffak 
kılmak; peygamberler veya onların dışındakilerin değil, yalnızca Allah’ın elindedir. 3 - Hakka ittiba etmek, 
müşriklerin iddia ettiği gibi bir korku kaynağı değil, güvende olma vesilesidir. 4 - Zevk ve sefa içinde yaşamanın 
birey ve topluma olan tehlikesi anlatılmıştır. 5 - Peygamberleri gönderip uyarmadan insanları helâk etmemesi Yüce 
Allah’ın rahmetindendir.

۹۲
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Müşrikler, karşılaştıkları savaş zorluklarını ve 
ticaretin kesilmesini, hakka ittiba etmemeye 
mazeret gösterince Allah Teâlâ onlara şöyle cevap 
vermiştir:
60  Rabbinizin size verdiği, sizin dünya hayatında 

kendisinden faydalandığınız ve süslendiğiniz 
ziynetler nihayet birgün tükenip yok olacaktır. 
Yüce Allah’ın katından verilecek olan ahiret 
hayatındaki büyük sevap ise dünyada olan 
mallardan ve süslerden daha hayırlı ve kalıcıdır. 
Bunu hiç düşünmüyor fani olanı, kalıcı olanı mı 
tercih ediyorsunuz?
61  Ahiret hayatında, Cennet ve içindeki kalıcı 

nimetleri vadettiğimiz kimse, dünya hayatında 
verdiğimiz mal ve süslerle faydalandırdığımız, 
sonra da kıyamet günü Cehennem'e getirilen 
kimse gibi olur mu hiç?
62  O gün Rableri -Subhânehu ve Teâlâ- onlara 

seslenerek şöyle der: "Nerede sizin benim dışımda 
ibadet edip, benim ortaklarım olduklarını iddia 
ettikleriniz?"
63  Azap edilmeleri gerekli olan küfre davet 

eden davetçiler şöyle derler: “Ey Rabbimiz! 
İşte bunlar; kendimiz azdığımız gibi kendilerini 
azdırdıklarımız. Onlardan uzaklaşarak sana 
geldik. Zaten onlar bize ibadet etmiyorlar, 
Şeytanlara ibadet ediyorlardı."
64  Onlara şöyle denilir: “Haydi şirk koştuklarınızı 

çağırın da sizi bu içinde bulunduğunuz rezillikten 
kurtarsınlar!” Onlar da ortak koştuklarına 
seslenirler, fakat onların çağrılarına karşılık 
vermezler. Kendileri için hazırlanmış azabı 

karşılarında görünce, dünyada olup hakka hidayet etmiş olmayı arzu ederler.
65  O gün Rableri onlara seslenerek şöyle der: “Sizlere göndermiş olduğum peygamberlerime ne cevap verdiniz?" 
66  Delil getirdikleri şeyler onlara gizli kalarak hiçbir şey zikretmezler. Kendilerinin azap göreceklerini kesin 

olarak bilmeleri sebebiyle içine düştükleri şokun dehşetiyle birbirlerine dahi soramazlar.
67  Fakat o müşriklerden, küfürlerinden tevbe ederek Allah’a ve peygamberlerine iman eden ve salih amel işleyen 

kimse, umulur ki isteklerini elde etmiş ve korktuklarından kurtulmuş olanlardan biri olur.
68  -Ey Peygamber!- Senin Rabbin yaratmak istediğini yaratır, kendisine itaat etmesi ve elçiliği için dilediğini seçer. 

Müşriklerin bir seçim hakkı olmadığı için Allah'a karşı bir itirazları da olamaz. Allah -Subhanehu ve Teâlâ- onların 
kendisiyle beraber ibadet ettikleri ortaklardan münezzeh ve mukaddestir.
69  Şüphesiz Rabbin, kullarının kalplerinde gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir. Bundan hiçbir şey Ona gizli 

kalmaz. Ona karşılık olarak onları mükâfatlandıracaktır.
70  O, Allah -Subhanehu ve Teâlâ- kendisi dışında başka hak mabud (ilah) olmayan Allah’tır. Dünyada da hamd 

bir tek O'na mahsustur. Ahirette de hamd O'na mahsustur. Geri çevrilemez tek geçerli hüküm ona aittir. Kıyamet 
günü hesap vermek ve karşılık görmek için bir tek O'na döndürüleceksiniz.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Akıllı kimse, kalıcı olanı fani olana tercih eden kimsedir.
2 - Tevbe etmek, kendisinden önce olanları silip atar.
3 - Seçme, kullara değil ancak Yüce Allah’a aittir. Kulları O'nun seçimlerine asla karşı gelemez.
4 - Yüce Allah’ın ilmi, kullarının görünen ve gizli olan tüm amellerini kuşatmıştır.

