
28  Kendisini yalanlayan ve öldüren kavmini 
helâk etmek için üzerlerine gökten bir melek 
ordusu indirme gereğini duymadık. Bizim 
nezdimizde bunların durumu o halden daha da 
kolaydır. Azap meleklerini üzerlerine indirerek 
helâk etmek değil, onların helâkini gökten 
korkunç bir ses ile olmasını takdir ettik.
29  Onun kavminin helâk edilme kıssası ise 

sadece onlara gönderdiğimiz korkunç bir sesten 
ibarettir. Sonra onlar yanıp sönen ateşten geride 
bir iz kalmadığı gibi kendilerinden de geriye 
herhangi bir iz kalmamıştır.
30  Kıyamet günü, azabı gördüklerinde hüsrana 

uğrayan ve yalanlayan kulların pişmanlıklarına 
yazıklar olsun. Şüphesiz onlar, dünyadayken Allah 
tarafından kendilerine gönderilen her peygamberi 
küçümser ve onunla alay ederlerdi. Onların 
kıyamet günündeki akıbeti, Allah'ın emirlerine 
karşı gelmelerinden dolayı pişmanlıktır.
31  Rasûllerle alay edip yalanlayanlar, 

kendilerinden önce helâk ettiğimiz ümmetleri 
görüp ibret almadılar mı? Kesinlikle onların hepsi 
öldüler ve dünyaya bir daha asla dönmeyecekler. 
Bilâkis daha önce yaptıkları ameller ile 
karşılaşacaklar ve Yüce Allah, bu yaptıklarının 
karşılığını onlara verecektir.
32  Kıyamet günü, istisnasız bütün ümmetler 

yeniden diriltildikten sonra yaptıkları 
amellerin karşılığını almaları için huzurumuza 
çıkarılacaklardır.
33  Gökyüzünden üzerine yağmur indirdiğimiz, 

bununla çeşit çeşit bitkiyi ve insanların yemesi 
için farklı farklı hububatı çıkardığımız bu kurak verimsiz toprak, ölümden sonra tekrar dirilmeyi inkâr edenler 
için bir delildir. Yağmur yağdırıp bitkiyi çıkararak bu yeryüzüne hayat veren, ölüleri tekrar diriltip hayat vermeye 
kadirdir. 34  Üzerine yağmur yağdırdığımız yerden nice hurma ve üzüm bahçeleri çıkardık. Bunları sulayan 
pınarlar fışkırttık. 35  İnsanlar, Allah'ın kendilerine nimet olarak vermiş olduğu ve hiçbir çaba sarfetmedikleri 
bahçelerin ürünlerinden yesinler diye. Hâlâ bu nimetlerinden dolayı yalnızca Allah'a ibadet edip rasûllerine iman 
ederek şükretmeyecekler mi? 36  Yüce Allah, yarattığı çeşitli bitkiler ve ağaçlardan, erkek ve kadın olarak yarattığı 
insanlardan, kara, deniz ve bu ikisinin dışında insanların bilmediği mahlûkatından münezzehtir.
37  Gündüzün gitmesi ve gecenin gelmesi ile gündüzü çekip alıp aydınlığı gidermemiz, insanlar için Yüce Allah'ın 

birliğinin delilidir. Gündüzün gitmesi ile karanlığı getiririz de insanlar karanlık içinde kalırlar.
38  Yüce Allah'ın ilmi dahilinde olup takdirinin dışına çıkmadan yörüngesinde akıp giden bu Güneş, onlar için 

Allah'ın birliğinin delilidir. İşte bu takdir, kimsenin kendisine galip gelemediği Azîz ve yarattıklarının işlerinden 
hiçbir şeyin kendisine gizli kalmadığı Alîm olan Allah'ın takdiridir. 39  Küçük olarak başlayıp sonra büyüyen 
sonra da tekrar küçülüp incelik, eğrilik, sararma, eskime ve gözden kaybolma bakımından hurma salkımı gibi 
(hilâl) olan her gece yörüngesini belirlediğimiz bu Ay, onlar için Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'nın birliğine delalet 
eden bir delildir. 40  Güneş, Ay, gece ve gündüz Allah'ın dilemesi ile takdir edilmiş delillerdir. Takdir edildikleri 
şeyi aşıp geçemezler. Ne Güneş, Ay'ın yörüngesini değiştirmek ya da aydınlığını gidermek için Ay'a yetişebilir. Ne de 
gece, vakti dolmadan önce girip gündüzü geçebilir. Bütün ilâhi emre boyun eğen bu mahlûkat, bunların dışındaki 
diğer gezegen ve galaksilerin hepsinin Allah'ın takdiri ve muhafazası altında kendilerine has yörüngeleri vardır.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Yaratılmışlar Allah'a isyan ettiklerinde, O'nun katında çok değersiz olur ve O'na 
ittat ettiklerinde ise çok değerli olurlar. 2 - Kurak yeryüzünün yeşil bitkiler ve hububatın çıkması ile hayat bulması 
öldükten sonra yeniden dirilişin delillerindendir.
3 - Tevhidin delillerinden bir tanesi de gökteki ve yerdeki mahlûkatın yaratılması ve bir ölçü ile hareket etmeleridir.
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41  Yüce Allah'ın birliğine delalet eden ve 
kullarına olan nimetinin bir delili de Nuh 
zamanında Adem'in zürriyetinden tufandan 
kurtulanları Allah'ın mahlûkatı ile dolu olan 
gemide taşımamızdır. Şüphesiz Yüce Allah, 
onlardan her cinsten bir çift taşımıştır.
42  Yüce Allah'ın birliğine delalet eden ve 

kullarına olan nimetinin bir delili olarak Nuh'un 
gemisi gibi binekleri yarattık.
43  Eğer biz onları boğmak isteseydik, onları suda 

boğardık. Şayet onların boğulmasını dileseydik, 
onlara hiçbir yardımcı yardım edemezdi. Eğer 
onlar emrimiz ve hükmümüzle boğulsalardı, 
hiçbir kurtarıcı da onları kurtaramazdı.
44  Ancak onları boğulmaktan kurtararak 

rahmet etmemiz ve aşamayacakları belirli bir 
zamana kadar istifade etmeleri için hayatta 
bırakmamız bundan müstesnadır. Umulur ki, 
bundan ibret alıp iman ederler.
45  İman etmekten yüz çeviren bu müşriklere: 

"Kendisine doğru ilerlediğiniz ahiretten ve geride 
bıraktığınız dünyadan ve onun zorluklarından 
sakının. Umulur ki, Yüce Allah rahmeti ile lütufta 
bulunur'' denildiğinde, buna riayet etmezler. 
Bilâkis bundan hiç umursamadan yüz çevirirler.
46  Bu inatçı müşriklere, Allah'ın birliğine ve 

ibadetin yalnızca O'na layık olduğunu gösteren 
ayetler her geldiğinde, onlardan ibret almadan 
mutlaka yüz çevirirlerdi.
47  Bu inatçı kâfirlere; "Allah'ın size rızık olarak 

verdiği mallardan fakirlere ve miskinlere yardım 
edin." denildiği zaman; büyüklük taslayanlar iman edenlere: "Allah'ın dilediği takdirde yedirip doyuracağı kişiyi 
acaba biz mi doyuracağız? Biz O'nun dilemesine muhalefet etmiyoruz. Ey Müminler! Siz ancak apaçık bir hatanın 
içinde ve haktan uzaksınız." derler. 48  Ölümden sonra tekrar dirilmeyi inkâr edenler ve yalanlayıp onun imkânsız 
olduğunu düşünenler; "Ey Müminler! Bu iddianızda sadıksanız, bu tehdit ne zaman gerçekleşecektir?" derler.
49  Ölümden sonra tekrar dirilmeyi inkâr eden ve onun imkânsız olduğunu düşünenler, Sur'a ilk olarak 

üfürülmesinden başkasını beklemiyorlar. Bu korkunç ses onları alışveriş, tarla sulama ve hayvanları otlatma gibi 
dünya meşgaleleriyle uğraştıkları zaman ansızın yakalayacaktır. 50  Bu korkunç ses, onları ansızın yakaladığı 
zaman birbirlerine herhangi bir vasiyette bulunmaya, evlerine ve ailelerine dönmeye güç yetiremezler. Bilâkis onlar, 
bu meşgaleleri ile uğraşırken öleceklerdir. 51  Yeniden dirilmeleri için Sur'a ikinci defa üfürüldüğünde, bütün 
hepsi hesap ve karşılıklarını görmeleri için kabirlerinden çıkarak Rablerinin huzuruna doğru süratle giderler. 
52  Ölümden sonra tekrar dirilmeyi inkâr eden bu kâfirler buna pişman olarak: "Eyvah bize! Mezarımızdan 

bizi kim kaldırdı?" derler. Bu sorularına şöyle cevap alırlar: "İşte bu muhakkak gerçekleşecek olan Allah'ın size 
vaadidir. Rasûller de Rablerinden tebliğ ettiklerinde doğru söylemiştir."
53  Kabirlerden yeniden dirilmek, Sur'a ikinci kez üfürülmesinin neticesinde gerçekleşir. Bunun akabinde kıyamet 

günü, bütün yaratılmışlar hesapları görülmesi için huzurumuzda hazır bulunacaklardır.
54  O gün adaletle hükmedilir. -Ey Kullar!- İşlemiş olduğunuz günahlar artırılarak ya da salih amelleriniz 

azaltılarak size zulmedilmez. Sadece dünyada yapmış olduğunuzun karşılığını tastamam alırsınız.
 C Ayetlerdeki Faideler:

1 - Yüce Allah'ın, kullarını terbiye etme üsluplarından bir tanesi de, kulların dinleri ve dünyaları için istifade edip 
faydalanacakları ayetleri önlerine sunmasıdır.
2 - Allah Teâlâ, kullarına emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmalarına imkân sağlayıp onlara güç 
vermiştir. Eğer emredildikleri şeyleri terk ederlerse bu onların kendi tercihidir.
3 - Kıyamet gününde iman ehli için Rablerinin rahmeti hiç beklemedikleri yerden tecelli eder.

۱٤۳
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55  Şüphesiz kıyamet gününde Cennet ehli 
gördükleri daimî nimetler ve büyük başarıyı elde 
etmelerinden dolayı başkalarını düşünmezler. 
Orada mutluluk içinde hoşça vakit geçirirler.
56  Cennet ehli ve eşleri Cennet'in geniş gölgesinde 

bol nimetler içerisinde yaşarlar.
57  Onlar için bu Cennet'te üzüm, incir ve nar 

gibi çok güzel meyve çeşitleri vardır. Canlarının 
istediği bütün zevkler, lezzetler ve her türlü 
nimetler onlar için mevcuttur. 58  Cennet'tekiler 
için her türlü nimetlerin üzerine, Rahim olan 
Rabden sözlü bir selam vardır. Rableri onlara 
selam verdiği zaman, onlar selamete bütün 
yönlerden kavuşmuş olurlar ve aynı zamanda 
kendisinden daha üstünü olmayan selamlama da 
onlar için hasıl olmuştur.
59  Kıyamet gününde müşriklere: ''Müminlerden 

ayrılın!" denilir. "Sizin özelliklerinizle onların 
özellikleri ve sizin karşılığınız ile onların karşılığı 
birbirinden farklı olduğu için sizin (Müminlerin) 
onlarla beraber kalmanız uygun olmaz." denilir.
60  Ey Âdemoğulları! Çeşitli küfür ve günahlar 

işleyerek Şeytan'a itaat etmeyin diye rasûllerimin 
dili ile vasiyet edip emretmedim mi? Şüphesiz 
Şeytan size husûmeti apaçık olan bir düşmandır. 
Akıllı olan bir kimse kendisine karşı düşmanlığı 
apaçık görünen böylesi bir düşmana nasıl itaat 
eder!
61  Ey Âdemoğulları! Size, yalnız bana ibadet 

etmenizi ve bana hiçbir şeyi ortak koşmamanızı 
emrettim. Yalnız bana ibadet edip ve itaat 
etmeniz; rızama ve Cennet'e girmenize ulaştıran 
dosdoğru yoldur. Fakat siz, size vasiyet ettiğime ve yapmanızı emrettiğime itaat etmediniz. 62  Kesinlikle Şeytan, 
sizden birçok topluluğu saptırmıştı. Rabbinize itaat etmeyi, sadece Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'ya ibadet etmeyi, 
size düşman olan ve düşmanlığı da apaçık olan Şeytan'a itaat etmekten sakınmanızı emreden aklınız yok muydu?
63  İşte size dünyada küfür üzerinde yaşarken vadedilen ve göremediğiniz Cehennem budur. Ancak bugün, onu 

gözlerinizle ayan beyan görüyorsunuz. 64  Dünya hayatında Allah'a olan küfrünüz sebebiyle bugün oraya girin 
ve sıcaklığının acısını çekin. 65  O gün, onların ağızlarını mühürleriz. Üzerinde bulundukları küfür ve işlemiş 
oldukları günahları konuşup inkar edemeyen dilsiz gibi olurlar. Bizimle elleri dünyada yaptıklarını konuşacak 
ve ayakları da işlemiş oldukları ve gittikleri günahlara şahitlik edecektir. 66  Eğer onların gözlerini kör etmeyi 
dileseydik, kör ederdik ve hiç görmezlerdi. Sonra, Sırat Köprüsü'nden Cennet'e doğru geçmek için birbirleriyle 
yarışırlardı. Fakat gözleri kör olduktan sonra onu geçmeleri artık çok uzak bir ihtimal olurdu. 67  Eğer onların 
yaratılışını ve ayakları üzerine oturmalarını dileseydik, bunu yapardık. Oldukları yerden bir yere kımıldamaya 
güç yetiremezlerdi. Ne ileri, ne de geri gidebilirlerdi. 68  İnsanlardan kime uzun ömür verirsek, onu sonra 
ömrünün zayıflık merhalesine geri döndürürüz. Bu gerçeklere rağmen, dünya yurdunun bir bekâ ve ebedilik 
yurdu olmadığını, ebedilik yurdunun ahiret diyarı olduğunu hâlâ akledip idrak etmeyecekler mi?
69  Biz, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e şiiri öğretmedik ve bu ona yakışmaz da. Onun şair olduğundaki 

iddianız doğru değildir. Çünkü ne onun mizacı, ne de yaratılışı bunu kabul eder. Bizim ona öğrettiğimiz, düşünenler 
için apaçık Kur'an ve öğütten başka bir şey değildir.
70  (Kur'an) Kalbi diri olan ve basireti ile aydınlanan kimse için bir uyarıcıdır. Bundan ancak onlar istifade ederler. 

