
47  Kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi 
yalnız bir olan Allah'a havale edilir. Yalnız O, 
ne zaman kopacağını bilir. O'ndan başka hiçbir 
kimse bilemez. O'nun bilgisi dışında meyveler 
kabuklarından ve tomurcuklarından yarılıp 
çıkamaz. O'nun bilgisi olmadan hiçbir dişi hamile 
kalamaz ve doğuramaz ve onlardan hiçbir şey 
O'nu geçip kendisinden kurtulamaz. Yüce Allah, 
kendisine ibadet ile beraber aynı zamanda 
putlara da tapan müşrikleri azarlayarak onlara 
şöyle seslenir: "Benim ortaklarım olduklarını 
iddia ettiğiniz ortaklarım nerede?" Müşrikler de 
ona şöyle derler: "Buna dair şimdi senin önünde 
itiraf ediyoruz ki, şüphesiz sana ait bir ortağın 
olmadığına şahitlik ederiz.'' 
48  Böylece önceden dua ve ibadet ettikleri putlar 

kendilerinden uzaklaşıp gitti. Onlar da Allah'ın 
azabından sığınacak bir yer olmadığını ve bu azabın 
kaçınılmaz olduğunu anladılar.
49  İnsan; sıhhat, mal, çocuk ve daha başka 

nimetleri istemekten bıkmaz. Fakat kendisine 
bir fakirlik veya hastalık dokunduğu zaman, o 
Allah'ın rahmetinden hemen ümidini kaybeder ve 
ümitsizliğe kapılır.
50  Ve eğer kendisine dokunan bir sıkıntıdan ve 

hastalıktan sonra, ona kendi katımızdan bir sıhhat, 
zenginlik ve afiyet tattıracak olsak mutlaka şöyle 
der: "Ben buna layığım ve bunu hak ediyorum. 
Kıyametin kopacağını zannetmiyorum ve eğer 
kıyametin kopacağını varsaysak dahi benim Allah 
katında malım ve zenginliğim vardır. Onu hak 
ettiğimden dolayı bu nimeti bana dünyada verdiği 
gibi ahirette de bana verir." Biz, Allah'ı küfredenlere yaptıkları küfürleri ve işlemiş oldukları günahları mutlaka 
haber vereceğiz ve mutlaka en ağır azabı onlara tattıracağız.
51  Biz insana sıhhat, afiyet gibi nimetler verdiğimiz zaman Allah'ın zikrinden ve O'na itaat etmekten gaflete düşer, 

kibirlenerek yüz çevirir. Onun başına hastalık ve fakirlik gibi bir sıkıntı gelince de üzerinden sıkıntısını gidermesi 
için Allah'a çokca dua eder. O, Rabbi kendisine nimet verdiği zaman O'na şükretmez. Ona bir bela verdiğinde ise 
o belaya da sabretmez.
52 -Ey Rasûl!- Bu yalanlayan müşriklere de ki: "Eğer bu Kur'an, Allah tarafından olup da sonra siz de onu inkâr

edip,yalanlamışsanız o zaman haliniz nasıl olur? Hakkın ortaya çıkması ve delilinin de apaçık olması ile beraber 
hakka karşı inat eden kimseden daha sapık kim olabilir?
53  Kureyşli kâfirlere, Allah'ın müslümanlara yeryüzünün ufuklarında bulunan yerlerde fetih vereceği ayetlerimizi 

göstereceğiz. Onlara kendi nefislerinde olan ayetlerimizi de Mekke'nin fethiyle göstereceğiz. Böylece müşriklerde bulunan 
şüpheler ortadan kalkana kadar, bu Kur'an'ın içinde hiçbir şüphe olmayan hak olduğu ortaya çıksın. Kur'an'ın, Yüce 
Allah katından olduğuna dair Allah'ın şahitlik etmesi bu müşrikler için yetmez mi? Allah'tan daha yüce şahit kim olabilir? 
Gerçekten hakkı istemiş olsalardı, Rablerinin şahitliği onlara mutlaka yeterdi.
54  Şüphesiz müşrikler tekrar dirilmeyi inkâr ettikleri için, kıyamet gününde Rablerine kavuşmaktan şüphe 

içindedirler. Onlar ahirete iman etmezler. Bunun için ahirete salih amel ile hazırlanmazlar. Yüce Allah, ilim ve 
kudret bakımından her şeyi kuşatan değil midir?