۹۳
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71  -Ey Peygamber!- O müşriklere de ki: "Bana 
haber verin bakalım. Allah kıyamet gününe 
kadar sürekli olarak gündüzünüzü geceye çevirse, 
Allah’tan başka hangi mabud size gündüzün 
aydınlığı gibi bir aydınlık getirebilir? Bu kanıtları 
duymuyor musunuz? Ve yalnızca kendisinden 
başka hak ilah olmayan Allah’ın bunu size 
getirdiğini bilip, anlamıyor musunuz?"
72  -Ey Peygamber!- Onlara de ki: "Bana haber 

verin bakalım! Allah kıyamet gününe kadar, 
sürekli olarak gecenizi gündüze çevirse, Allah 
Teâlâ'dan başka hangi mabud gündüz çalışmanın 
yorgunluğundan içinde dinlenmek için sükûnet 
bulduğunuz geceyi size getirebilir? Bu delilleri 
görmüyor musunuz? Ve yalnızca kendisinden 
başka hak ilah olmayan Allah’ın bunu size 
getirdiğini bilip, anlamıyor musunuz?"
73  -Ey İnsanlar!- Sizlere, gündüz işinin 

yorgunluğunun ardından içinde dinlenmeniz 
için geceyi karanlık kılması; Allah -Subhanehu 
ve Teâlâ-'nın rahmetindendir. Rızkınızı talep 
etmeniz için çaba harcayasınız diye gündüzü de 
aydınlık kılmıştır. Umulur ki Yüce Allah’ın sizin 
üzerinize olan nimetlerine şükredersiniz ve onları 
inkâr etmezsiniz.
74  O gün, Rableri -Subhanehu ve Teâlâ- onlara 

seslenerek şöyle buyurur: "Sizin benden başka 
ibadet edip, benim ortaklarım olduklarını iddia 
ettikleriniz hani nerede?"
75  Her ümmetten, üzerlerinde bulundukları 

küfür ve yalanlamaya şahitlik eden bir peygamber 
getirir ve o ümmetlerden yalanlayanlara şöyle 
deriz: “Üzerine olduğunuz küfür ve yalanlamanın kanıtlarını ve delillerini getirin bakalım.” Böylece onların 
hüccetleri kopuverir ve hiçbir şüphenin olmadığı hakkın yalnız Allah’a ait olduğunu çok net olarak bilirler. 
Üzerinde anlaşmazlığa düşerek Allah -Subhânehu ve Teâlâ-'ya ortak kıldıkları onlardan yok olup gider.
Allah Teâlâ, Firavun’un hükümdarlığı sebebiyle yeryüzünde büyüklük tasladığını zikretmiştir. Ardından Karun’un 
da serveti sebebiyle içine düştüğü azgınlığını açıklamış ve şöyle buyurmuştur:
76  Karun, Musa -aleyhisselam-'ın kavminden biriydi. Fakat onlara karşı büyüklük taslıyordu. Ona verdiğimiz 

kasalar dolusu mallardan oluşan hazinenin anahtarlarını güçlü bir topluluk bile zorlukla taşıyordu. Kavmi ona 
şöyle demişti: “Sakın şımararak sevinme! Şüphesiz Allah şımararak sevinenleri sevmez. Tam aksine bundan dolayı 
onlara öfke duyar."
77  Yüce Allah’ın sana verdiği mallarla, hayır yolunda infak ederek ahiret yurdunun sevabını kazanmayı arzula. 

Ama sakın israfa kaçma ve kibirli olma. Yemekten, içmekten, giymekten ve bunların dışındaki nimetlerden yana 
nasibini de unutma. Rabbin -Subhânehu ve Teâlâ-'nın sana güzel davrandığı gibi, senin de Rabbine ve kullarına 
karşı muamelen güzel olsun. Günah işleyerek ve ibadetleri terk ederek yeryüzünde fesat çıkarmayı isteme. Şüphesiz 
Allah, yeryüzünde böyle fesat çıkaranları sevmez. Tam aksine onlara gazablanıp, öfkelenir.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Gecenin ve gündüzün art arda birbirini takip etmesi, Allah’a şükredilmesi gereken nimetlerinden bir nimettir.
2 - Zorbalık, yöneticilik ve saltanatta olduğu gibi malda da olur.
3 - Şımararak sevinmek, Yüce Allah’ın nefret ettiği bir günahtır.
4 - Fitneye düşmesinden korkulan kimseye nasihat etmek gereklidir.
5 - Yüce Allah, yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerden hoşnut olmaz.
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78  Bunun üzerine Karun şöyle dedi: “Bu 
mallar bana sahip olduğum bilgim ve gücüm 
sayesinde verildi. Bu yüzden ben bütün bunları 
hak ediyorum.” Karun, Allah’ın ondan önce 
kendisinden daha güçlü ve daha fazla mal 
biriktirmiş nice kavimleri helâk ettiğini bilmiyor 
mu? Oysa kuvvetlerinin ve mallarının onlara 
hiçbir faydası olmadı. Yüce Allah’ın günahlarını 
bilmesi sebebiyle kıyamet günü, günahkârlara 
günahları hakkında soru sorulmayacak. Onlara 
yalnızca yüze vurma ve azarlamak için soru 
sorulacaktır.
79  Karun, süslerindeki ihtişamı göstere göstere 