(Bu Kur'an) Üzerlerine indirilmesi ile hüccetin ikame edildiği ve kendilerine davetinin ulaştığı kâfirlere ise azabın 
hak olması için indirilmiştir ki, onların mazeret olarak sunacakları bir özrü bulunmasın.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Cennet ehli; nefislerin bütün arzuladıkları, gözlerin hoşlandığı ve temenni 
edenlerin bütün temenni ettiği şeyler ile mutlu olmuşlardır. 2 - Kalbi olan kimse, Kur'an ile arınan ve onun ilminden 
çokça faydalanıp, amel edendir. 3 - İnsanın azaları kıyamet gününde kendi aleyhine şahitlik edecektir.

۱٤٤
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71  Onlar için yarattığımız hayvanları 
görmüyorlar mı? Onlar bu hayvanlara 
sahiplerdir. Maslahatları doğrultusunda onlar 
üzerinde tasarrufta bulunmaktadırlar.
72  O hayvanları, onların hizmetine sunup 

kendilerine boyun eğdirdik. Bazılarının sırtlarına 
binip yüklerini sırtlarında taşırlar ve bazılarının 
da etlerinden yerler.
73  O hayvanlarda birçok faydalar vardır. 

Üzerine binmek, etlerinden yemek, yünlerinden 
yararlanmak ve (satarak) kıymetini almak gibi 
nice faydalar vardır. Onlardan elbiseler ve halılar 
yapılır ve sütlerinden içerek faydalanırlar. Onlara 
bu nimetleri ve başkalarını da veren Yüce Allah'a 
hâlâ şükretmiyorlar mı?
74  Belki kendilerine yardım eder ve onları 

Allah'ın azabından kurtarırlar diye müşrikler 
ibadet etmek için Allah'tan başka ilahlar edindiler.
75  İlah olarak edindikleri o putlar, kendi 

nefislerine yardım etmeye güçleri olmadığı gibi; 
Allah'tan başka kendilerine ibadet edenlere de 
yardım edemezler. Müşrikler ve putları hepsi 
birlikte Cehennem'in azabında bulunurlar ve her 
birisi diğerinden uzaklaşacaktır.
76  Ey Rasûl! Onların, şüphesiz sen Rasûl 

değilsin, sen bir şairsin veya benzeri yalan ve 
iftiraları sakın seni üzmesin. Muhakkak biz, 
onların gizlediklerini de açıkladıklarını da 
biliyoruz. Bu hususta onların hallerinden hiçbir 
şey bize gizli kalmaz. Bu yaptıklarının karşılığını 
onlara vereceğiz.

77  Ölümden sonra tekrar dirilmeyi inkâr eden insan, onu bir meni damlasından yarattığımızı düşünmez mi? 
Sonra bütün evreleri geçerek doğmuş ve yetişip büyümüştür. Sonra da çokça tartışan, düşmanlık yapan olmuştur. 
Bunların hepsinin, yeniden dirilişin olacağına delalet ettiğini görmedi mi?
78  Bu gafil kâfir, cahillik ederek çürümüş kemikleri yeniden dirilişin imkansız olduğuna delil getirerek: "Kim 

bunları eski haline döndürecek?" diyor. Yoktan var edilmesini unutmuştur.
79  Ey Muhammed! Ölümden sonra tekrar dirilmeyi inkâr edene şöyle cevap ver: "Bu çürümüş kemikleri ilk 

yaratan diriltir. Kim bunları ilk defa yarattıysa onlara tekrar hayat vermekten aciz değildir. O -Subhanehu ve 
Teâlâ- bütün yarattıklarını bilir. Bu hususta hiçbir şey O'na gizli kalamaz."
80  Ey insanlar! Sizin için yeşil, taze ağaçtan ateş çıkaran O'dur. İşte siz ondan yakıp duruyorsunuz. İki zıddı bir 

araya getiren -yeşil ağacın ıslaklığını ve ondan tutuşturulan ateşi- kim ise, ölüleri diriltmeye de kâdirdir.
81  Hacimlerinin büyüklüğüne rağmen gökleri ve yeri yaratan, öldükten sonra ölüleri tekrar yaratmaya gücü 

yetmez mi? Elbette O'nun buna gücü yeter. Çünkü O, her şeyi yaratan ve bilen yaratıcıdır. Bu hususta hiçbir şey 
O'na gizli kalmaz.
82  Allah -Subhanehu ve Teâlâ-, bir şeyi meydana getirmeyi dilediği zaman, O'nun emri ona yalnızca: "Ol!" 

demesidir, o husus dilediği gibi oluverir. Hayat verme, öldürme, yeniden diriltme ve bunun dışındaki hususlarda 
istediği şekilde oluverir. 83  Yüce Allah, müşriklerin kendisine nispet ettiği acizlikten münezzehtir. Her şeyin mülkü 
O'nundur ve dilediği şekilde mülkünde tasarrufta bulunur. Her şeyin anahtarı O'nun elindedir. Ahirette siz yalnız 
O'na döndürüleceksiniz ve sizin yapmış olduğunuz amellerinizin karşılığını verecektir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Allah'ın insanlara olan lütfundan bir tanesi de, çeşitli menfaatleri için hayvanları 
onların hizmetine sunması ve emirlerine vermesidir. 2 - Kıyamet günü ile ilgili aklî deliller çoktur ve müşrikler 
bundan yüz çevirmiştir. 3 - Allah Teâlâ'nın sıfatlarından bir tanesi de; ilmi ile yarattığı bütün mahlûkatın ahvalini 
ve bütün vakitlerini kuşatmış olmasıdır. Ölülerin cesetlerinden yeryüzünün eksilttiğini de geriye bıraktığını da 
hakkıyla bilir. Gaybı da, görüneni de bilir.

۱٤٥
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Sâffât Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Yüce Allah'ı müşriklerin 
kendisine nispet ettikleri şeylerden tenzih etmek, 
melekler ve cinlerle ilgili iddialarını iptal etmek.

 C Tefsîr:
1  Yüce Allah, sıkı saflar halinde kendisine ibadet 

etmek için saf tutan meleklere yemin etmiştir.
2  Bulutları, Allah'ın yağmuru yağdırmak 

istediği yere sürüp sevk eden meleklere yemin 
etmiştir.
3  Allah'ın kelâmını okuyan meleklere yemin 

etmiştir. 4  Ey insanlar! Şüphesiz hak olan 
mabudunuz tektir, birdir. O, hiçbir ortağı 
olmayan Yüce Allah'tır. 5  Göklerin, yerin, 
bu ikisi arasında bulunanların ve bütün sene 
içinde Güneş'in doğduğu ve battığı yerlerin de 
Rabbidir. 6  Biz; yeryüzüne en yakın göğü, 
bakıldığında pırıl pırıl parlayan mücevherler 
gibi gözüken yıldızlarla süsledik. 7  Biz dünya 
semasını itaatten çıkan kovulmuş asi bütün 
şeytanlardan yıldızlarla koruduk. Bu yıldızlarla 
bu şeytanlar taşlanır. 8  Bu şeytanlar, meleklerin 
gökte birbirleri ile Allah'ın meleklere vahyettiği 
şeriatı ve kaderi ile ilgili emirlerini konuştukları 
zaman dinlemeye muktedir olamayacaklardır. 
Her taraftan şeytanlar gök taşları ile taşlanırlar. 
9  Onları dinlemekten kovulup uzaklaştırılırlar. 

Ahirette onlar için kesintisiz elem dolu bir azap 
vardır. 10  Meleklerin görüşüp müzakere ettikleri 
ve bilgisi yeryüzündekilere henüz ulaşmayan sözü 
şeytanlardan kapan olursa, onu parlar bir alev 
izleyip yakar kül eder. Bazen şeytan, kaptığı o 
kelimeyi alev onu yakmadan önce kardeşlerine 
aktarır ve böylelikle kâhinlere ulaşır. Kâhinler bu söze yüz yalan katarak (gaybı bildiklerini) iddia ederler.
11  Ey Muhammed! Ölümden sonra tekrar dirilmeyi inkâr eden kâfirlere sor bakalım: ''Onların yaradılışları, 

yarattığımız göklerden, yeryüzünden ve meleklerden daha mı zor, bedenleri daha mı kuvvetli ve uzuvları daha mı 
büyük?'' Şüphesiz biz, onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Kendileri zayıf yapışkan bir çamurdan yaratılmış 
oldukları halde nasıl oluyor da öldükten sonra tekrar dirilmeyi inkâr ediyorlar? 12  Ey Muhammed! Belki sen 
Allah'ın kudretine ve yarattıklarının işlerini idare etmesine hayret ediyorsun. Aynı zamanda müşriklerin ölümden 
sonra tekrar dirilmeyi yalanlamalarına da hayret ediyorsun. Onlar kıyameti şiddetli bir şekilde yalanlamakta ve bu 
hususta senin söylediklerinle alay etmektedirler. 13  Bu müşriklere öğüt verildiği zaman kalplerinin katılığından 
dolayı ondan öğüt alıp faydalanmazlar. 14  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğruluğunu gösteren bir 
mucize gördükleri zaman ona karşı şaşırıp alaya alma hususunda aşırıya kaçarlar. 15  Müşrikler; "Muhammed 
-sallallahu aleyhi ve sellem-'in getirdiği apaçık bir sihirden başka bir şey değildir." derler. 16  "Biz; ölüp toprak, 
çürümüş parçalanmış kemikler haline geldiğimiz zaman biz ondan sonra yeniden mi diriltileceğiz? Şüphesiz mümkün 
değil." dediler. 17  Bizden önce ölen atalarımız da mı diriltilecekler? 18  Ey Muhammed! Onlara cevap olarak de 
ki: "Evet! Toprak ve çürümüş kemikler olduktan sonra tekrar diriltileceksiniz ve önceden gelip geçmiş atalarınız da 
diriltilecekler. Sizler hepiniz hor ve hakir olarak diriltileceksiniz." 19  O sadece Sur'a (ikinci üfürmeden) ibarettir. 
O zaman onların hepsi kıyametin korkunç dehşetine bakıp dururlar ve Allah'ın onlara ne yapacağını beklerler. 
20  Öldükten sonra tekrar dirilmeyi inkâr eden müşrikler; "Eyvah bize! İşte bu, Yüce Allah'ın dünya hayatındayken 

kulların işlemiş oldukları amellere karşılığını vereceği hesap günüdür!" derler. 21  Onlara; "İşte bu, dünyada 
yalanlamakta ve inkâr etmekte olduğunuz kullar arasındaki hüküm ve ayırım günüdür." denilir. 22  23  O gün 
meleklere şöyle denilir: "Şirkleri ile zalim olan müşrikleri, onlara şirkte benzeyenleri, yalanlamada onlara taraftar 
olanları ve Allah'tan başka ibadet ettikleri putları bir araya toplayın. Onlara Cehennem'in yolunu gösterin, onun 
yoluna koyun ve onları Cehennem'e sürün. Çünkü o, onların varacağı yerdir." 24  Onları Cehennem'e sokmadan 
önce sorguya çekmek için hapsedin. Çünkü onlar hesaba çekileceklerdir. Sonra da Cehennem ateşine sürün.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Dünya semasının yıldızlarla süslenmesinin bazı faydaları vardır. Göğün süslenmesinin 
sağlanması ve asi şeytanlardan korunması da bunlardandır. 2 - Sırat Köprüsü'nün varlığı ispat edilmiştir. Sırat köprüsü, 
Cennet ehlinin üzerinden geçtiği ve Cehennem ehlinin ayaklarının kaydığı, Cehennem'in üzerine kurulmuş bir köprüdür.
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25  Onlar azarlanarak şöyle denir: "Size ne oluyor 
da dünyada birbirinize yardım ettiğiniz gibi 
yardımlaşmıyorsunuz? Putlarınızın size yardım 
edeceğini mi iddia ediyorsunuz? 26  Hayır! Onlar 
bugün Allah'ın emrine tamamıyla boyun eğmiş 
ve zelil kimselerdir. Acizlik ve çaresizliklerinden 
dolayı birbirlerine hiç yardım edemezler. 
27  Husûmet ve ayıplamanın fayda vermediği 

günde birbirlerine husûmet edip ayıplarlar. 
28  Tabi olanlar ileri gelenlere; "Ey büyüklerimiz! 