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Kıyametin kopma vaktinin ilmi yalnızca Yüce Allah'ın katındadır.
2 - Yüce Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetlere karşı kâfir kimsenin bütün davranışlarında karışıklık ve 
huzursuzluk vardır.
3 - Allah Teâlâ, her şeyi kudreti ve ilmiyle kuşatmıştır.
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Şûrâ Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Vahyin ve 
Muhammedî risaletin hakikatinin ve bu risaletin 
peygamberlere ulaşan vahyin uzantısı ve devamı 
olduğu açıklanmıştır.

 C Tefsîr:
1  Hâ, Mîm. Daha önce bu kesik harflerin 

açıklaması Bakara Suresi'nin başında yapılmıştı.
2  Ayn, Sîn, Kâf. Daha önce bu kesik harflerin 

açıklaması Bakara suresinin başında yapılmıştı. 
3  Ey Muhammed! Sana ve senden önceki 

Allah'ın peygamberlerine gelen bu vahyi  vahyeden 
Yüce Allah, düşmanlarından intikam almada çok 
güçlüdür. Yaratmasında, işleri çekip çevirmesinde 
hikmet sahibidir.
4  Göklerde ve yerde bulunan her şeyin yaratılışı, 

mülkü ve yönetimi bir tek O'na aittir. O, zatı, kadri 
ve galip gelmesinde her şeyin üstünde, zatı en yüce 
olandır.
5  Büyüklüğüne ve yüksekliğine rağmen, gökler, 

Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'nın azameti karşısında 
neredeyse yeryüzünün üzerinde paramparça olacaktı. 
Melekler, boyun eğmiş bir halde, O'nu yücelterek, 
Rablerini tenzih edip, tazim ederler. Yeryüzündekiler 
için de Allah'tan bağışlanma dilerler. Dikkat ediniz! 
Yüce Allah, kullarından tevbe edenlerin günahlarını 
bağışlar ve onlara karşı merhamet eder.
6  Yüce Allah'ı bırakıp da putlara ibadet edip, 

kendilerine Allah'tan başka dost edinenlere 
gelince, Allah Teâlâ onları daima gözetlemektedir. 

Onların yapmış oldukları amellerini kaydetmektedir. Onlara yapmış oldukları bu amellerinin karşılığını verecektir. 
-Ey Rasûl!- Sen onların amellerini kaydetmekle sorumlu değilsin. Onların yapmış oldukları amellerinden asla 
sorulmayacaksın ve sen sadece bir tebliğcisin.
7  -Ey Rasûl!- Senden önceki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Biz sana Arapça bir Kur'an 

vahyettik. Böylece sen Mekke ve çevresinde bulunan Arap şehirlerindeki insanları ve sonrasında da bütün insanları 
uyarıp, insanları kıyamet günüyle korkutasın. Yüce Allah, o günde öncekileri ve sonrakileri hesap vermeleri için 
hepsini bir alana toplar. O günün gerçekleşeceğine dair hiçbir şüphe yoktur. Kıyamet gününde insanlar iki kısma 
ayrılacaklar: Bir kısmı Cennet'tedir, onlar da Mümin olanlardır. Bir kısmı da Cehennem'dedirler ve onlar da 
kâfirlerdir.
8  Yüce Allah dileseydi onları İslâm dini üzerine tek bir ümmet kılardı ve hepsini birlikte Cennet'e sokardı. 

Fakat O'nun hikmeti, dilediğini İslâm dinine ve Cennet'e girmesini gerektirdi. Küfür ve isyanlarla kendi nefislerine 
zulmedenlerin, onlara sahip çıkacak hiçbir dostları ve Allah'ın azabından kurtaracak bir yardımcıları yoktur. 
9  Bilâkis bu müşrikler, Allah'tan başka dostlar edinip onları severler. Hâlbuki gerçek hak dost Yüce Allah'tır. 