dışarı çıktı. Dünya hayatının süsüne düşkün olan 
Karun’un ashabından bazıları şöyle dediler: 
"Keşke Karun’a verilmiş olan dünya malının 
aynısı bize de verilmiş olsa. Şüphesiz Karun, 
(dünya nimetlerinden) yeteri kadar büyük bir 
paya sahibidir."
80  Kendilerine ilim verilmiş olanlar Karun’u 

ihtişamı içinde görüp ashabının da onun için 
ne söylediklerini işitince şöyle dediler: “Sizlere 
yazıklar olsun! Yüce Allah’ın kendisine iman 
edenlere ve salih ameller işleyenlere ahirette 
vereceği mükâfat ve hazırladığı nimetler Karun’a 
verilmiş olan dünya süslerinden daha hayırlıdır. 
Bu sözleri söylemeye ve gereğiyle amel etmeye, 
Allah’ın katındaki mükâfatları dünyada bulunan 
geçici süslere tercih etmeye sabır gösterenden 
başkası muvaffak olmaz.''
81  Onu, sarayını ve içinde bulunanları da 

taşkınlığından intikam alarak yerin dibine 
batırdık. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek bir topluluk yoktu. Kendisine bile yardım edenlerden olamadı.
82  Yerin dibine batırılmadan önce sahip olduğu mal ve zenginliği temenni edenler, yakınarak ibret almış bir 

halde şöyle demeye başladılar: “Allah Teâlâ'nın, kullarından dilediği kimsenin rızkını genişlettiğini ve dilediği 
kimseninkini de daralttığını öğrenmedik mi? Allah’ın bizim üzerimize minneti/ihsanı olmasaydı dediklerimizden 
ötürü bizi cezalandırmaz mıydı? Karun’u yerin dibine batırdığı gibi, kesinlikle bizi de yerin dibine batırırdı. 
Şüphesiz o kâfirler, ne dünyada ne de ahirette kurtuluşa eremezler. Bilâkis onların akıbetleri ve sonları (dünya ve 
ahirette) hüsrana uğramaktır.''
83  İşte bu ahiret yurdunu yeryüzünde hakka iman etmekten ve ona ittiba etmekten büyüklenmeyen ve yeryüzünde 

bozgunculuk yapmak istemeyenlere bir ikram ve nimet yurdu kılarız. Cennet'te bulunan nimetler ve elde 
edeceği Allah’ın rızasının olduğu güzel akıbet, Rablerinin emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınan takva 
sahiplerinindir.
84  Kıyamet günü kim bir iyilikle -namaz kılmak, zekât vermek, oruç tutmak ve diğer ibadetler ile- gelirse, o 

kimseye bu iyiliğinin daha hayırlı bir karşılığı verilir. Çünkü o iyiliği on misline kadar kat kat arttırılır. Kim de 
kıyamet günü bir kötülükle -küfür, faiz yemek, zina etmek veya bunlardan başka amellerle- gelirse, o kötülükleri 
işleyenler hiç arttırılmadan yalnızca yapmış olduklarının aynısıyla cezalandırılırlar.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - İnsanların elinde bulunan bütün hayır ve nimetler Yüce Allah’ın yaratması ve takdir etmesiyle meydana 
gelmiştir.
2 - İlim ehli, hikmet ve fitnelerden kurtuluş ehlidir. Çünkü ilim, sahibini doğruya yönlendirir.
3 - Yeryüzünde büyüklük taslamanın, kibirlenmenin ve fesadı yaymanın akıbeti, helâk olmak ve hüsrana 
uğramaktır.
4 - Yüce Allah’ın rahmet ve adaleti çok geniştir. Bundan dolayı Müminlerin yaptığı iyiliklere karşılığını kat kat 
arttırarak, kâfirlerin kötülüklerine de karşılığını arttırmadan aynısı gibi verir.

۹٥
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85  Sana Kur’an’ı indiren, tebliğ edilmesini ve 
içinde bulunanlarla amel etmeyi farz kılan, elbette 
seni bir fatih olarak Mekke’ye geri döndürecektir. 
-Ey Peygamber!- Müşriklere de ki: "Kimin 
hidayetle geldiğini, kimin de hidayet ve haktan 
açıkça sapmış olduğunu en iyi Rabbim bilir."
86  -Ey Peygamber!- Seni göndermemizden 

önce Allah’tan bir vahiy olarak Kur’an’ın 
sana verileceğini ummuyordun. Fakat Allah 
-Subhânehu ve Teâlâ-'dan bir rahmet olarak 
sana inmesi gerekti. Sakın kâfirlere içinde 
bulundukları sapıklıklarında yardımcı olma!
87  Yüce Allah’ın ayetleri sana indirildikten sonra 

sakın bu müşrikler seni ondan alıkoymasınlar. 
Bundan dolayı sen de bu ayetleri okumayı ve 
tebliğ etmeyi terk etme. İnsanları Allah’a iman 
etmeye, O'nu birlemeye ve şeriatıyla amel etmeye 
davet et. Sakın Allah’la beraber başkalarına 
da ibadet eden müşriklerden olma. Bilâkis bir 
tek olan Allah'tan başkasına ibadet etmeyen 
muvahhit kullardan ol.
88  Allah’la beraber başka mabutlara da ibadet 

etme. Çünkü O'ndan başka hak bir mabud 
yoktur. Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'nın yüzü 
dışında her şey yok olacaktır. Hüküm bir tek 
O'na aittir, dilediği gibi hükmeder. Kıyamet günü 
hesap vermek ve karşılığını görmek için O'na 
döndürüleceksiniz.