Siz, bizlere din ve hak yönünden geliyordunuz. 
Bizlere Allah'ı küfretmeyi, şirk koşmayı ve günah 
işlemeyi güzel göstermeye çalışıyordunuz. Bizleri, 
rasûllerin Allah katından getirdikleri haktan 
nefret ettiriyordunuz." dediler. 29  İleri gelenler 
kendilerine uyanlara; "Mesele sizin iddia ettiğiniz 
gibi değil. Bilâkis sizler küfür üzerindeydiniz, iman 
edenlerden değildiniz. Bilâkis inkârcıydınız." 
dediler. 30  İleri gelenler tabilerine; "Ey bize 
tabi olanlar! Bizim sizin üzerinizde herhangi bir 
zorlayıcı bir gücümüz yoktu ki; sizi küfre, şirke ve 
günah işlemeye düşürebilelim. Bilâkis siz, zaten 
küfürde ve sapıklıkta azgın bir toplum idiniz." 
31  Rabbimizin; "Andolsun Cehennem'i seninle 

ve sana uyanların hepsiyle dolduracağım!" (Sad: 
85) ayetindeki vaadi sizin ve bizim üzerimize 
gerçekleşti. Şüphesiz Rabbimizin hakkımızdaki 
(azap) vaadini orada hiç şüphesiz tadacağız.
32  Biz, sizi sapıklığa ve küfre davet ettik. 

Çünkü biz gerçekten hidayet yolundan sapkın 
kimselerdik.
33  Şüphesiz tabi olanlarla ileri gelenlerin hepsi 

kıyamet gününde azapta ortaktırlar. 34  Şüphesiz 
biz, bunlara azabı tattırdığımız gibi, bunların 

dışındaki günahkârlara da böyle yaparız. 35  Şüphesiz bu müşrikler, dünyada kendilerine; "Allah'tan başka (hak) 
ilâh yoktur ve onun gereği ile amel edin ve ona muhalif olan amelleri terk edin!" denildiği zaman, buna icabet 
etmeyi reddettiler. Hakka karşı kibirlenip, kendilerini üstün görüp itaat etmediler. 36  Küfürlerini savunarak, bir 
mecnun şair için ilâhlarımıza ibadeti terk mi edeceğiz? derlerdi. Onlar bu sözleriyle Rasûlullah -sallallahu aleyhi 
ve sellem-'i kastediyorlardı. 37  Kesinlikle söyledikleri iftira çok büyüktü. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 
ne mecnundu ve ne de şairdi. Bilâkis, Allah'ın tevhidine ve rasûllerine tabi olmaya davet eden Kur'an'ı getirdi. 
Rasûllerin Allah'ın katından getirdikleri tevhidi ve yeniden dirilmeyi tasdik etti ve onlara hiçbir şeyde muhalefet 
etmedi. 38  Ey müşrikler! Mutlaka siz, kıyamet gününde küfrünüz ve rasûlleri yalanlamanız sebebi ile elem verici 
azabı tadacaksınız. 39  Ey müşrikler! Dünyada Allah'ı küfretmeniz ve işlemiş olduğunuz günahların karşılığı 
ile cezalandırılacaksınız. 40  Ancak, Yüce Allah'a ibadeti en güzel şekilde yapan ve O'na ibadet etmekte ihlaslı 
olanlar Allah'ın azabından kurtulan kimselerdir. 41  İşte o ihlaslı olan kullara Yüce Allah'ın bahşettiği rızıklar 
vardır. Güzel, temiz ve devamlılığı ile bilinmektedir. 42  Şüphesiz canlarının çektiği en iyi yiyecek ve meyveler 
ile rızıklandırılmaktadırlar. Ve bunun da üzerinde Yüce Allah'ın yüzüne bakmak ve derecelerinin artmasına nail 
olurlar. 43  Zikredilen bütün bu nimetler ebedî ikamet edilip, hiç kesintiye uğramayan Naim Cennetleri'ndedir. 
44  Karşılıklı birbirlerine bakarak tahtlarına kurulurlar. 45  Nehirde akan su kadar berrak (Cennet) şarabından 

bardaklarla onlara ikram edilip dolaştırılır. 46  Cennet'in şarabının rengi beyazdır ve ondan içen tam bir lezzet 
alır. 47  Bu dünyadaki şarap gibi değildir. Onda aklı baştan alan sarhoşluk yoktur. Onu içen başında ağrı hissetmez, 
aklı ve bedeni selamette olur. 48  Cennet'te onların yanlarında iffetli eşler vardır. Gözlerini eşlerinden başkasına 
çevirmeyen güzel gözlü eşler vardır. 49  Sanki onlar bembeyaz renklerinde el değmemiş, kuş yumurtaları gibi 
pürüzsüzdürler. 50  Cennet ehlinin bazısı bazısına dönüp dünyadaki geçmişlerinden ve olup bitenden sorarlar. 
51  O Müminlerden biri: "Benim dünyada ölümden sonra tekrar dirilmeyi inkâr eden bir arkadaşım vardı." der.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Kâfirlerin, şirk ve günah işlemeleri gibi münker amelleri işlemeleri azap görmelerine 
sebeptir. 2 - Cennet ehlinin birbirleriyle toplanıp karşı karşıya gelmeleri kendilerine verilen nimetlerdendir. Bu da 
mutluluğun en kâmil halidir.

۱٤۷
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52  Bana, inkâr ederek ve alay ederek; "Ey 
dostum! Sen ölülerin tekrar dirilmesini 
doğruluyanlardan mısın?" derdi. 53  "Biz 
ölüp toprak ve kemik yığını haline geldiğimiz 
zaman yeniden diriltilecek ve dünyada yapmış 
olduğumuz amellerimizden dolayı hesaba mı 
çekileceğiz?" 54  Müminin dostu Cennet'te olan 
arkadaşlarına: "Tekrar ölümden sonra dirilmeyi 
inkâr eden Cehennem'e giren dostuma bakar 
mısınız? Hâli ne oldu?" dedi.
55  Bunun üzerine dönüp bakar ve o arkadaşını 

yanan ateşin ortasında görür. 56  "Allah'a yemin 
olsun ki, sen beni küfretmeye ve ölümden sonra 
tekrar dirilmeyi inkâr etmeye davet ederek 
neredeyse beni de Cehennem'e girmekle helâk 
edecektin?" der. 57  "Eğer Allah'ın iman etmeye 
ve onda beni muvaffak kılma hidayeti olmasaydı, 
mutlaka ben de senin gibi Cehennem azabına 
getirilenlerden olurdum." Cehennemlik olan 
arkadaşıyla konuşmasını bitirdikten sonra, 
Cennetlik olan arkadaşlarına yönelerek şöyle dedi:
58  Cennetlik olan bizler bundan sonra artık 

ölmeyeceğiz. 59  Dünya hayatındaki ilk 
ölümden sonra artık bir daha ölmeyeceğiz. 
Bilâkis biz Cennet'te ebedî kalacağız. Bizler 
kâfirler gibi azaba uğrayanlardan olmayacağız. 
60  Rabbimizin -Cennet'e girme ve Cehennem'den 

de bizi korumuş olma- mükâfatı hiç şüphesiz eşi 
benzeri olmayan en büyük zaferdir. 61  Çalışıp 
amel edenler işte bu büyük mükâfatı elde etmek 
için çalışıp amel etmesi gerekir. Muhakkak 
kazançlı ticaret budur.
62  Yüce Allah'ın kendisine ihlas, itaat ile ibadet 

eden kulları için hazırladığı zikri geçen bu 
nimetler, makam ve ikram bakımından daha üstün ve hayırlı mıdır yoksa Kur'an'da melun olarak belirtilmiş, ne 
şişmanlatan ne de açlığı gideren kafirlerin yiyeceği zakkum ağacı mı? 63  Şüphesiz biz bu ağacı, küfür ve günahlarla 
kendilerine zulmedenler için bir fitne kıldık. Öyle ki onlar: "Muhakkak ateş, ağaçları yakıp kül eder, ağaçların 
orada bitmesi imkânsızdır." derlerdi. 64  Şüphesiz zakkum ağacı, pis yerde biten kötü bir ağaçtır ve Cehennem'in 
dibinin derinliklerinden çıkar. 65  Zakkum ağacından çıkan meyve Şeytanlar'ın başları gibi çirkin görünümlüdür. 
Şeklinin çirkinliği, haliyle de kendisinden haber verilenin çirkin olduğuna işaret eder. Bundan maksat, onun 
meyvesinin tadının pis olduğudur. 66  Şüphesiz kâfirler bu ağacın acı ve çirkin meyvesinden yerler ve boş olan 
karınlarını bununla doldururlar. 67  Sonra onlar zakkum ağacından yediklerinin üzerine sıcak iğrenç bir karışım 
içerler. 68  Bundan sonra onlar, Cehennem azabına dönerler. Böylece bir azaptan diğer bir başka azaba geçerler. 
69  Gerçekten o kâfirler, babalarını hidayet yolundan sapmış kimseler olarak bulmuşlardı. Delile dayanarak değil 

onları taklit ederek örnek aldılar. 70  Onlar, sapıklıkta babalarının izinden süratle koşturuyorlardı. 71  Ey Rasûl! 
İlk haktan sapan senin ümmetin değil. Andolsun, onlardan önce eski milletlerin çoğu sapıklığa düştü.
72  Andolsun ki, önceki ümmetlere onları Allah'ın azabından korkutan rasûller göndermemize rağmen onlar yine 

de Allah'ı küfrettiler. 73  Ey Rasûl! Rasûllerinin uyardığı ve o uyarılara icabet etmeyen kavimlerin sonlarının 
nasıl olduğuna bir bak. Şüphesiz onların küfürleri ve rasûllerini yalanlamaları sebebiyle sonları Cehennem'e 
girip orada ebedî kalmak oldu. 74  Ancak Yüce Allah'ın ihlaslı bir şekilde iman etmeyi muvaffak kıldığı kulları 
bundan müstesnadır. Şüphesiz bu kullar, yalanlayıcı kâfirlerin sonları olan azaptan kurtuluşa eren kimselerdir. 
75  Peygamber olarak görevlendirdiğimiz Nuh, kendisini yalanlayan kavmine beddua ettiği zaman, doğrusu biz 

onlara olan duasını süratli bir şekilde kabul ettik. 76  Şüphesiz onu, ailesini ve onunla birlikte olan Müminleri 
kavminin eziyetinden ve kavminin kâfir olanlarına gönderilen büyük tufanda boğulmaktan kurtarmıştık.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - En büyük başarı Cennet'in nimetlerini kazanıp, elde etmektir. Bunun gibi 
verilen lütuf ve ihsanlar için salih amel edenlerin amel etmeleri gerekir. 2 - Şüphesiz Cehennemlikler'in yiyeceği 
zakkumdur. Onun meyvesinin tadı acı, kokusu pis, yenilmesi ve yutulması zor ve acı vericidir. 3 - Allah Teâlâ, Nuh 
-aleyhisselam-'ın kâfir olan kavmi hakkında onların helâk olması için yaptığı duaya icabet etmiştir. Zira Yüce 
Allah kendisine yönelinen ve icabet edenlerin en hayırlısıdır.
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77  Sadece onun ailesini ve ona tabi olan 
Müminleri, büyük tufanda boğulmaktan 
kurtardık. Kâfir olan kavmini ise gerçekten 
boğduk. 78  Sonradan gelen ümmetlerin arasında 
onun için güzel övgülerle övecekleri iyi bir nam 
bıraktık. 79  Sonradan gelecek ümmetler arasında 
Nuh kendisi hakkında kötü söz söylenilmesinden 
eman ve selamet içindedir. Bilâkis güzel övgülerle 
ve iyiliklerle anılacaktır. 80  Nuh -aleyhisselam-
'ı mükâfatlandırdığımız gibi ibadeti ve itaati 
yalnızca Yüce Allah'a olan muhsinleri de böyle 
mükâfatlandırırız. 81  Şüphesiz Nuh, Allah'a 
itaat ile ibadet eden Mümin kullarımızdandır.
82  Sonra biz diğer geri kalanları üzerlerine 

gönderdiğimiz büyük tufanda boğduk. Onlardan 
hiçbir kimse kalmadı. 83  Şüphesiz İbrahim, 
Yüce Allah'ın tevhidine davet yolunda Nuh'a 
muvafakat edip, ona tabi olanlardandı. 84  Yüce 
Allah'ın yarattıklarına nasihat eden, Rabbine 
şirkten tertemiz selim bir kalp ile geldiğini 
hatırla. 85  Babası ve kavmini azarlayarak: 
"Allah'tan başka neye ibadet ediyorsunuz?" dedi. 
86  "Allah'tan başka birtakım uydurma ilahlara 

mı ibadet etmek istiyorsunuz?"
87  Ey kavmim! O'ndan başkasına ibadet etmiş 

olarak alemlerin Rabbi ile karşılaştığınız zaman 
hakkında zannınız nedir? Size ne yapacağını 
düşünüyorsunuz? 88  İbrahim yıldızlara bir 
göz attı ve kavmiyle beraber hereket etmemek 
için bir çare tasarladı. 89  Kavmiyle beraber 
bayramlarına gitmemek için bir bahane bularak; 
"Doğrusu ben hastayım." dedi.
90  Onu gerilerinde bırakıp gittiler. 91  Allah'tan 

başka ibadet ettikleri ilahlarına küçümseyici bir 
ifadeyle; "Müşriklerin size hazırlayıp yapmış 
olduğu yemeklerden yemiyor musunuz?" dedi.