O'ndan başkaları ise ne fayda verirler ne de zarar verirler. O, kıyamet gününde hesaba çekmek için ölüleri tekrar 
diriltir. O her türlü noksanlıktan münezzehtir ve O'nu hiçbir şey aciz bırakamaz.
10  -Ey insanlar!- Hakkında ayrılığa düştüğünüz dininizin aslında veya furûunda herhangi bir şeyin hükmünü 

vermek Allah'a aittir. Bu durumda ya Allah'ın kitabına veya Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetine 
müracaat edilir. İşte bu sıfatlarla vasıflanan benim Rabbimdir. Bütün işlerimde yalnız O'na dayanırım ve tevbeyle 
O'na yönelirim.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Yüce Allah'ın büyüklüğü her şeyde apaçık görünmektedir. 2 - Melekler, iman 
ehline hayır duâ ederler. 3 - Kur'an ve sünnet, Müminler için bütün işlerinde ve özellikle de anlaşmazlığa 
düştüklerinde başvuracakları kaynaklarıdır. 4 - Uyarıda sadece Mekkelilerin ve etrafındakilerin sınırlanması 
Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in risaletini inkâr ettiklerinden dolayıdır. Zira Yüce Allah'ın buyurduğu 
gibi o bütün âleme rasûldur: "Biz seni ancak bütün insanlara, ancak bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.''
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11  Yüce Allah, göklerin ve yerin geçmişte benzeri 
olmaksızın yaratıcısıdır. Size kendi cinsinizden 
eşler yaratandır. Sizler için develerden, 
sığırlardan ve koyunlardan da çiftler yaratmıştır. 
Onlar hep sizlerin yararı için çoğalırlar. Sizi de 
sizin için yaratmış olduğu eşler ile evlenmeniz 
yoluyla yaratır. Yaratmış olduğu hayvanların 
etlerinden ve sütlerinden sizleri istifade ettirir. 
Yarattıklarından O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. 
O kullarının konuştuklarını işitendir, yapmış 
oldukları fiillerini görendir. Yarattıklarından 
hiçbir şey O'nun elinden kaçamaz. Onlara yapmış 
oldukları amellerinin karşılığını verecektir. 
Amelleri hayırlıysa, hayırla, şerliyse şerle 
karşılığını verir.
12  Göklerin ve yerin anahtarları yalnız O'nundur. 

Kullarından dilediğine,  şükür mü, yoksa küfür mü 
edecek diye onu imtihan etmek için rızkı bol verir. 
Dilediğine de, sabredecek mi, yoksa Allah'ın kaderine 
öfkelenip gücenecek mi diye onu imtihan etmek için 
rızkını kısar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir. 
Kullarının faydalarından hiçbir şey O'na gizli 
kalmaz. 
13  -Ey Peygamber!- Tıpkı Nuh'a tebliğ etmesini 

ve amel etmesini emrettiğimiz dinin benzerini, size 
de şeriat kıldık. Sana vahyettiğimiz ve size şeriat 
kıldığımız din de, tıpkı İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya 
tebliğ etmesini ve amel etmesini, emrettiğimiz din 
gibidir. Hülasa, dini ikame edin ve onda tefrikayı 
ve ayrılığı bırakın. Müşrikleri çağırdığın, Allah'ın 
tevhidi ve O'ndan başkasına ibadet etmeyi terk 
etmelerine davetin onlara zor gelmiştir. Allah, 
kullarından dilediğini kendisine seçer ve onu kendisine ibadet etmeye ve itaat etmeye muvaffak kılar. Onlardan 
günahlarından tevbe ederek kendisine dönenlere de hidayet eder.
14  Kâfirler ve müşrikler ancak Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in gönderilmesiyle onların üzerine delil ikame 

edildikten sonra ayrılığa düşmüşlerdir. Bu ayrılıkları da ancak zulüm ve azgınlıkları sebebiyle olmuştur. Eğer Allah'ın 
ilminde daha önceden belli bir süreye kadar onlardan azabı kıyamet gününe ertelemesi vaadi olmamış olsaydı, mutlaka 
Allah aralarında hükmederdi. Allah'a küfretmeleri ve rasûllerini yalanlamaları sebebi ile onları çabucak azaplandırırdı. 
Şüphesiz Yahudilerden Tevrat'ı, Hristiyanlardan İncil'i miras alanlar ve bu müşriklerin ardından gelenler, Muhammed 
-sallallahu aleyhi ve sellem-'in getirdiği bu Kur'an hakkında şüphe ettiler ve onu yalanladılar.
15  Bu dosdoğru olan dine davet et ve Allah'ın sana emrettiğine uygun şekilde sebat et. Onların asılsız arzularına 