Ankebut Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
İmtihan ve fitneler karşısında sabır ve sebat göstermeye teşvik etmek ve bu davranışın güzel sonuçlarını ele almak.

 C Tefsîr:
1  (Elîf, Lâm, Mim) Bu hususta benzer bir açıklama Bakara Suresi'nin başında zikredilmiştir.
2  İnsanlar “Allah'a iman ettik." diyerek gerçek bir Mümin olduklarını ortaya çıkaran bir imtihana uğramadan 

bırakılacaklarını mı sandılar? Asla bu iş onların zannettiği gibi değildir.
3  Allah Teâlâ, doğru söyleyenlerin imanlarında doğru söylediğini, yalan söyleyenlerin de imanlarında yalan 

söylediğini açığa çıkarsın diye elbette onlardan önce olanları da imtihan etmiştir.
4  Bilâkis, şirk ve diğer günahları işleyenler, bizi aciz bırakacaklarını ve cezamızdan kurtulabileceklerini mi 

zannediyorlar? Onlar ne kadar da çirkin hüküm veriyorlar. Asla Yüce Allah’ı aciz bırakamazlar. Eğer küfürleri 
üzerine ölürlerse, O'nun cezasından kurtulamazlar.
5  Kim kıyamet günü, kendisine mükâfat vermesi için, Allah’a kavuşmayı arzu ediyorsa, bilsin ki Allah’ın bunun 

için takdir etmiş olduğu vakit elbette çok yakında dolacaktır. O, kullarının sözlerini işitir, yaptıklarını bilir. 
Bunlardan hiçbir şey ondan kaçmaz. Yaptıkları ameleller hakkında onlara karşılıklarını verecektir.
6  Kim nefsiyle, onu itaat etmeye ve günahlardan uzaklaşmaya taşıyarak mücadele eder ve Allah yolunda cihat 

ederse; şüphesiz o kendisi için çalışmış, çaba göstermiş olur. Çünkü bu yaptıklarının faydası ona dönecektir. Allah 
bütün mahlûkatından müstağnidir. Mahlûkatının O'na itaat etmesi O'na bir şey kazandırmaz, günah işlemeleri de 
O'ndan bir şey eksiltmez.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Dalalet ehline yardım etmek yasaklanmıştır.
2 - Yüce Allah’ı tevhid etmeye sarılmak ve O'na ortak koşmaktan uzak durmak emredilmiştir.
3 - Müminlerin belalara uğraması ve imtihan edilmesi ilahi bir kanundur.
4 - Kullarının kendisine itaat etmelerine Allah Teâlâ'nın ihtiyacı yoktur.
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7  İman edip, başlarına getirdiğmiz imtihana 
sabredenler ve salih ameller işleyenlerin 
günahlarını yaptıkları salih amellerle sileceğiz ve 
ahirette onları dünyada yaptıkları amellerin daha 
güzeliyle mükâfatlandıracağız.
8  İnsana, anne-babasına iyilik ve ihsanda 

bulunmasını vasiyet ettik. -Ey İnsan!- Eğer 
anne-baban, ilminin olmadığı bir konuda bana 
ortak koşman için seni zorlarlarsa -Sad b. Ebi 
Vakkas -radıyallahu anh-‘ın annesinin ona 
yaptığı gibi- o ikisine de bu emrinde itaat etme. 
Çünkü yaratıcının yasakladığı bir konuda 
yaratılmış olana itaat edilmez. Kıyamet günü 
sizin dönüşünüz bir tek banadır. Sizlere dünyada 
yapmış olduklarınızı bildireceğim ve sizlere 
bunun karşılığını vereceğim.
9  Yüce Allah’a iman edip salih ameller 

işleyenleri, kıyamet günü salih kimselerin arasına 
sokacağız ve onlarla beraber haşredecek ve bol 
sevaplarla mükâfatlandıracağız.
10  İnsanlardan bazıları da; "Allah'a iman 

ettik." derler. Fakat kâfirler ona imanı sebebiyle 
eziyet edecek olsa, kendisine yaptıkları bu eziyeti 
Allah’ın azabı gibi görür ve kâfirlere uyarak 
imanlarından dönerler. -Ey Peygamber!- Eğer 
Rabbinden sana bir zafer hâsıl olsa şöyle derler: 
"Ey Müminler! Şüphesiz biz iman üzerine 
sizinle beraberdik." Allah insanların kalplerinde 
bulunanı en iyi bilen değil midir? Kalplerindeki 
iman ve küfür olan şeyler ona gizli kalmaz. Nasıl 
oluyor da Allah kalplerinde olan şeyleri daha 
iyi bildiği halde kalplerinde olanı Allah'a haber 