92  "Size ne oldu da konuşmuyorsunuz? Size bir soru sorana cevap vermiyorsunuz. Allah'tan başka bunlar gibisine 
ibadet edilir mi?" 93  İbrahim putları kırmak için yöneldi ve sağ eliyle vurmaya başladı.
94  Putlara tapanlar koşarak İbrahim'e doğru geldiler. 95  İbrahim onları sebat ile karşıladı ve azarlayarak: 

"Allah'tan başka elleriniz ile yontuğunuz ilahlara mı tapıyorsunuz?" dedi. 96  Allah -Subhanehu ve Teâlâ- sizi 
ve yapmış olduğunuz amelleri yaratmıştır. Sizin yapmış olduğunuz amellerden birisi de bu putlardır. O, yalnızca 
kendisine ibadet edilmeyi hak eder ve O'na hiçbir şey ortak koşulmaz. 97  İbrahim'e karşı kavmi delil ile mücadele 
etmede aciz kaldıktan sonra, şiddet ve kuvvete başvurdular. İbrahim'e ne yapacakları hususunda aralarında 
istişare ettiler. "Onun için bir bina yapın, onun içini odunla doldurun. O odunları yakın, sonra da onu o ateşe atın!" 
dediler. 98  İbrahim'in kavmi, İbrahim hakkında kötülük yapmayı düşünüp onu öldürerek ondan kurtulmayı 
istedi. Biz, ateşi ona serin ve zararsız kıldığımız zamanda onları en çok hüsrana uğrayanlardan kıldık. 99  İbrahim 
şöyle dedi: "Ben, kavmimin yurdunu terk ederek O'na ibadet etme imkânına kavuşmak için Rabbime hicret 
ediyorum. Rabbim bana dünyada ve ahirette hayırlı olanı gösterecektir." 100  "Rabbim, bana yardımcı ve gurbette 
kavmimden olacak boşluğun yerini dolduracak salihlerden bir çocuk bağışla."
101  Biz, onun bu duasına icabet ettik ve onu sevindirecek haberi verdik. Biz ona bu çocuğu büyüdüğü zaman, 
yumuşak huylu bir erkek çocuğu olacağını müjdesini verdik. Bu çocuk İsmail -aleyhisselam-'dır.
102  İsmail büyüyüp işlerini görecek ve babası ile çalışacak yaşa geldiği zaman, babası İbrahim bir rüya gördü. 
Peygamberlerin rüyası vahiydir. İbrahim oğluna görmüş olduğu bu rüyayı anlattı: "Ey oğulcuğum! Ben rüyamda 
seni boğazladığımı gördüm. Bu rüya hakkında düşün bakalım, ne dersin?" dedi. İsmail babasına şöyle cevap verdi: 
"Babacığım! Benim boğazlanmam hususunda Allah'ın sana emrini yerine getir. Beni Allah'ın bu hükmüne karşı 
sabredenlerden ve rıza gösterenlerden bulacaksın." dedi.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Nuh'a verilen apaçık nimetlerden bir tanesi de; Nuh'un ve ona iman edenlerin 
kurtulması; zürriyetinin, tüm beşeriyet, soy ve milletlerin aslını oluşturması, onun hep iyilik ve güzellikle övülmesi 
ve her zaman hatırlanmasıdır. 2 - Kulların fiillerini yaratan Yüce Allah'tır ve kul fiillerini kendi tercihi ile 
yapar. 3 - Bu ayetlerin sıralamasına ve işaret ettiği manaya göre kurbanlık olan çocuk İsmail -aleyhisselam-'dır. 
Çünkü o, İbrahim -aleyhisselam-'ın ilk müjdelendiği erkek çocuğudur. İshak -aleyhisselam-'ın müjdesi ise İsmail 
-aleyhisselam-'dan sonradır. 4 - İsmail'in: "İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın." sözü, Allah'ın onu sabra 
muvaffak kılmasına sebep olmuştur. Çünkü o, bu işi tamamen Allah'a havale etmiştir.

۱٤۹

part 23Saffât Suresi 449



103  Her ikisi de Allah'a teslim olup itaat edince; 
İbrahim, Allah'ın kendisine kurban etme emrini 
yerine getirmek için oğlunu alnı üzerine yatırdı.
104  İbrahim, Allah'ın kendisine oğlunu kesme 
emrini yerine getirdiği esnada kendisine: 
"Ey İbrahim!" diye seslendik. 105  Muhakkak 
ki, oğlunu kesmekte kararlılık göstererek 
uykuda görmüş olduğun rüya gerçekleşmiş 
oldu. Şüphesiz biz -seni bu büyük imtihandan 
kurtarmamızla mükâfatlandırdığımız gibi- 
iyi davrananları zorluk ve musibetlerden 
kurtararak mükâtlandırırız. 106  Şüphesiz bu 
apaçık imtihanın ta kendisidir. Ve İbrahim bu 
imtihanı geçmiştir. 107  İsmail'in yerine fidye 
olarak kesilmek üzere büyük bir kurbanlık koç 
vererek İsmail'i kurtardık. 108  Sonradan gelen 
ümmetlerin arasında İbrahim için güzel bir övgü 
ve nam bıraktık.
109  Yüce Allah'tan İbrahim'e selam olsun. Her 
türlü zarar ve afetlerden onu selamette kıldık.
110  Biz İbrahim'i bu itaatinden dolayı 
mükâfatlandırdığımız gibi iyilik yapanları da 
işte böyle mükâfatlandırırız. 111  Muhakkak ki, 
İbrahim Allah'a yapılan kulluğun gereklerini 
tam tamına yerine getiren kullarımızdan idi. 
112  Yüce Allah'a itaat etmek için biricik oğlu 
İsmail'i kesmek istemesinin karşılığında, O'na 
salihlerden bir kul ve peygamber olacak başka bir 
çocuğu İshak'ı müjdeledik. 113  Kendi katımızdan 
hem kendisine ve hem de oğlu İshak'a bereket 
indirdik. Onlara kendi katımızdan bol nimetler 
verdik. O ikisinin evlatlarını çok kılmamız bu 
nimetlerdendir. İkisinin soyundan Rabbine itaat ederek iyi davrananlar da vardır, açıkça kendi nefsine küfür ve 
günahları işleyerek zulmedenler de vardır. 114  Andolsun, biz Musa ve kardeşi Harun'a peygamberlik vermekle 
lütufta bulunduk. 115  Her ikisini ve kavimleri olan İsrailoğulları'nı Firavun'un onları köle edinmesinden ve 
denizde boğulmalarından kurtardık.
116  Firavun ve askerlerine karşı onlara yardım ettik de düşmanlarına karşı galip gelen onlar oldu.
117  Biz Musa ve kardeşi Harun'a Allah katından her şeyi apaçık gösteren ve içinde herhangi bir karışıklık olmayan 
kitabı, Tevrat'ı verdik. 118  Her ikisini hiçbir eğriliği olmayan dosdoğru yola ilettik. O yol, her noksanlıktan 
münezzeh yaratıcının rızasına götüren İslam dininin yoludur.
119  Sonradan gelen ümmetlerin arasında o ikisi için güzel bir övgü ve hoş bir hatıra bıraktık.
120  Yüce Allah'tan Musa ve Harun'a selam olsun. Her ikisine övgü ve her kötülükten korunmalarına dua olsun.
121  Şüphesiz biz, Musa ve Harun'u bu güzel mükâfatla mükâfatlandırdığımız gibi Rablerine güzel itaat edenleri işte 
böyle mükâfatlandırırız. 122  Şüphesiz Musa ve Harun; Yüce Allah'a iman eden, şeriatı ile amel eden kullarındandı.
123  Ve şüphesiz İlyas da Rabbi tarafından gönderilen rasullerdendi. Yüce Allah, onu peygamberlik ve risalet ile 
nimetlendirdi.
124  Kendilerine gönderilmiş olduğu kavmi İsrailoğulları'na şöyle dedi: "Ey kavmim! Allah'ı birlemek gibi 
emirlerine itaat ederek ve şirk gibi yasaklarından uzak durarak Allah'a karşı gelmekten sakınmıyor musunuz?"
125  "Yaratıcıların en güzeli olan Allah'a ibadet etmeyi bırakıp da putunuz olan Ba'l'e mi ibadet ediyorsunuz?"
126  Sizi ve daha önceden atalarınızı da yaratan Rabbiniz Allah'tır. İbadeti hak eden O'dur. Faydası ve zararı 
olmayan putlar değil.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Yüce Allah'ın: "Her ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca" sözü İbrahim ve İsmail 
-aleyhimesselam-'ın Allah'ın emrine tam manasıyla teslim olduklarının delilidir. 2 - İslam dininin hedeflerinden bir 
tanesi de; insanları, beşerin kulluğundan kurtarmaktır. 3 - Güzel övgü ve iyi hatırlanma dünyadayken ivedilikle 
Müminlere verilen nimetlerdendir.

۱٥۰
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127  Bunun üzerine kavmi onu yalanladı. Onu 
yalanlamaları sebebiyle de azap için hazır 
bulundurulacaklardır. 128  Ancak kavminden 
Allah'a ibadetinde ihlaslı Mümin kulları 
bundan müstesnadır. O kimseler azapta hazır 
bulunmaktan kurtulmuşlardır. 129  Sonradan 
gelen ümmetler arasında onun için güzel bir övgü 
ve iyi bir hatıra bıraktık. 130  İlyas'a Allah'tan 
selam ve övgüler olsun.
131  Şüphesiz biz İlyas'ı bu güzel mükâfatla 
mükâfatlandırdığımız gibi Rablerine iman edip 
güzel itaat edenleri işte böyle mükâfatlandırırız.
132  Şüphesiz İlyas, Rabbine olan imanında 
sadık ve hakiki manada bize iman etmiş 
kullarımızdandı.
133  Şüphesiz Lut da Allah'ın kavimlerine 
müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndermiş olduğu 
rasûllerden idi. 134  Onu ve ailesini kavmine 
gönderilen azaptan kurtardığımız zamanı hatırla. 
135  Onun eşi müstesna. Onlar gibi kâfir olduğu 
için kavmini kuşatan azap karısını da kuşattı.
136  Sonra kavminden onu yalanlayanları ve 
getirdiklerini tasdik etmeyen diğerlerini helâk 
ettik.
137  Şüphesiz siz ey Mekke ehli! Sabah vakti Şam'a 
olan yolculuğunuz esnasında onların evlerinin 
yanından gelip geçiyorsunuz. 138  Geceleyin 
de onların diyarından geçip gidiyorsunuz. 
Yalanlamaları, küfürleri ve daha önce hiçbir 
toplumun işlemediği fuhşiyatı işlemeleri sebebiyle 
başlarına gelen felaketten ibret alıp hâlâ 
akıllanmayacak mısınız? 139  Şüphesiz kulumuz 