asla uyma. Onlarla mücadele ettiğinde ve tartıştığında onlara şöyle de: "Ben Allah'a ve rasûllerine indirdiği 
kitaplara iman ettim. Allah bana sizin aranızda adaletle hükmetmemi emretti. Ben bizim Rabbimiz olan Allah'a 
ibadet ediyorum. Bizim amellerimiz ister hayır ve ister şer olsun bize; sizin amelleriniz de ister hayır ve ister şer 
olsun size aittir. Bizimle sizin aranızda delil apaçık ortaya çıktıktan sonra ve yolarımız da belli olduktan sonra artık 
aramızda bir tartışma yoktur. Yüce Allah hepimizi toplayıp bir araya getirir ve kıyamet gününde dönüş O'nadır. 
Hepimize hakettiklerimizin karşılığıyla muamele eder. O zaman sadık olan ile yalancı olan, haklı olan ile haksız 
olan ortaya çıkar.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Peygamberlerin dini, asıl itibariyle tek dindir.
2 - Söz birliğininin önemi ve bu konuda ihtilafa düşmenin tehlikeli olması beyan edilmiştir.
3 - Yüce Allah'a yapılan davetin başarılı olmasının dinamiklerinden bazıları şunlardır: İlkelerin doğru olması ve 
onun üzerine dosdoğru devam etmek, arzulara uymaktan uzak durmak, adaletli olmak, ortak paydada olan şeye 
odaklanmak, kısır ve boş mücadeleleri terk etmek, ortak geleceği hatırlatmak.
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16  İnsanlar Muhammed -sallallahu aleyhi ve 
sellem-'e indirilen bu dine icabet ettikten sonra, 
batıl delillerle bu dinde mücadele edip münakaşa 
edenlerin delilleri hem Rableri ve hem de 
Müminlerin katında kalıcı değildir ve değersizdir. 
O delillerin hiçbir tesiri de yoktur. Küfürleri ve 
hakkı kabul etmemeleri sebebi ile Allah'ın gazabı 
ve öfkesi onların üzerindedir. Onlar için kıyamet 
gününde de kendilerini bekleyen şiddetli bir azap 
vardır.
Yüce Allah kâfirlerin ileri sürdüğü delillerin 
geçersizliğini açıkladıktan sonra Müslüman 
kimsenin ortaya koyduğu delillerin aslını 
açıklamıştır. Bu asli delil Kuran'dır.
17  Kur'an'ı, içinde hiçbir şüphenin olmadığı 

şekilde indiren Yüce Allah'tır. İnsanların arasında 
insafla hükmetmek için adaleti indiren de O'dur. 
Bunların yalanladıkları kıyamet saati yakın 
olabilir. Bilindiği gibi her gelecek olan yakındır.
18  Ona (kıyamet gününe) iman etmeyenler, onun 

çabuk kopmasını isterler. Çünkü onlar hesaba, 
sevaba ve de cezaya iman etmezler. Allah'a 
iman edenler ise oraya dönüşlerinden ve orada 
olacakların sonucundan korktukları için ondan 
korku içindedirler. Kesin olarak biliyorlar ki, 
gerçekten onda hiçbir şüphe yoktur. Bilesiniz ki 
kıyamet hakkında münakaşaya kalkışanlar ve 
meydana gelmesi hakkında şüpheye düşürmeye 
çalışanlar haktan uzak bir sapıklık içindedirler.
19  Yüce Allah, kullarına karşı çok lütufkârdır. 

Dilediğini rızıklandırır ve ona rızkını genişletir ve 
dilediğinin de rahmet ve şefkat olarak rızkını daraltır. Bunun dışında bir şey görünse dahi bu böyledir. O hiçbir 
kimsenin mağlup edemeyeceği çok kuvvetli ve güçlü olandır. Düşmanlarından intikam alan Azîz, güçlü ve kudretli 
olandır.
20  Kim ahiretin sevabını isterse ve yapmış olduğu amelini de onun için yapıyorsa, onun sevabını bir iyiliğine 

karşılık on katına ve hatta yedi yüz katına ve daha fazlasına kadar artırırız. Kim sadece dünyayı isterse, biz ona 
dünyada kendisine takdir edilen nasibini veririz. Dünyayı ahirete tercih ettiği için artık onun ahiretten hiçbir nasibi 
yoktur.
21  Yoksa o müşriklerin Allah'tan başka ilâhları mı var da; onlara Allah'ın kendilerine izin vermediği şirki ve helal 