veriyorlar.
11  Elbette Allah; kendisine gerçekten iman edenleri bilir, kendisine iman ettiklerini izhar edip küfrü gizleyen 

münafıkları da kesinlikle bilir.
12  Kâfirler, bir tek Allah'a iman edenlere şöyle dediler: “Bizim dinimize ve üzerinde bulunduğumuz inançlara 

uyun ki, biz de sizin günahlarınızı taşıyalım. Böylece siz olmadan sadece bizler cezalandırılalım.” Oysa onlar 
diğerlerinin günahlarını yüklenebilecek değiller. Onlar söyledikleri bu sözlerinde sadece yalan söylüyorlar.
Başkalarının hatalarını taşıyabilmeleri kabul edilmeyip, reddedilince, sapkınlıklarına çağıran kâfirlerin bundan 
dolayı ek bir günah kazanmayacakları anlaşılabilir. Bunun için Allah Teâlâ, bu kuruntuyu şu ayetiyle ortadan 
kaldırmıştır:
13  Kendi batıllarına çağıran bu müşrikler, işledikleri günahları taşıyacakları gibi, onlara tabi olanların 

günahlarından hiçbir şey eksilmeden davetlerine icabet eden kimselerin günahlarını da taşıyacaklar. Kıyamet 
günü, dünyada üzerinde anlaşmazlığa düştükleri batıl konulardan elbette sorgulanacaklardır.
14  Muhakkak biz Nuh’u bir peygamber olarak kavmine gönderdik. O da dokuz yüz elli sene boyunca, onları 

Allah’ı birlemeye davet ederek aralarında yaşadı. Onlarsa onu yalanladılar ve küfürlerine devam ettiler. Allah'a 
karşı küfürleri ve peygamberlerini yalanlamalarından ötürü içinde bulundukları zulümleri sebebiyle tufan onları 
yakalayıverdi ve boğularak helâk oldular.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Yüce Allah, salih amellerle günahları örter.
2 - Anne-babaya iyilik yapmanın farz olduğu vurgulanmıştır.
3 - Yüce Allah’a iman, onun yolunda başa gelen eziyetlere sabretmeyi gerektirir.
4 - Her kim kötü bir çığır açarsa, açtığı bu çığırın günahı ve bu günahı işleyenlerin günahlarından hiç bir şey 
eksilmeden tüm günahları bu kimsenin boynuna yüklenir.

۹۷
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15  Nuh'u ve onunla beraber gemide olan 
Müminleri boğularak helâk olmaktan kurtardık 
ve o gemiyi, insanlara ibret alacakları bir öğüt 
kıldık.
16  -Ey Peygamber!- İbrahim’in şu kıssasını 

hatırla! Hani kavmine şöyle demişti: “Yalnızca 
bir tek Allah’a ibadet edin! Emirlerini yerine 
getirerek ve yasaklarından kaçınarak sizi 
cezalandırmasından sakının! Şayet bilseniz, bu 
emredilen sizin için daha hayırlıdır."
17  -Ey Müşrikler!- Sizler fayda ve zarar 

vermeyen putlara ibadet ediyorsunuz. Bu putların 
ibadet edilmeye müstahak olduğunu iddia 
ettiğinizde yalan uyduruyorsunuz. Yüce Allah’ın 
dışında ibadet ettikleriniz sizi rızıklandırabilecek 
bir rızka sahip değillerdir. Rızkı yalnızca çokça 
rızık veren Yüce Allah'ın katından isteyin. Bir 
tek O'na ibadet edin. Sizleri nimetlendirdiği 
nimetlerden ötürü O'na şükredin. Kıyamet günü 
hesaba çekilmek ve karşılık görmek için bir tek 
O'na döndürüleceksiniz, putlara değil.
18  -Ey Müşrikler!- Sizler Muhammed 

-sallallahu aleyhi ve sellem-'in getirdiklerini 
yalanlamaktasınız. Şüphesiz Nuh, Âd ve 
Semud kavmi gibi, sizlerden önceki kavimler 
de kendilerine gönderilen peygamberleri 
yalanlamışlardı. Oysa elçilerin tek vazifesi 
yalnızca tebliğ etmektir. Apaçık tebliğ etmekten 
başka bir vazifesi yoktur. Elbette o size, Rabbinin 
tebliğ edilmesini emrettiklerini tebliğ etmiştir.
19  O yalanlayanlar, Allah'ın mahlûkatı emsalsiz 

olarak yoktan nasıl yarattığını, sonra da yok 
olmasının ardından onu tekrar nasıl (hayata) döndürdüğünü görmüyorlar mı? Muhakkak bu, Allah’a çok kolay 
gelir. O, her şeye kadirdir. Hiçbir şey O'nu aciz bırakamaz.
20  -Ey Peygamber!- Yeniden dirilişi yalanlayanlara de ki: "Yeryüzünü dolaşın ve Allah’ın mahlûkatı nasıl yoktan 

var ettiğine bir bakın. Yüce Allah, ölmelerinin ardından toplanarak hesap vermeleri için insanları ikinci defa 
tekrar diriltecektir. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir. Hiçbir şey O'nu aciz bırakamaz. Hiçbir şey, insanları 
ilk olarak yaratmasından aciz bırakamadığı gibi, O'nu insanları tekrar diriltmekten de aciz bırakamaz."
21  Kullarından dilediğine adaletiyle azap eder ve keremiyle dilediğine de merhamet eder. Kıyamet günü hesaba 