Yunus, Allah'ın kavimlerine müjdeleyici ve uyarıcı olarak göderdiği rasûllerden idi. 140  Rabbinin izni olmadan 
kavminden kaçtığında, yolcu ve eşyalarla dolu ve yüklü bir gemiye binmişti.
141  Gemi çok dolu olduğu için neredeyse batmak üzere idi. Yolcuların çok olması sebebiyle geminin batmasından 
korkarak bazı yolcuları gemiden atmak için kura çektiler. Yunus çekilen kurada kaybedenlerden oldu ve onu 
denize attılar. 142  Onu denize attıklarında bir balık kaptı ve yuttu. Rabbinin izni olmadan denize gittiğinden 
dolayı kınanacak bir davranışta bulunmuştu. 143  Eğer Yunus başına gelen olaydan önce Allah'ı çok zikredenlerden 
olmasaydı ve eğer balığın karnındaki tesbih etmesi de olmasa idi.
144  Balığın karnında kıyamet gününe kadar kalacaktı. Ta ki balığın karnı kendisine kabir olacaktı.
145  Biz onu, balığın karnından bina ve ağaçların olmadığı ıssız bir yere attık. Balığın karnında uzun bir süre kaldığı 
için bedeni zayıf ve halsizdi. 146  O boş arazide gölgesinden istifade edip kendisinden yemesi için geniş yapraklı bir 
bal kabağı bitirdik. 147  Sayıları yüz bin hatta daha fazla olan kavmine peygamber olarak gönderdik.
148  Onun kendilerine getirdiğini tasdik edip iman ettiler. Yüce Allah, onlar hakkında dünya hayatında belirlediği 
ecelleri sona erinceye kadar onları dünya hayatından faydalandırdı.
149  Ey Muhammed! Onları kınayarak şu soruyu sor. Hoşlanmadığınız kızları Yüce Allah'a ve sevdiğiniz erkek 
çocukları da kendinize mi nispet ediyorsunuz? Bu nasıl bir paylaştırmadır?
150  Yaratılışlarına şahit olup, orada hazır bulunmamalarına rağmen nasıl olur da meleklerin dişi olduklarını iddia 
ederler. 151  İyi bilin ki, müşrikler Allah'a iftiralar ederek, yalan uyduruyorlar.
152  Allah'a bir erkek çocuk isnat ettiler. Şüphesiz onlar, bu iddialarında yalancıdırlar. 153  Yüce Allah, sizin kendiniz 
için hoşlanmadığınız kızları, hoşlandığınız erkek çocuklara tercih etti öyle mi? Kesinlikle hayır!

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Mümin kulların kurtulması ve kâfirlerin helâk edilmesi, Yüce Allah'ın hiçbir 
zaman değişmeyen ilahi kanunudur. 2 - Öğüt vermenin gerekliliği ve rasûlleri yalanlayanların başlarına gelenlerin, 
başkalarının da başına gelmemesi için öğüt almaları belirtilmiştir. 3 - Allah Teâlâ'nın: "Gemidekilerle kur'a çekmiş 
ve kaybedenlerden olmuştu." ayeti gereği dinde kura çekmek caizdir.

۱٥۱
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154  Ey Müşrikler! Size ne oluyor da; kızları 
Yüce Allah'a, erkekleri kendinize nispet 
ederek adaletsiz bir şekilde hükmediyorsunuz? 
155  Üzerinde olduğunuz bu bozuk inancın batıl 
olduğunu düşünüp öğüt almıyor musunuz? 
Eğer düşünüp öğüt alsaydınız, bu batıl sözü 
söylemezdiniz.
156  Yoksa onunla ilgili sizin iddialarınızı 
doğrulayacak bir kitaptan veya bir rasûlden 
apaçık bir deliliniz mi var?
157  Şayet iddianızda sadıksanız içinde delilinizi 
bulunduran kitabınızı getirin.
158  Müşrikler, Yüce Allah ile gözle görülmeyen 
melekler arasında bir soy bağı olduğunu 
öne sürerek meleklerin Allah'ın kızları 
olduğunu iddia ettiler. Şüphesiz melekler, Yüce 
Allah'ın müşrikleri hesaba çekmek için hazır 
bulunduracağını bilmektedir.
159  Yüce Allah, müşriklerin çocuk, ortak ve 
benzeri gibi kendisine yakışmayan vasıfları 
yakıştırmasından münezzeh ve yücedir.
160  Allah'ın ihlaslı kulları bundan müstesnadır. 
Şüphesiz onlar, Yüce Allah'ı ancak kendisine layık 
olan celal ve kemal sıfatlarıyla vasıflandırırlar.
161  Ey müşrikler! Şüphesiz siz ve Allah'tan başka 
ibadet ettikleriniz, 162  Hiçbir kimseyi hak olan 
dinden saptıramazsınız.
163  Ancak Yüce Allah'ın, Cehennem ehli olarak 
hükmettiği kimseler bundan müstesnadır. 
Şüphesiz Allah, o kimse hakkındaki hükmünü 
gerçekleştirir. O kimse Allah'a küfreder ve 
Cehennem'e girer. Ama siz ve ibadet ettikleriniz 
buna güç yetiremezsiniz.
164  Melekler, Allah'a karşı olan kulluklarını açıklayarak ve müşriklerin iddia ettiklerinden kendilerini aklayarak; 
"Bizim her birimizin Allah'a ibadet ve ittaat etmede belli bir makamı ve yeri vardır." dediler.
165  166  Şüphesiz Yüce Allah'ın ibadet ve itaatında saf saf dizilen melekler biziz. Şüphesiz biz, Allah'ı kendisine layık 
olmayan sıfatlardan ve niteliklerden tenzih edenleriz.
167  168  169  170  Şüphesiz Mekkeli müşrikler, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in peygamberliğinden 
önce şöyle diyorlardı: "Eğer bizim yanımızda bizden öncekilerin kitabı Tevrat gibi bir kitap olmuş olsaydı, biz 
ibadetlerimizi Allah'a halis kılardık." Hâlbuki onlar, bu iddialarında yalancıdırlar. Andolsun ki Muhammed 
-sallallahu aleyhi ve sellem- onlara Kur'an'ı getirmesine rağmen onu küfrettiler. Kıyamet gününde kendilerini 
bekleyen şiddetli azabı bilecekler.
171  172  173  Andolsun ki rasûllerimiz hakkında daha önceden Allah'ın onlara hüccet ve kuvvet lütfu ile düşmanlarına 
karşı muzaffer kılacakları sözü yerine gelmiştir. Şüphesiz zafer, Allah'ın kelimesi en üstün olması için Allah yolunda 
savaşan ordularımız içindir. 
174  Ey Rasûl! Bu inatçı müşriklerden, Allah'ın bildiği onlara azap edilme vakitleri gelinceye kadar yüz çevir.
175  Onlara azap ineceği zaman gözetle. Onlara gördükleri zaman fayda sağlamayacağı şeyi çok yakında görecekler. 
176  Bu müşrikler Allah'ın azabının gelmesi için acele mi ediyorlar? 177  Zira Allah'ın azabı onların üzerine indiği 
zaman onların sabahı ne kötü bir sabah olur! 178  Ey Rasûl! Allah'ın onlar hakkında azap hükmünü vereceği 
zamana kadar onlardan uzak dur. 179  Başlarına geleceğini gözetle. Onlar da çok yakında başlarına gelecek olan 
Allah'ın azabını ve cezasını göreceklerdir.
180  Ey Muhammed! Kuvvet sahibi Rabbin, müşriklerin vasıflandırdığı noksanlık sıfatlarından yüce ve münezzehtir. 
181  Allah'ın selamı ve övgüsü değerli bütün rasûllerine olsun. 182  Bütün övgüler her noksanlıktan münezzeh olan 
Allah Teâlâ'ya mahsustur. Bunu hak eden O'dur. O bütün alemlerin Rabbidir ve O'ndan başka bir Rableri yoktur.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Rasûl ve varislerine delil ve zaferle yardım etmek, Yüce Allah'ın ilahi kanunudur. 
Bu ayetlerde Allah'ın askeri olarak vasıflananlar için büyük bir müjde vardır. O kimse yardım edilmiş galip 
gelenlerdendir. 2 - Ayetlerde; müşriklerin ve ilahlarının herhangi bir kimseyi saptırma hususunda aciz olduklarının 
ve Allah'ın kudreti ile ihlaslı kullarını saptırıcıların saptırmasından kurtaracağının müjdesi vardır.
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Sâd Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Batıl ile tartışıp, 
mücadele etmek ve bu mücadelenin akıbeti.

 C Tefsîr: 1  (Sâd), Bakara Suresi'nin başında 
buna benzer huruf-u mukatta harfleri ile ilgili 
açıklama geçmektedir. Dünya ve ahiretlerinde 
insanlara faydalı olacak öğütlerle dolu Kur'an'a 
yemin etmiştir. Müşriklerin zannettiği gibi Allah 
ile beraber ortakların varlığı söz konusu değildir.
2  Fakat müşrikler, Allah'ın tevhidine karşı 

kibir ve bir gurur içerisindedirler. Aynı zamanda 
Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e karşı 
da muhalefet ve düşmanlık içerisindedirler.
3  Biz onlardan önce rasûllerimizi yalanlayan 

nice nesilleri helâk ettik. Başlarına azap indiği 
zaman feryat ettiler. Hâlbuki artık onlar için 
azaptan kurtulma zamanı değildi ki, feryatları 
kendilerine gelen azaba karşı faydalı olabilsin.
4  Kâfirler, küfürlerinde devam ettikleri 

müddetçe kendilerini Allah'ın azabı ile korkutan 
bir rasûlün gelmesine şaşırdılar. Kâfirler, 
Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 
getirdiklerinin doğruluğunu gösteren delilleri 
gördükleri zaman; "Bu insanları büyüleyen 
bir büyücü ve Allah'ın kendisine vahyettiği 
rasûllerden olduğunu iddia eden bir yalancıdır." 
dediler.
5  Bu adam pek çok olan ilahları kendisinden 

başka ilah olmayan tek bir ilah mı yaptı? Şüphesiz 
bu yaptığı son derece şaşılır bir durumdur. 
6  Onlardan ileri gelenler ve büyükleri 

kendilerine tabi olanlara: "Olduğunuz hal üzere 
devam edin. Muhammed'in dinine girmeyin. 

İlahlarınıza ibadet hususunda kararlılık gösterin. Şüphesiz Muhammed'in sizi bir tek ilaha ibadet etme daveti 
bize üstün gelmek ve ona tabi olmamız için önceden dikkatle hesaplanmış bir şeydir." diyerek harekete geçtiler. 
7  Muhammed'in bizi davet ettiği Allah'ın tevhidini, ne atalarımızın üzerinde olduğu yolda bulduk, ne de İsa 

-aleyhisselam-'ın dininde olduğunu işittik. Kendisinden duyduğumuz bu din, ancak uydurulmuş yalan ve iftiradan 
ibarettir. 8  "Bizde bu kadar eşraf ve ileri gelen büyükler dururken, aramızdan özellikle ona Kur'an'ın inmesi 
doğru mudur?" dediler. Bilâkis bu müşrikler, sana inen vahiy hakkında şüphe içindedirler. Çünkü onlar, henüz 
Allah'ın azabını tatmadılar. Azap için mühlet vermesine aldandılar. Eğer o azabı tatmış olsalardı; küfre, Allah'a şirk 
koşmaya ve sana vahyedilene şüphe ile bakmaya kalkışmazlardı. 9  Kendisine hiçbir şeyin galip gelemeyeceği Azîz 
olan, dilediğini dilediğine veren Rabbinin lütuf hazineleri bu yalancı müşriklerin yanında mıdır? Peygamberlik de 
O'nun lütfunun hazinelerindendir. Onu da istediğine verir. Peygamberlik, dilediklerine bahşedip dilediklerinden de 
men edecekleri kendilerine ait bir şey değildir. 10  Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü onların 
elinde midir ki vermede ve mani olmada hak sahibi olsunlar? Eğer bunu iddia ediyorlarsa, verme ve mani olmada 
istedikleri gibi hükmetmeleri için göklere ulaştıran sebeblere sarılsınlar. Bunu yapmaya asla güç yetiremezler. 
11  Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'i yalanlayanlar, kendilerinden önceki rasûlleri yalanlayanların 

orduları gibi bozguna uğrayacaklardır. 12  Bu yalanlayanlar ilk yalanlayanlar değildir. Çünkü onlardan önce Nuh 
kavmi, Ad kavmi ve kazıkları olup insanları onlarla azaplandıran Firavun da yalanlamıştı. 13  Semûd kavmi, 
Şuayb kavmi de yalanladılar. İşte onlar da peygamberlerini yalanlamak ve getirdiklerine küfretmek için birleşen 
topluluklardı. 14  O topluluklardan her biri gönderilen rasûlleri mutlaka yalanlamışlardır. Böylece Allah'ın azabı 
bir zamana kadar gecikmesine rağmen hakettikleri o ceza yine başlarına geldi. 15  Muhammed -sallallahu aleyhi 
ve sellem-'i yalanlayanlar geri dönüşü olmayan Sûr'a ikinci kez üfürülmesinden başkasını beklemiyorlar. Eğer 
onu yalanlamaları üzerine ölür iseler onlar için azap vukû bulacaktır. 16  Alay ederek: "Ey Rabbimiz! Kıyamet 
gününden önce dünya hayatında azaptan olan nasibimizi bize çabucak ver." derler.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Allah -azze ve celle- Kur'an-ı Azim'e yemin etmiştir. Kur'an'ı iman ve tasdik ederek 
kabul etmek, manasını çıkarmak için ona yönelmek farzdır. 2 - Müşriklerin zihinlerindeki maddi kıstas ağır bastığı için 
vahyin, efendilerine ve büyüklerine gelmesini arzulamışlardır. 3 - Kâfirlerin iman etmekten uzaklaşıp yüz çevirmelerinin 
sebebi; kibir, güç gösterisinde bulunmak ve hakka tabi olmaktan kendilerini üstün görmeleridir.
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17  Ey Rasûl! Bu yalanlayanların razı olmadığın 
şeyler söylemelerine karşı sabret. Düşmanlarına 
karşı mücadele eden ve Allah'a itaatte sabırlı olan 
kuvvetli kulumuz Davud'u hatırla. Şüphesiz o, 
Allah'a çokça tevbe ederek dönen ve O'nu razı 
eden amelleri işleyen bir kimseydi.
18  Doğrusu biz dağları boyun eğdirdik. Günün 

başında ve günün sonunda Davut'un tesbihi ile 
birlikte tesbih ederlerdi.
19  Havada toplu olarak hareket eden kuşları 

onun emri altına verdik. Hepsi itaat ederek ona 
uyup tesbih ederlerdi.
20  Heybet, güç, düşmanlarına karşı sabırlı 

olmayı ona bahşederek mülkünü güçlendirdik. 
Ona peygamberliği, işlerinde isabetli olmayı 
verdik. Ve yine ona hüküm vermede ve sözlü 
hitaplarında maksadını eksiksiz açıklama ve ifade 
etme yeteneğini verdik.
21  Ey Rasûl! İki davacının haberi sana ulaştı mı? 