ettiğini haram, haram ettiğini helal kılıyorlar? Eğer Yüce Allah ihtilaf edenler için vermiş olduğu hükmü ahirete 
ertelemiş olmasaydı, muhakkak onların arasını ayırırdı. Şüphesiz onların arasını ayırmayı ahirete ertelemiştir. 
Şüphesiz Allah'a şirk koşarak ve isyan ederek kendilerine zulmedenleri, kıyamet gününde bekleyen elem verici 
azap vardır.
22  -Ey Rasûl!- Kendi nefislerini şirk ve günahlarla helâk edenleri işlemiş oldukları ve kazanmış oldukları 

günahların azabından korkan kimseler olarak görürsün. Azap mutlaka başlarına gelecektir ve kesinlikle bunda 
en ufak şüphe de yoktur.Tevbeden soyutlanmış ve bomboş olan korku onlara kesinlikle fayda vermez. Allah'a ve 
rasûllerine iman edenler ve salih amel işleyenler ise, Cennet bahçelerinde bolluk içinde yaşarlar. Onlara Rableri 
katında kesintiye uğramayan çeşitli nimetler vardır. İşte bu lütuf kendisine yaklaşılamayan büyük lütuftur.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Mümin kimsenin; kıyamet gününün dehşetinden korkması, onun için hazırlanmasına yardımcı olur.
2 - Yüce Allah kullarına karşı lütuf sahibidir. Zira kul için geniş rızık hayırlı ise ona rızkını genişletir, rızkının az 
olması hayırlı ise ona rızkı daraltır.
3 - Dünyayı ahirete tercih etmenin tehlikesi beyan edilmiştir.
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23  İşte bu, Yüce Allah'ın, Allah'a ve Rasûlüne 
iman eden ve salih ameller işleyen kullarına 
Rasûlünün eliyle müjdelediği büyük müjdedir. 
-Ey Rasûl!- De ki: "Sizi hakka çağırmama 
karşılık, sizden herhangi bir ücret istemiyorum. 
Ancak faydası size dönen bir karşılık istiyorum. 
O da benim size olan akrabalığımdan dolayı 
beni sevmenizdir." Kim bir iyilik yaparsa, biz de 
onun bu iyiliğini artırırız. Bir iyilik on misliyle 
artırılır. Şüphesiz Yüce Allah, kendisine dönüp 
günahlarından tevbe eden kullarının günahlarını 
çok bağışlayıcıdır. Kendisinin rızası için yapmış 
oldukları amellerinin karşılığını verendir.
24  Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 

bu Kur'an'ı uydurarak onu Rabbine nispet ettiği 
görüşü müşriklerin ileri sürdüğü bir iddiadır. 
Yüce Allah, onların bu iddialarına cevap vererek 
şöyle buyurmuştur: Şayet kendi içinde yalan 
uydurmak hususunda bir düşünce geçirirsen 
mutlaka senin kalbini mühürler, iftira edilen batılı 
da imha ederim. Hakkı güçlü olarak bırakırım. 
Durum bu şekilde meydana gelmeyince bu 
husus Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 
sadık olduğuna ve Rabbi tarafından kendisine 
gerçekten vahyin geldiğine dair bir delil olarak 
ortaya çıkar. Şüphesiz O, kullarının kalplerinde 
olanı bilir. O konuda hiçbir şey O'na gizli kalmaz.
25  O, Allah Subhanehu küfürden ve isyanlardan 

tevbe ettikleri zaman kendisine tevbe eden 
kullarının tevbesini kabul edip işlemiş oldukları 
günahlarını bağışlayandır. Yapmış olduğunuz her 
şeyi bilendir. Yaptıklarınızdan hiçbir şey O'na 
gizli kalmaz. Ona karşılık olarak sizi mükâfatlandıracaktır.
26  Yüce Allah'a ve rasûllerine iman edip salih amel işleyenlerin duasını kabul eder ve O'ndan istemedikleri şeyleri 

de kendi lütfundan artırarak verir. Allah'a ve rasûllerine küfredenler için ise kıyamet gününde kendilerini bekleyen 
kuvvetli bir azap vardır. 
27  Eğer Allah, bütün kulları için rızkını bollaştırsaydı, yeryüzünde muhakkak ki azarlardı. Fakat O, rızkını 

dilediği ölçüde genişletir ve daraltır. Çünkü O, şüphesiz kullarının bütün hallerinden haberdardır ve görür. Bir 
hikmete binaen verir ve yine bir hikmete binaen men eder.
28  Kulları ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve bu yağmuru her tarafa yayan ve yeryüzünde bitkileri 