çekmek için sizleri kabirlerinizden tekrar dirilttiği zaman bir tek O'na döndürüleceksiniz.
22  Siz yeryüzünde ve gökyüzünde, Rabbinizden kurtulabilecek ve de azabından kaçabilecek değilsiniz. Sizin, 

Allah’ın dışında işinizi üstlenecek bir dostunuz da yoktur. Allah’ın dışında O'nun azabını sizden kaldıracak bir 
yardımcınız da yoktur.
23  Allah -Subhanehu ve Teâlâ-’nın ayetlerine ve kıyamet günü onunla karşılaşacaklarına iman etmeyip, 

kâfir olanlar işte onlar benim rahmetimden ümit kesmiş kimselerdir. İnkârları sebebiyle onlar asla Cennet'e 
giremeyeceklerdir. Ahirette onları bekleyen acı verici bir azap vardır.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Putlar herhangi bir rızka sahip olmadıkları gibi, ibadet edilmeyi de hak etmezler.
2 - Rızık, yalnızca ona sahip olan Yüce Allah’tan istenir.
3 - İlk yaratılış, aynı zamanda (öldükten sonra) yeniden dirilişin bir delilidir.
4 - Kâfir olarak ölenlerin Cennet'e girmeleri haram kılınmıştır.
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24  Onlara bir tek Allah’a ibadet etmelerini 
ve O'nun dışındaki putlara ibadet etmeyi terk 
etmelerini emretmesinin ardından, İbrahim’in 
kavminin cevabı şöyle demekten başka bir şey 
olmadı: “İlahlarınıza yardımcı olmak için onu 
öldürün veya ateşe atın!" Allah da onu ateşten 
kurtararak esenlikte kıldı. Şüphesiz onların 
İbrahim'i ateşe atmalarının ardından onu ateşten 
esenlikte kılmasında Mümin topluluklar için 
ibretler vardır. Çünkü ibretlerden ders alanlar 
onlardır.
25  İbrahim -aleyhisselam- kavmine şöyle 

dedi: "Şüphesiz sizler dünya hayatında sırf 
ibadetlerdeki bağ ve dostluk uğruna ibadet 
ettiğiniz bazı putları ilah edindiniz. Sonra da 
kıyamet gününde azap apaçık göründüğü zaman 
aranızdaki bu sevgi bağı kopacak ve birbirinizden 
beri olduğunuzu söyleyerek birbirinize lânet 
okuyacaksınız. Sizin barınağınız olan varış 
yeriniz ise Cehennem ateşidir. Size Allah’ın 
azabının dokunmasına engel olacak, ne ibadet 
ettiğiniz putlardan, ne de diğerlerinden herhangi 
bir yardımcınız da olmayacaktır.
26  Lût -aleyhisselam- ona iman etti. İbrahim 

-aleyhisselam- 'da şöyle dedi: "Ben Şam'ın 
bereketli topraklarına, Rabbime hicret edeceğim. 
Şüphesiz O, kendisine galip gelinemeyen güçlü 
olandır. O'na hicret edeni asla zelil etmez. O, takdir 
ettiklerinde ve düzeninde hikmet sahibidir."
27  Biz de İbrahim’e İshak'ı ve oğlu Yakup’u 

bağışladık. Çocuklarına peygamberlik ve Allah’ın 
katından indirilen kitaplar verdik. Dünyada hak 

üzerinde kalmaya gösterdiği sabrın mükâfatı olarak ona salih çocuklar ve güzel bir övgü verdik. Şüphesiz o ahirette 
de salih kimselerin aldığı karşılığı alacaktır. Dünyada ona verilmiş olanlar, onun için hazırlanmış olup, çok değerli 
olan ahiret mükâfatından eksiltmeyecektir.
28  -Ey Peygamber!- Hani Lût’un kavmine; "Şüphesiz siz, sizden daha önceki toplumlardan hiç kimsenin işlemediği 

çok çirkin bir günah işliyorsunuz. Siz, selim bir fıtratın kabul etmeyeceği bu günahı ilk defa uyduranlarsınız." 
dediği zamanı da zikret.
29  "Siz, şehvetinizi gidermek için erkeklere arkalarından mı yaklaşıyorsunuz? Yolcuların yollarını mı kesiyorsunuz? 