Mabedin duvarını aşıp Davud -aleyhisselam-'in 
ibadet ettiği yere girmişlerdi.
22  İki davacı Davud'un yanına aniden 

girdiler. Onların bu alışılmamış şekilde ansızın 
girmesinden korktu. İkisi onun kendilerinden 
korktuğunu anlayınca: "Korkma! Biz, biri 
diğerine zulmetmiş iki davacıyız. Aramızda 
adaletle hükmet ve aramızda hükmettiğinde de 
haksızlık etme ve bize doğru yolu göster." dediler.
23  O iki hasım olan davacılardan biri Davud 

-aleyhisselam-'a şöyle dedi: "Doğrusu bu adam 
benim kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu, 
benim ise tek bir koyunum var. Böyle iken benim 
o tek koyunu da kendisine vermemi istedi ve tartışmada beni yendi."
24  Davud, ikisinin arasına hükmetti ve davacıya yönelerek şöyle dedi: "Andolsun, kardeşin senin koyununu 

kendi koyunları arasına katmak istemekle sana zulmetmiştir. Doğrusu ortakların çoğu insafsızca haksızlık ederek 
birbirlerinin mallarını alırlar. Ancak iman edip salih amel işleyen Müminler bundan müstesnadır. Onlar ortaklarına 
insaflı davranırlar ve onlara zulmetmezler. Bu vasıflara sahip olanlar pek azdır.'' Davud -aleyhisselam- bu dava 
sebebiyle bizim kendisini imtihan ettiğimizden emin oldu. Rabbinden mağfiret diledi, Yüce Allah'a yakınlaşmak 
için secdeye kapandı ve Allah'a tövbe etti.
25  Biz de ona icabet ettik ve onu bağışladık. Şüphesiz o katımızda yakın olan kullarımızdandır. Onun ahirette 

dönüp geleceği güzel bir yeri vardır.
26  Ey Davud! Biz, seni yeryüzünde dinî ve dünyevî hükümleri adaletle uygulaman için bir halife kıldık. İnsanlar 

arasında adaletle hüküm ver. İnsanlar arasında hüküm verdiğin zaman heva ve hevese de uyma. Yoksa hasımlardan 
biri akraban, arkadaşın ya da düşmanın diye ona meyledersin. Aksi halde heva ve heves seni Allah'ın doğru 
yolundan saptırır. Şüphesiz Allah'ın doğru yolundan sapanlar için hesap gününü unutmalarına karşılık şiddetli bir 
azap vardır. Şayet Allah'ı hatırlayıp O'ndan korksalardı heva ve heveslerine meyletmezledi.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Davud -aleyhisselam-'ın fazileti ve Yüce Allah'ın ona özel olarak vermiş olduğu mucizeler beyan edilmiştir.
2 - Peygamberler -salavatullahi ve selamuhu aleyhim-, Allah Teâlâ'dan tebliğ ettikleri hususlarda hatadan 
masumdurlar. Çünkü risaletin maksadı ancak böyle gerçekleşir. Fakat bazen fıtrat gereği unutma ve hüküm ile 
ilgili dikkatsizlik onlardan sadır olabilir. Lakin Allah, onları lütfuyle (yanlıştan) bir an önce döndürür ve doğruyu 
gösterir.
3 - Bazı alimler, Allah Teâlâ'nın; "Zaten ortakların çoğu, birbirlerinin hakkına tecavüz eder." Sad: 24. ayetini iki 
ya da daha fazla ortak arasında şirket kurmanın meşru olduğuna delil getirmişlerdir.
4 - Makam ve fazilet sahibi kimselerin yanına girerken edep kurallarına uymak uygun olan bir davranıştır.
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27  Biz gökleri ve yeri boş yere yaratmadık. Bu, 
kâfirlerin zannıdır. Eğer onlar küfür ve Allah 
hakkında bulunmuş oldukları suizan üzere 
ölürlerse, bu zanlarından dolayı kıyamet günü 
vay o kâfirlerin Cehennem azabındaki haline!
28  Yüce Allah'a iman edenleri, Rasûlüne tabi 

olanları ve salih amel işleyenleri asla yeryüzünde 
küfür ve günah işleyerek bozgunculuk yapanlar ile 
bir tutmayız. Aynı şekilde Rablerinin emirlerine 
itaat eden ve yasaklarından sakınan muttakileri, 
kâfirler ve günahlara batmış münafıklar ile bir 
tutmayız. Onları bir tutmak zulümdür. Bu da Allah 
-Subhanehu ve Teâlâ-'ya yakışmaz. Şüphesiz Yüce 
Allah, takva sahibi Mümin kullarını Cennet'e 
girmekle mükâfatlandıracak ve bedbaht kâfirleri 
ise Cehennem'e girmek ile cezalandıracaktır. 
Çünkü bu iki grup Allah katında eşit değillerdir 
ve O'nun katında karşılıkları da eşit değildir.
29  Şüphesiz sana indirdiğimiz bu Kur'an, içinde 

hayır ve faydanın çok olduğu bir kitaptır. İnsanlar 
ayetleri düşünüp taşınsınlar, manalarını tefekkür 
etsinler ve akıl sahipleri ondan öğüt alsınlar 
diye indirdik. 30  Kendi katınızdan bir nimet ve 
göz aydınlığı olarak Davud'a oğlu Süleyman'ı 
bahşettik. Süleyman ne güzel bir kuldu. Şüphesiz 
o, Allah'a çok tevbe eden, daima Allah'a yönelen 
ve rûcü eden biriydi.
31  İkindi vaktinde kendisine, üç ayağının üzerine 

durup bir ayağını tırnağı üzerine diken çalımlı ve 
safkan koşu atları sunulmuştu. Bu safkan atların 
güneş batana kadar sunulmaya devam ettiğini 
hatırla.

32  Süleyman: "Gerçekten ben mal sevgisine kapıldım ve sevdiğim mallardan biri de bu atlardı. Bunların sebebiyle 
Rabbimi zikretmekten ve güneş batıncaya kadar da ikindi namazını kılmaktan geri kaldım." dedi.
33  "Bu atları bana tekrar geri getirin." dedi. Sonra kendisine geri getirilince onların bacaklarını ve boyunlarını 

kılıçla vurmaya başladı. 34  Andolsun biz, Süleyman'ı bir imtihana tabi tuttuk ve hâkimiyet tahtının üzerine 
insan kılığına girmiş bir şeytan oturttuk ve bu şeytan, Süleyman'ın yerine kısa bir zaman tasarrufta bulundu. 
Sonra, Süleyman tekrar hâkimiyeti ve şeytanların üzerine olan otoritesine döndü. 35  Süleyman: "Ey Rabbim! 
Benim günahlarımı bağışla ve sadece bana has ve benden sonra insanlardan hiçbir kimseye nasip olmayacak bir 
hükümranlık ver. Ey Rabbim! Şüphesiz sen, bol bol bağışta bulunan ve cömertliği de bol olansın."
36  Onun duasına icabet ettik ve rüzgârı onun buyruğuna vermiştik. Onu, emriyle süratli ve kuvvetli olmasına 

rağmen hiçbir sarsıntı olmadan dilediği yere taşır, hafif ve yumuşak bir şekilde eserdi.
37  Ona şeytanları itaat ettirdik ve onun emirlerine uymalarını sağladık. Bunlardan yapı ustaları ve denizlere dalıp 

oradan inciler çıkaran dalgıçlar da vardı.
38  Şeytanlardan asi olanları onun hizmetine verdik. Onlar bukağılara bağlı olup hareket edemiyorlardı.
39  Ey Süleyman! İşte sen bizden talep ettin ve biz de senin bu talebine icabet edip sana verdik. Artık sen de 

dilediğine ver ya da dilediğini bundan men et! Verme ve vermeme hususunda asla hesaba çekilmeyeceksin.
40  Şüphesiz Süleyman bizim katımızda yakın olanlardandır. Ve onun döneceği güzel bir yer vardır, o da Cennet'tir. 
41  Ey Rasûl! Kulumuz Eyyûb'u da an. Hani Rabbi Allah'a yönelip dua ettiği zaman: "Doğrusu şeytan, bana eziyet 

edici bir yorgunluk verdi." dedi. 42  Ona: "Ayağınla yere vur!" dedik. Ayağıyla yere vurdu ve yerden kendisinden 
içilen ve yıkanılan bir pınar çıktı. Ona eziyet ve zarar veren her şey yok olup gitti.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Kur'an'ı Kerim'in derinden düşünülmesine teşvik edilmiştir. 2 - Ayetlerde, insanın 
kalbinin selametine ve zekâsına göre Kur'an-ı Kerim'den istifade edip öğüt alacağının delili vardır.
3 - Ayetlerde, "Kim Allah için bir şeyi terk ederse; Allah o terk ettiği şeyin yerine daha iyisini verir." kaidesinin 
doğruluğunun delili vardır.
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43  Biz onun duasına icabet ettik ve ona zarar 
veren bütün şeyleri giderdik. Ona katımızdan bir 
rahmet olarak ehlini ve onlarla birlikte sayılarını 
arttırdığımız evlat ve torunlar bağışladık. Bunu 
sabrının karşılığı olarak verdik. Bu, aklıselim 
olanların sabrın sonunda mutluluk ve mükâfatın 
olduğunu anlayıp öğüt almaları içindir. 44  Eyyûb, 
eşine kızdığı zaman ona yüz kırbaç vuracağı 
hakkında yemin etti. Biz de ona: "Ey Eyyûb! Eline 
bir demet sap al ve yeminini yerine getirmek için 
bununla vur! Etmiş olduğun bu yeminini bozma!" 
dedik. Eline bir demet sap aldı ve onunla eşine 
vurdu. Şüphesiz biz onu imtihan ettiğimiz hususta 
sabreden bir kimse bulduk. O ne güzel bir kuldu! 
Gerçekten o, Allah'a çok yönelen ve tevbe eden 
bir kimse idi. 45  Ey Rasûl! Seçtiğimiz kullarımız 
ve gönderdiğimiz rasûllerimiz İbrahim, İshak 
ve Yakub'u da an. Onlar, Yüce Allah'a itaatte 
ve rızasını aramada güç sahibi kimselerdi. Aynı 
zamanda hak hususunda da sadakat ve basiret 
sahibi kimselerdi. 46  Şüphesiz biz onlara özel bir 
ihsanda bulunduk. O da onları, kalpleri daima 
ahiret yurdunu hatırlayan, ona salih ameller ile 
hazırlanan ve insanları da ahiret için amel etmeye 
davet eden ihlâslı kimseler kılmamızdı.
47  Şüphesiz biz, onları bize ibadet ve itaat etmeleri 

için katımızda seçkin kıldık. Bizim risaletimizi 
taşımaları ve insanlara tebliğ etmeleri için seçtik. 
48  Ey Peygamber! İbrahim'in oğlu İsmail'i, 