filizlendiren O'dur. O, kullarının bütün işlerini yapandır. O, bütün halleriyle övülmeye ve hamdedilmeye layık 
olandır.
29  Gökler ve yeri yaratması ve bunlar içinde çeşitli ilginç canlıları var etmesi Yüce Allah'ın vahdaniyetinin ve 

kudretinin sonsuz olduğunu gösteren delillerindendir. O, dilediği zaman onları toplamaya ve yaptıklarının 
karşlığını vermek için haşretmeye gücü yetendir. Nasıl ki, Yüce Allah'ın onları ilk yaratması O'nu aciz bırakmadı, 
tekrardan yaratması ve bir araya toplaması da aciz bırakamaz.
30  -Ey insanlar!- Nefislerinize veya mallarınıza gelen her musibet, sizin kendi elleriniz ile elde ettiğiniz günahlarınız 

yüzündendir. Böyle olduğu halde Yüce Allah, çoğunu affeder ve sizi sorumlu tutmaz.
31  Rabbiniz sizi cezalandırmak istediğinde O'nun cezasından kaçarak kurtulamazsınız. O'ndan başka sizin 

işlerinizi üstlenecek ne bir dostunuz, ne de sizi azaplandırmak istediğinde üzerinizden azabı kaldıracak bir 
yardımcınız vardır.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Allah yoluna davet eden kimse davetinin karşılığını insanlardan beklemez.
2 - Rızkın genişletilmesi ve daraltılması insanların çoğunun bilmediği ilâhî bir hikmete bağlıdır.
3 - Yüce Allah'a karşı işlenen günahlar ve yapılan isyanlar, musibetlerin sebepleridir.
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32  Denizde yükseklik ve yücelik bakımından 
dağlar gibi olan gemilerin akıp gitmesi Allah'ın 
kudretinin, birliğinin ve vahdaniyetinin 
delillerindendir.
33  Yüce Allah, gemileri denizin üzerinde 

yüzdüren rüzgârları durdurmak isterse durdurur. 
Böylece denizde hareket etmeden durup sabit 
kalırlar. Şüphesiz gemilerin yaratılmasında 
ve rüzgârların onları hareket ettirmeleriyle 
görevlendirilmesinde, başına gelen bela ve 
sıkıntılara sabredip Allah'ın kendisine verdiği 
nimetlere şükreden herkes için Yüce Allah'ın 
kudretine apaçık deliller vardır. 
34  Bütün noksanlıklardan münezzeh olan Yüce 

Allah, o gemileri helâk etmek isterse fırtınalı 
rüzgâr göndererek insanların kazandıkları 
günahlar sebebi ile onları helâk eder. Kullarının 
bir çok günahlarını da affeder ve onları günahları 
sebebi ile de cezalandırmaz.
35  O gemilerin gönderilen fırtınalı rüzgâr ile 

helâk edildiği zaman Allah'ın ayetlerini iptal 
etmek için mücadele edenlerin kendileri için 
helâk olmaktan kaçıp kurtulacakları hiçbir 
sığınaklarının olmadığını anlarlar. Allah'tan 
başkasına yalvarıp dua etmemeleri gerektiğini 
ve O'ndan başkalarını da bırakıp, terk etmeleri 
gerektiğini anlarlar.
36  -Ey insanlar!- Size mal veya şöhret, mevki 

veya evlat ne verildiyse hepsi bu dünya hayatının 
geçimliğidir. O ise çabuk geçer ve kesiktir. 
Devamlı ve kalıcı olan nimetler ise, Allah'a ve 
rasûllerine iman edenler ve bütün işlerinde yalnız 

Rablerine itimat edenler için Yüce Allah'ın Cennet'te hazırlamış olduğu nimetlerdir. 37  Büyük günahlardan ve 
çirkinliklerden uzak duranlar, kendilerine söz veya fiil ile kötülük yapanlara kızdıkları zaman onların hatasını 
affederler ve onun sebebi ile onları cezalandırmazlar. Eğer bunda (bu affetmede) bir hayır ve maslahat var 
ise, bu af kendilerinden bir lütuftur. 38  Rablerinin kendilerine yapılmasını emrettiklerini yerine getirmeye ve 
nehyettiklerini terk etmeye icabet ederler. Namazlarını eksiksiz en kâmil şekilde kılarlar. Kendilerini ilgilendiren 
önemli meselelerde aralarında istişare ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah'ın rızasını kazanmak için 
infak ederler. 39  Eğer kendilerine zulmeden kimse affedilmeyi hak etmeyen kimselerden ise, onlar bir haksızlığa 
uğradıklarında, nefislerine ikram etmek ve itibarlı kılmak için kendi aralarında yardımlaşırlar. Özellikle de 
kendilerine zulmedeni affetmelerinde herhangi bir fayda yoksa bu yardımlaşma haklı bir yardımlaşmadır.
40  Kim hakkını almak isterse alabilir. Fazla olmadan ve haddi aşmadan sadece hakkı kadar alır. Kim kendisine 