İşlemiş olduğunuz bu ahlâksızlık ve taşkınlıktan dolayı insanlar sizlerin bulunduğunuz topraklardan geçmiyorlar 
bile. Meclislerinizde, çırılçıplak bulunmak, yanınızdan geçenlere söz ve hareketlerle eziyet etmek gibi çirkin işler 
mi yapıyorsunuz?” Onlara bu çirkin işleri yasaklamasının ardından kavminin ona cevabı ise ancak şöyle demekten 
başka bir şey olmadı: "Eğer iddia ettiğinde doğru söylüyorsan, bizi tehdit ettiğin Allah’ın azabını getir bakalım!"
30  Lût -aleyhisselam-, kavminin taassup ile cevap vermeleri ve onu küçümseyerek Allah’ın azabının bir an önce 

gelmesini istemelerinin ardından Rabbine dua ederek şöyle dedi: "Rabbim! Yeryüzünde yaymış oldukları çirkin, 
küfür ve günahlarla bozgunculuk yapan bu kavme karşı bana yardım et."

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Yüce Allah, salih kullarını düşmanlarının tuzaklarından kurtararak onlara yardım eder.
2 - Yüce Allah'a hicret etmenin fazileti.
3 - İbrahim ve ailesinin, Allah Teâlâ katındaki makamları oldukça yüksektir.
4 - Bazı mükâfatların dünyada verilmesi, ahiretteki sevabından eksileceği anlamına gelmez.
5 - Herkese açık genel meclislerde münker olan işleri alışkanlık haline getirmenin çirkinliği anlatılmıştır.

۹۹
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31  Gönderdiğimiz melekler, İbrahim’e 
İshak’ı, ardından da (İshak'ın) oğlu Yakup’u 
müjdeleyerek geldiklerinde ona şöyle dediler: 
"Muhakkak biz Lût'un kavminin ülkesi olan 
Sedum şehrinin halkını helâk edeceğiz. Zira 
oranın halkı işlemiş oldukları ahlâksız iş sebebiyle 
zalimlerden oldular."
32  İbrahim -aleyhisselam- meleklere, "Sizin 

halkını helâk etmek istediğiniz bu şehirde Lût 
da var ve o zalimlerden birisi değildir.” dedi. 
Melekler de şöyle yanıt verdiler: "Biz orada 
kimlerin olduğunu senden daha iyi biliyoruz. Biz 
onu ve bütün ailesini şehir halkının üzerine inecek 
olan azapla helâk olmaktan kurtaracağız. Ancak 
karısı hariç; o ise, helâk olanlarla beraber kalacak 
ve onu da onlarla beraber helâk edeceğiz."
33  Lût kavmini helâk etmek üzere gönderdiğimiz 

melekler, Lût'un yanına gelince, kavminin onlara 
bir ahlâksızlık yapmalarından korktuğundan 
dolayı onların gelmesi onu üzdü ve hüzünlendirdi. 
Melekler onun yanına erkek şeklinde gelmişlerdi 
ve kavmi, kadınları bırakıp erkeklere 
yanaşıyorlardı. Melekler ona dedi ki: "Korkma! 
Kavmin sana bir kötülük yapamayacak. Onları 
helâk edeceğimize dair verdiğimiz habere de 
üzülme! Şüphesiz biz seni ve karın dışında bütün 
aileni helâk olmaktan kurtaracağız. O ise, geride 
kalıp helâk olanlardandır. Bu yüzden onu da 
helâk edeceğiz."
34  Biz, bu kentin ahlâksızlık yapan ahalisinin 

üzerine gökyüzünden azap indireceğiz. O azap, 
sert çamurdan oluşan taşlardır. İşledikleri çirkin 
hayasızlıktan ötürü Allah’a itaat etmekten ayrılmışlar ve bu cezayı hakketmişlerdir. Onların işlediği bu hayasızlık, 
kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşmalarıdır.
35  Şüphesiz biz, helâk ettiğimiz bu kentte, aklını kullanan topluluklar için apaçık bir ayet bıraktık. Çünkü 

ayetlerden ibret alan onlardır.
36  Medyen'e de soy kardeşleri olan Şuayb -aleyhisselam-'ı gönderdik. Onlara şöyle dedi: “Ey kavmim! Bir tek 

Allah’a ibadet edin ve sadece O'na yaptığınız ibadetlerinizle ahiret gününde bir karşılık isteyin. Günah işleyerek ve 
onları yayarak yeryüzünde fesat çıkarmayın."
37  Ancak kavmi onu yalanladı ve bu yüzden deprem onları vurdu. Evlerinde yüzleri üzerine düşüverdiler ve 

topraklar yüzlerine yapıştı da hareket edemediler.
38  Aynı şekilde Âd'ı, Hûd'un kavmini ve Salih'in kavmi Semûd'u da helâk ettik. -Ey Mekke ahalisi!- Hicr'de, 