Elyesa'yı ve Zülkifl'i de an. Onlara en iyi övgülerle 
sena et. Çünkü onlar bunu hak etmektedirler. 
Onların hepsi Allah katında iyi ve seçkinlerdendi. 
49  Kur'an'da güzel övgülerle övülenler için bu 

bir anmadır. Şüphesiz Allah'ın emirlerine uyup 
yasaklarından sakınanlar için ahirette dönüp 
varacakları güzel bir makam vardır. 50  Kıyamet gününde kendileri için hazırlanan o güzel dönüş ise ikamet 
edecekleri Cennetlerdir. Cennet'in kapıları güler yüzle karşılamak için kendilerine açılmıştır. 51  Kendileri için 
süslenmiş koltuklara kurulup, hizmetçilerinden kendilerine canlarının çektiği çeşit çeşit meyvelerden ve arzuladıkları 
şarap ve diğer içeceklerden ikram etmelerini isterler. 52  Yanlarında eşlerinden başkasına bakmayan, onları terk edip 
başkasına gitmeyen aynı yaşta eşler vardır. 53  Ey muttakiler! İşte bunlar kıyamet gününde dünyadayken yapmış 
olduğunuz salih amellerinize karşılık size vadedilip mükâfat olarak verilen şeylerdir. 54  Şüphesiz bu zikrettiğiz 
mükâfat, kıyamet gününde muttaki kullarımıza verdiğimiz rızkımızdandır. İşte onlara verilen bu rızık devamlıdır, 
hiç kesintiye uğramaz ve sona erip bitmez. 55  Bu zikredilen, muttakilere verilen mükâfatlardır. Küfür ve günahlarla 
Yüce Allah'ın hudutlarını aşan kâfirlere ise muttakilere verilen mükâfatların zıddı olan bir karşılık vardır. Kıyamet 
gününde kendisine dönecekleri en kötü yerdir. 56  Bu ceza her taraflarını saran Cehennem ateşidir. Onun sıcaklığı 
ve alevinden şikâyet ederler. Orada onlar için kalacak yer vardır. Orası ne kötü bir kalma yeridir. 57  Bu azap 
son derece sıcak bir su ve Cehennem'de azap görenlerin bedenlerinden akan irindir, ondan içsinler. O susuzluğu 
gidermeyen içecekleridir. 58  Ve onlar için bu türden başka azaplar da vardır. Ahirette onların azap göreceği çeşit 
çeşit azaplar vardır. 59  Cehennem ehli Cehennem'e girdiklerinde husumet sahiplerinin arasında bulunan sayıp 
sövme bunlar arasında da vukû bulur. Bazısı bazısından uzak olduğunu belirtir. Hatta bazıları şöyle derler: "Bu, 
sizinle beraber Cehennem'e giren bir grup Cehennem ehlidir." Onlar da buna şöyle cevap verirler: "Onlar rahat 
yüzü görmesinler. Muhakkak onlar da bizim Cehennem azabını tattığımız gibi azabı tatsınlar." 60  Tabi olan grup, 
tabi oldukları efendilerine şöyle derler: "Bilâkis siz ey kendilerine tabi olduğumuz efendiler! Asıl size rahat yüzü 
olmasın. Bizi dalalete sürükleyip yoldan çıkararak bu elim dolu azaba çarptırılmamıza siz sebep oldunuz. Bu yer 
ne kötü bir yerdir. Bu kötü olan yer bizim ve sizin hepimizin yeri olan Cehennem ateşidir. 61  Tabi olanlar: "Ey 
Rabbimiz! Bizlere hidayet geldikten sonra kim bizi saptırdıysa; onun ateşteki azabını kat kat artır." derler.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Sıkıntılara sabreden kimseye, Allah Teâlâ hemen ya da bir vakit sonra karşılığını 
verir ve O'na dua ettiği zaman da duasını kabul eder. 2 - Ayetlerde, erkeğin eşine şiddetli olmamak şartıyla terbiye 
etmek amacıyla hafif dövebileceği belirtilmiştir. Zira Eyyûb -aleyhisselam- eşine vuracağına dair yemin etmişti ve 
ahdini yerine getirmişti.
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62  Kibirli ve zorba olan müşrikler şöyle derler: 
"Bize ne oldu da dünyada kötü saydığımız ve 
azabı hak eden adamları burada göremiyoruz?"
63  Bizler onlarla alay etmemiz ve onları 

küçümsememiz konusunda hata mı ettik? 
Onları Cehennem'in azabını hak edenler olarak 
burada göremedik? Yahut onlar hakkında 
yapmış olduğumuz alayımız ve küçümsememiz 
yerinde ve doğru idi. Onlar Cehennem'e girdiler 
ama gözlerimiz onlardan kaydığı için onları 
göremedik.
64  Şüphesiz size zikredilen kıyamet günündeki  

kâfirlerin bu tartışmaları şek ve şüphesiz kesin 
bir gerçektir. 
65  Ey Muhammed! Kavmindeki kâfirlere de 

ki: "Şüphesiz ben, Allah'ı küfrünüz ve rasûlleri 
yalanlamanız sebebiyle başınıza gelecek azaptan 
sizi uyaran bir uyarıyıcıyım. Allah -Subhanehu 
ve Teâlâ-'dan başka ibadete layık hak ilah yoktur. 
Azametinde, isimlerinde ve sıfatlarında tek olan 
O'dur. O, her şeye galip gelendir. Her şey O'na 
boyun eğip itaat eder."
66  O; göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin 

Rabbidir. O, mülkünde kimsenin kendisine galip 
gelemeyeceği Azîz, kullarından tevbe edenlerin 
günahlarını bağışlayan Gaffâr'dır.
67  Ey Rasûl! Bu yalanlayanlara de ki: "Şüphesiz 

Kur'an, şanı çok büyük bir haberdir.
68  Siz ise önemi çok büyük olan bu haberden yüz 

çeviriyorsunuz, ona dönüp bakmıyorsunuz.
69  Eğer Allah bana vahiy edip öğretmiş olmasaydı, melekler arasında Adem'in yaratılışı ile ilgi konuşulanlar 

hakkında hiçbir bilgim olmazdı. 
70  Yüce Allah, sizleri apaçık azaptan uyaran bir uyarıcı olmam için bana vahyetmektedir.
71  Hani Rabbin meleklere, muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım dediği zamanı hatırla. O insan Adem 

-aleyhisselam-'dır. 72  Onun yaratılışını şekillendirip suretini tamamladığımda ve ruhumdan ona üflediğim zaman 
onun için hemen secdeye kapanın.
73  Meleklerin hepsi topluca Rablerinin emrine uyarak ona saygı secdesi yapıp, hepsi istisnasız olarak Adem'e 

secde ettiler.
74  Yalnız İblis secde etmekten kibirlendi. O Rabbinin secde etme emrine karşı kibirlenmesiyle kâfirlerden oldu.
75  Yüce Allah: "Ey İblis! İki elimle yarattığım Adem'e seni secde etmekten alıkoyan nedir? Seni secde etmekten 

büyüklük taslaman mı engelledi? Yoksa sen daha önceden Rabbine karşı kibir sahibi miydin?" diye buyurdu.
76  İblis: "Ben Adem'den daha hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın ve Adem'i çamurdan yarattın." İblis'in 

iddiasına göre ateş, element olarak çamurdan daha üstündü.
77  Yüce Allah, İblis'e: "Cennet'ten çık! Şüphesiz sen lanetlisin ve yerilmişsin." diye buyurdu.
78  Şüphesiz Cennet'ten kovulman, hesap gününe (kıyamet günü) kadardır.
79  İblis: "Ey Rabbim! Öyle ise kullarını dirilteceğin güne kadar bana mühlet ver ve öldürme." dedi.
80  Yüce Allah: "Şüphesiz sen mühlet verilenlerdensin." dedi. 81  Helâk edilmen için belirlenen güne kadar.
82  İblis: "Senin kudret ve üstünlüğüne yemin ederim ki, Ademoğullarının hepsini saptıracağım." dedi.
83  Ancak senin benim saptırmamdan koruduğun ve yalnız kendi ibadetine ihlâslı kıldığın kulların bundan 

müstesnadır.
 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Açık ve net olan nassın var olması durumunda kıyas ve içtihad yapmak geçersiz 

bir yöntemdir. 2 - İblis'in küfrü, inat ve kibirlenme küfrüdür. 3 - Allah'ın kendi ibadetine ihlâslı kıldığı kullarını, 
şeytan saptırmaya bir yol bulamaz.
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84  Allah Teâlâ: "Hak bendendir ve ben hakkı 
söylerim ve ondan başka bir şey de söylemem." 
diye buyurdu.
85  Kıyamet gününde mutlaka Cehennem'i senden 

olan ve küfründe sana tabi olan Ademoğlunun 
hepsiyle dolduracağım.
86  Ey Rasûl! Bu müşriklere de ki: "Ben size 

tebliğ ettiğim nasihatlarime karşılık sizden bir 
ücret istemiyorum. Ve emredildiğim birşeyi 
kendiliğimden artırarak bir yükümlülük de 
getirmiyorum."
87  Kur'an, insanlardan ve cinlerden mükellef 

olanlara öğütten başka bir şey değildir.
88  Kur'an'ın haberini öğreneceksiniz, öldüğünüz 

zaman yakın bir vakitte doğruluğunu bileceksiniz.

Zümer Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Tevhide ve ihlasa davet etmek, şirki reddetmek ve 
tüm bunların akıbetinin ahirette olduğunu beyan 
etmektir.

 C Tefsîr:
1  Kur'an; kimsenin kendisine galip gelemediği 

mutlak galip, yaratmasında, yönetmesinde, 
şeriatinde hikmet sahibi olan Yüce Allah 
tarafından indirilmiştir. Allah -Subhanehu ve 
Teâlâ-'dan başkası tarafından indirilmemiştir.
2  Ey Rasûl! Şüphesiz biz, sana hakkı kapsayan 

Kur'an'ı indirdik. Onun bütün verdiği haberler 
doğru ve hükümlerinin tamamı adildir. O halde şirkten arındırılmış tevhid ile kendisini birleyerek Allah'a ibadet 
et.
3  İyi bilin ki, şirkten arındırılmış din yalnız Yüce Allah'ındır. Allah'ı bırakıp da put ve tağutlardan veliler 

edinenler, Allah'ın dışında bunlara ibadet ederler ve onlara olan bu ibadetlerinin mazereti hakkında şöyle derlerdi: 
"Biz onlara sadece bizi Allah'a yakın bir makama yaklaştırmaları, ihtiyaçlarımızı O'na yükseltmeleri ve O'nun 
katında bize şefaat etmeleri için ibadet ediyoruz." Şüphesiz Yüce Allah, kıyamet günü tevhid hususunda ihtilaf 
ettikleri konuda muvahhid Müminler ile kâfir müşrikler arasında hükmedecektir. Şüphesiz Allah, kendisine ortak 
nispet eden yalancıları ve vermiş olduğu nimetlere nankörlük edenleri hakka muvaffak kılmaz.
4  Eğer Allah, bir çocuk edinmek isteseydi yarattıklarından istediğini seçerdi ve onu çocuk yerine koyardı. O, 

müşriklerin bu söylediklerinden münezzeh ve yücedir. O; zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olandır, 
bunların hiçbirisinde O'nun ortağı yoktur. O, bütün yarattıklarına karşı mutlak galip gelendir.
5  Gökleri ve yeri büyük bir hikmet gereği yaratmıştır, zalimlerin dediği gibi oyun olsun diye değil. Geceyi 

gündüzün üzerine örter, gündüzü de gecenin üzerine örter. Biri geldiği zaman diğeri batıp kayboluyor. Güneşi ve 
ayı emri altına almıştır. Her biri belli bir zamana; dünya hayatının sonu gelene kadar akıp gitmektedir. Bilesiniz ki, 
her noksanlıktan münezzeh olan Allah, düşmanlarından daima intikam alan ve kimsenin kendisine galip gelemediği 
mutlak güç sahibidir, günahlarından tevbe eden kullarını da çok bağışlayandır.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Yüce Allah'a davet eden karşılığını Allah'tan bekler. Hakka yapmış olduğu davetinden dolayı insanlardan bir 
ücret istemez.
2 - Güçlükle ve yapmacık olarak yapılan şeyler dinden değildir.
3 - Yüce Allah'a isimleriyle, sıfatlarıyla, O'na olan iman ve Allah için yapılan salih ameller ile tevessülde bulunulur. 
Bunların dışında başka bir şey ile tevessülde bulunulmaz.
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6  Ey insanlar! Rabbiniz sizi bir nefisten yarattı 
ve o da Adem'dir. Sonra Adem'den eşi Havva'yı 
yarattı. Sizin için deve, sığır, koyun ve keçiden 
sekiz çeşit yarattı ve her çeşitten de bir erkek 
ve dişi yarattı. Allah -Subhanehu ve Teâlâ- sizi 
analarınızın karnında, karın, döl yatağı ve çocuk 
kesesi gibi üç karanlık içinde bir yaratılıştan 
sonra öbür yaratılışa geçirerek yarattı. Bunların 
hepsini yaratan Rabbiniz Allah'ır. Mülk yalnız 
O'nundur. O'ndan başka hak mabud yoktur. O 
halde, nasıl oluyor da Allah'a ibadet etmekten, 
hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış 
olanların ibadetine çevriliyorsunuz?
7  Ey insanlar! Eğer Rabbinizi küfrederseniz, 

Yüce Allah'ın sizin iman etmenize ihtiyacı yoktur 
ve sizin O'nu küfretmeniz O'na zarar vermez. Ne 
var ki, küfrünüzün zararı size döner. Kullarının 
kendisini küfretmesinden razı olmaz ve onlara 
küfrü emretmez. Çünkü Allah, fuhşiyatı ve 
münkeri emretmez. Eğer Allah'ın size vermiş 
olduğu nimetlerine şükrederseniz ve O'na iman 
ederseniz; şükrünüzü kabul eder ve sizi ona 
karşılık sevaplandırır. Hiçbir nefis başka bir 
nefsin günahını yüklenmez. Hatta her nefis, 
kazandiğina karşılık bir rehindir. Sonra kıyamet 
gününde dönüşünüz yalnız Rabbinize olacaktır. 
Dünyada yaptıklarınızı size O haber verecektir. 
Amellerinize göre karşılığınızı verecektir. 
Şüphesiz Allah -Subhanehu ve Teâlâ- kullarının 
kalplerinde olanları hakkıyla bilir ve bu husus ile 
alakalı hiçbir şey O'na gizli kalmaz.

8  Kâfire; hastalık, mal kaybı, boğulma korkusu gibi bir zarar isabet ettiğinde, tüm noksanlıklardan münezzeh 
olan Rabbine kendisinden bu zararı defetmesi için dua ederek yalnızca O'na yönelir. Sonra Rabbi ona kendi 
katından başına gelen o zararı kaldırma nimetini verdiği zaman daha önce Allah'a yalvardığını unutur. Başkalarını 
da Allah'a ulaştıran yolundan saptırmak için Allah'tan başka kendisine ibadet ettiği ortaklar edinir. Ey Rasûl! 
Hali böyle olana de ki: "Ömrünün geri kalan kısmını küfrünle yaşayıp geçir, o az bir süredir. Kesinlikle sen 
kıyamet gününde sıkı arkadaşın arkadaşından ayrılmadığı gibi Cehennem'den hiç ayrılmayan Cehennem ehlinden 
olacaksın."
9  (O mu) Yoksa Allah'a itaat etmiş, gece vakitlerini Rabbine secde ederek ve kıyama durarak ahiretin azabından 

korkan ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? Yoksa Allah'a sadece sıkıntılı şiddetli vakitlerde 
ibadet eden ve rahat olduğu zamanda küfredip O'na ortaklar koşan mı daha hayırlıdır? Ey Rasûlüm! De ki: "Allah'ı 
tanımaları sebebiyle Allah'ın onların üzerlerine gerekli kıldıklarını bilenlerle, bundan hiçbir şey bilmeyenler bir 
olur mu? Ancak aklıselim sahipleri bu iki grubun arasındaki farkı anlar."
10  Ey Rasûl! Bana ve rasûllerime iman eden kullarıma de ki: "Allah'ın emirlerine uyarak ve yasaklarından 

sakınarak Rabbinizden sakının. Sizden dünyada iyi amel işleyenler için dünyada zafer, sıhhat ve mal gibi bir iyilik, 
ahirette de Cennet ile mükâfatlandırma vardır. Allah'ın arzı geniştir. Kendinize Allah'a ibadet edeceğiniz bir yer 
bulmak için hicret edin. Hiçbir engel sizi bundan alıkoymasın. Sabredenlerin sevabı kıyamet gününde çok çeşitli 
olduğundan dolayı sayısız ve sınırsız verilir."

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Yüce Allah, insanı anasının karnındayken himaye etmektedir.
2 - Allah'ın zenginlik ve razı olma sıfatları ispat edilmiştir.
3 - Kâfirin, zor ve sıkıntılı durumlara düştüğünde Allah'ı tanıması, rahatlıkta ve bollukta da inkâr etmesi, doğru 
yolu kaybettiğinin ve bocaladığının delilidir.
4 - Korku ve ümit etmek, iman ehlinin özelliklerinden iki özelliktir.
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11  Ey Rasûl! De ki: "Şüphesiz Allah, bana dini 
yalnız O'na halis kılarak ibadet etmemi emretti."
12  "Bana, bu ümmetten kendisine ilk teslim olan 

ve boyun eğen olmamı emretti."
13  Ey Rasûl! De ki: "Eğer ben Allah'a isyan eder 

ve itaat etmezsem büyük bir günün azabından 
korkarım ve o gün de kıyamet günüdür."
14  Ey Rasûl! De ki: "Şüphesiz ben, ibadetimi 

yalnızca Allah'a halis kılarak O'na ibadet ederim 
ve O'nunla beraber başkasına ibadet etmem."
15  Ey müşrikler! Siz de O'ndan başka dilediğiniz 

putlara kulluk edin. (buradaki emir tehdit 
içindir) Ey Rasûl! De ki: "Gerçek manada 
hüsrana uğrayanlar, hem kendileri ve hem de 
ailelerini hüsrana uğratanlardır. Onlardan ayrılıp 
Cennet'e girdikleri için ya da onlarla birlikte 
Cehennem'e girecekleri için orada ebedî olarak 
buluşamayacaklardır. İşte bu, üzerinde şüphe 
olmayan apaçık hüsranın ta kendisidir."
16  Onların üstünde duman, alev ve sıcak bir 

tabaka ve altlarında da duman ve alev ile sıcak 
bir tabaka vardır. Yüce Allah kullarını işte bu 
zikredilen azapla korkutuyor. Ey kullarım! 
Emirlerime uyarak ve yasaklarımdan sakınarak 
benden korunun.
Yüce Allah, kâfirlerin halini zikrettikten sonra 
Müminlerin halini zikrederek şöyle buyurmuştur:
17  Putlara, Allah'tan başkasına ibadet etmekten 

kaçınanlar ve tevbe ederek Allah'a dönenler; 
ölümleri esnasında, kabirde ve ahiret gününde 
Cennet ile müjdelenirler. Ey Rasûl! O halde 
kullarımı müjdele!
18  Sözü dinleyip de sözün en güzel olanı ile kötü olanını birbirinden ayıran ve içinde bulundurduğu faydalardan 

dolayı en güzeline uyanlar var ya, işte onlar güzel özellikler ile vasıflanan ve Yüce Allah'ın hidayetine muvaffak 
olan kimselerdir. Aynı zamanda onlar aklıselim kimselerdir.
19  Ey Rasûl! Küfründe ve sapıklığında devam eden bir kimsenin hakkında azap sözü gerçekleştiyse, onu hidayete 

erdirmeye ve muvaffak kılmaya vesile olman için elinde herhangi bir çaren yoktur. Ey Rasûl! Bu vasıfta olan bir 
kimseyi sen Cehennem ateşinden kurtarabilir misin?
20  Emirlerine uyarak ve yasaklarından sakınarak Rablerinden sakınanlar için üst üste yapılmış ve altlarından 

ırmaklar akan köşkler vardır ve bu Yüce Allah'ın bir vaadidir. Allah vaadinden dönmez.
21  Şüphesiz siz gözlerinizle müşahade ederek biliyorsunuz ki, Allah size gökten yağmur suyunu indirdi de onu 

yeryüzündeki su pınarlarına ve yerdeki kaynaklara yerleştirdi. Sonra bu suyla türlü türlü renklerde nebatat ve 
ekinler çıkarıyor. Sonra bu ekin kurur. Ey bunu görüp müşahade eden! Bu ekinlerin ve nebatatın renkleri yeşilken 
sonra renklerinin sapsarı olduklarını görürsün. Sonra kuruduktan sonra da onu kırıntı bir çer çöpe çeviriyor. 
Şüphesiz bu zikredilende aydın ve aklıselim sahipleri için bir hatırlatma ve öğüt vardır.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - İbadeti ihlasla Allah için yapmak, kabul edilmesinin şartlarındandır.
2 - Günahlar, Yüce Allah'ın azabını ve gazabını gerektirir.
3 - İmana muvaffak kılma hidayeti Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in değil sadece Allah Teâlâ’nın elindedir.
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22  Allah'ın kalbini İslâm'a açtığı ve ona hidayet 
ettiği Rabbi tarafından bir basiret üzerinde olan 
kimse, kalbi Allah'ın zikrine karşı katılaşmış 
kimse gibi midir? O ikisi hiçbir zaman denk 
olmaz. Çünkü kurtuluş, hidayete erenlerin ve 
hüsranda kalpleri Allah'ın zikrine karşı katılaşan 
kimselerindir. İşte onlar haktan uzak apaçık bir 
dalalettedirler.
23  Yüce Allah, Rasûlu Muhammed -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'e sözün en güzeli olan Kur'an'ı 
indirdi. Allah onu doğrulukta, güzellikte, 
uyumlulukta ve ihtilaf olmadan birbirine 
benzer olarak indirmiştir. Onda birçok kıssalar, 
hükümler, vaatler, tehditler, hak ehlinin 
özellikleri, batıl ehlinin sıfatları ve diğer hususlar 
zikredilmiştir. Rablerinden korkanların onda 
bulunan vaatleri ve tehditleri duyduklarında 
tüyleri ürperir. Sonra Kur'an'da zikredilen 
müjdeleri, temennileri duyduklarında Allah'ın 
zikriyle kalpleri ve derileri sükûne kavuşur. İşte 
Kur'an hakkında bu zikredilenler ve bırakmış 
olduğu tesiri, Allah'ın dilediği, kuluna bahşettiği 
hidayetidir. Allah'ın bedbaht ettiği, hidayete 
muvaffak kılmadığı kimsenin hiçbir yol göstericisi 
olmaz.
24  Yüce Allah'ın kendisine hidayet verdiği, onu 

hidayete ermesini muvaffak kıldığı ve ahirette 
Cennet'e koyduğu kimseyle, küfreden ve bu küfrü 
üzere ölüp elleri ve ayakları kelepçelenmiş halde 
Cehennem'e soktuğu, ateşe karşı ancak yüzünü 
yere bakarak korumaya çalışan kimse eşit olur 
mu? Kendi nefislerine kufür ve günahlar işleyerek 

zulmedenlere; "Yapmış olduğunuz zulüm ve isyanların karşılığında kazandığınızı tadın! İşte bu sizin cezanızdır." 
denilir.
25  Bu müşriklerden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Azap kendilerine günahlarından tevbe etmek için hiçbir 

fırsat vermeden aniden ve hiç hesap edemedikleri yerden geldi.
26  Allah, onlara dünya hayatında da rezilliği, yüz kararmasını, kepazeliği tattırdı. Şüphesiz onları bekleyen ahiret 

azabı ise daha büyük ve daha şiddetlidir. Keşke bunu bilselerdi.
27  Andolsun biz, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e indirilen bu Kur'an'da hayır ve şer, hak ve batıl, iman 

ve küfür ve diğer hususlarda insanlara çeşitli örnekler verdik. Umulur ki vermiş olduğumuz misallerden ibret ve 
öğüt alırlar, hak ile amel eder ve batılı da terk ederler.
28  Biz onu Arapça Kur'an kıldık. Onda hiçbir eğrilik, bozulma ve karışıklık yoktur. Allah'ın emirlerine tabi olmak 

ve yasaklarından sakınıp karşı gelmekten korunmaları ümidiyle onu indirdik.
29  Yüce Allah, müşrik ve muvahhid kimse için iki kişiyi örnek vermiştir. Bunlardan birincisi birbirleriyle çekişip 

duran birçok ortakların sahip olduğu bir köledir. O ortakların bazısını razı etse bazısını hoşnut edemez. Bu kimse 
şaşkınlık ve huzursuzluk içindedir. İkincisi ise yalnız bir kişiye ait olan bir köledir. O kimse efendisinin kendisinden 
ne istediğini bilir, kafası rahat ve huzurludur. Bu iki misali verilen köle kesinlikle eşit değildir. Hamd Allah'a 
mahsustur. Fakat onların çoğu bu gerçeği bilmezler. Bundan dolayı başkalarını Yüce Allah'a ortak koşarlar.
30  Ey Rasûl! Şüphesiz sen öleceksin ve onlar da ölecekler bundan kaçış yok.
31  Şüphesiz ey insanlar! Sonra siz, kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda anlaşamadığınız meselelerde 

davalaşacaksınız. Böylece haklıyla haksız olan ortaya çıkar.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - İman ve takva ehli Kur'an'ı duyduklarında Allah'tan korkarlar. Günahkârlar ve 
bedbahtlar ise Kur'an'ı duyduklarında ondan istifade etmezler. 2 - Rasûllerin getirdiklerini yalanlamak; düyada 
veya ahirette veyahut da her ikisinde azabın inmesine sebep olur. 3 - Kur'an, dünya ve ahiret hususları ile ilgili bütün 
meseleleri açıklamıştır. Bu açıklamalar bazen genel, bazen de ayrıntılı olmuş ve bunlar için örnekler verilmiştir.
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