Şihr'de ve Hadramevt’te onların helâk olduklarını size gösteren meskenleri apaçık belli olmuştur. Bomboş evleri 
bunun bir şahididir. Şeytan onlara işledikleri küfür ve diğer günahları güzel göstererek onları dosdoğru yoldan 
çıkardı. Onlar, peygamberlerinin onlara öğrettikleriyle hak olanı ve sapıklığı, rüştü ve azgınlığı bilen kimselerdi. 
Fakat onlar, hidayete uymak yerine arzularına uymayı tercih ettiler.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Allah Teâlâ’nın; “Kesinlikle apaçık beyan oldu…”ayeti Araplar'ın onların evlerini ve başlarından geçen 
haberlerini bilip, öğrendiklerine delalet etmektedir.
2 - Beşeri ilişkiler ancak imanla beraber bir fayda verir.
3 - Misafir ve konukların bir saldırıya uğramalarından emin ve güvende olmaları için gayretli olmak gerekir.
4 - Azaba uğrayarak helâk olmuş kimselerin meskenleri ibret alanlar için bir öğüttür.
5 - Hakkı biliyor olmak ve bununla birlikte hevaya uyup, onu hidayete uymaya tercih etmek kişiye bir fayda 
sağlamaz.

۱۰۰
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39  Karun’u -Musa'nın kavmine karşı haddi 
aşınca- ve evini yerin dibine batırarak helâk ettik. 
Firavun’u ve veziri Haman'ı da denizde boğarak 
helâk ettik. Oysa Musa, onlara doğruluğunu ispat 
eden apaçık mucizeler getirdi. Onlar ise Mısır 
topraklarında ona iman etmeyerek büyüklendiler. 
Bizi aşıp geçerek azabımızdan kurtulamadılar.
40  Daha önce bahsedilenlerin hepsini helâk 

edici azabımızla yakalayıverdik. Onlardan bazısı 
üzerlerine yığın halinde sertleşmiş çamurdan 
taşlar yağdırdığımız Lût kavmidir. Bazısı 
da kendisi ve evini yerin dibine geçirdiğimiz 
Karun’dur. Bazıları da boğarak helâk ettiğimiz 
Nuh’un, Firavun ve Haman’ın kavmidir. Allah, 
günahsız oldukları halde helâk ederek onlara 
zulmetmedi. Fakat onlar günahlar işleyerek 
kendilerine zulmettiler ve azabı hak ettiler.
41  Allah'ın dışında fayda vermelerini veya şefaat 

etmelerini arzu ettikleri putlar edinerek onlara 
ibadet eden müşriklerin durumu, kendisini 
saldırılara karşı koruyacak bir ev edinen örümcek 
gibidir. Şüphesiz evlerin en zayıfı örümceğin 
evidir. Çünkü o ev, örümceğin düşmanlarını 
savuşturamaz. Onların putları da aynı şekilde, ne 
bir fayda ne de bir zarar verebilir, ne de şefaat 
edebilir. Eğer müşrikler bunu bilseler, Allah’ın 
dışında ibadet ettikleri putlar edinmezlerdi.
42  Şüphesiz Allah -Subhanehu ve Teâlâ-, onların 

kendisi dışında nelere ibadet ettiklerini elbette 
biliyor. Bundan hiçbir şey O'na gizli kalmaz. 
O, hiçbir şeyin kendisine galip gelemeyeceği 
kadar güçlü olan; yaratmasında, takdirinde ve 

düzeninde hikmet sahibidir.
43  Bu örnekleri kendilerini uyandırması, hakkı göstermesi ve onları hakka iletmesi için insanlara veriyoruz. 

Bunları istenilen şekilde ancak Allah’ın dinini ve hikmetlerini bilen kimseler idrak edebilirler.
44  Allah -Subhanehu ve Teâlâ- gökleri ve yeri batıl olarak boşu boşuna değil, hak üzerine yaratmıştır. Şüphesiz bu 

yaratmasında Müminler için Allah’ın kudretine dair deliller vardır. Çünkü Allah’ın yaratmasını, yüce yaratıcıya 
delil olarak getirenler onlardır. Fakat kâfirler, bu ayetleri uzak diyarlarda ve canlılar üzerinde görüp yanından 
geçerken Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'nın azameti ve kudretini fark etmezler.
45  -Ey Peygamber!- İnsanlara, Allah’ın sana Kur’an’dan vahyettiklerini oku ve namazı en kusursuz şekilde kıl! 

Şüphesiz bütün sıfatlarıyla yerine getirilen namaz, sahibini günah ve çirkin işlere düşmekten alıkoyar. Kalplere 
verdiği nuru, günah işlemesine engel olur ve kişiyi salih amellere yönlendirir. Allah’ın zikredilmesi her şeyin 
üstünde ve her şeyden büyüktür. Allah elbette neler yaptığınızı bilir. Yaptıklarınızdan hiçbir şey O'na gizli kalmaz. 
Yaptıklarınıza göre size karşılığını verecektir. Hayır (zannederse) hayır (bulur), şer (zannederse) şer (bulur).

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - "Örümcek Örneği" misali son derece önemlidir.
2 - Dünyada olan azap türlerinin çokluğu belirtilmiştir.
3 - Yüce Allah, haksızlık etmekten münezzehtir.
4 - Allah'ın dışında başka şeylere bağlanmak en zayıf sebeplere bağlanmaktır.
5 - Mümin kimsenin davranışlarının ıslah edilmesinde, namazın önemi anlatılmıştır.

۱۰۱
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