kötülük yapanı affederse ve o kimsenin yapmış olduğu kötülükten dolayı onu kınamaz ve kendisi ile kardeşinin 
arasını düzeltirse; bu kimsenin sevabı Allah katındadır. Çünkü O; insanlara, mallarına ve ırzlarına zulmeden 
zalimleri sevmez, hatta nefret eder. 41  Kim zulme uğradıktan sonra nefsini müdâfa edip hakkını alırsa, işte böyleleri 
haklarını aldıklarından dolayı kınanmazlar. 42  Şüphesiz kınama ve ceza, insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde 
isyan ve günah işleyenleredir. Onlar için ahirette acı veren bir azap vardır. 43  Kim başkasının kendisine yaptığı 
eziyete karşı sabreder ve onu bağışlarsa, şüphesiz gösterilen o sabır hem kendisine ve hem de topluma hayır getirir. 
Bu, övgüye layık bir davranıştır. Ancak hayırda büyük nasibi olan kimseler ona muvaffak olurlar.
44  Yüce Allah kimi haktan saptırıp yüzüstü bırakır, hidayetten alıkoyarsa, ondan sonra onun işlerini üstlenecek 

kimse yoktur. Nitekim küfür ve isyanlarla kendilerine zulmedenler, kıyamet gününde azabı gördüklerinde temenni 
ederek şöyle derler: "Dünyaya tekrar dönmek ve Allah'a tevbe etmek için bir yol yok mu?"

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Sabır ve şükür, Yüce Allah'ın ayetlerinden öğüt almak için iki önemli sebeptir.
2 - İstişare etmenin İslâm dinindeki yeri çok önemlidir. 3 - Zalim kimseye ancak yaptığı zulüm kadar kınama ve 
ayıplama yapılması caizdir. Onu affetmek ise bundan daha hayırlıdır.
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45  -Ey Rasûl!- Bu zalimler zelil ve rezil halde ateşe 
arz edildikleri zaman, ateşten aşırı korkularından 
dolayı başlarını öne eğmiş, göz ucuyla insanlara 
gizli gizli baktıklarını görürsün. Allah'a ve 
rasûllerine iman edenler ise şöyle diyeceklerdir: 
"İşte hakiki olarak ziyana uğrayanlar, kıyamet 
günü kendilerini ve ailelerini Allah'ın azabı 
sebebiyle ziyana sokanlardır." Kendi nefislerine 
küfür, günah ve isyanlarla zulmedenler hiç 
kesintiye uğramayan devamlı ve ebedî bir azap 
içerisindedirler.
46  Kıyamet gününde onları Allah'ın azabından 

kurtaracak hiçbir dostları yoktur. Yüce Allah'ın 
haktan saptırıp yüzüstü bıraktığı kimseyi 
hidayete ve hakka götüren bir yol da yoktur.
47  -Ey insanlar!- Geldiği zaman onu 

uzaklaştıracak bir şeyin olmadığı kıyamet 
günü gelmeden önce Rabbinizin emirlerini 
yerine getirip yasaklarından uzaklaşın ve 
bunu ertelemeyi bırakarak O'na icabet edin. 
O gün sığınacağınız hiçbir yeriniz yoktur. 
Dünyada yaptığınız günahlarınızı inkâr etmeye 
kalkışırsanız, sığınacağınız hiçbir bahane de 
bulamazsınız.
48  -Ey Rasul!- Eğer benim onlara emrettiklerime 

karşı yüz çevirirlerse bilesin ki biz, seni onların 
amellerini tutup denetleyen bir koruyucu olarak 
göndermedik. Sana düşen sadece tebliğ yapmanı 
emrettiğim şeyleri tebliğ etmendir. Onların hesabı 
ise Allah'a aittir. Şurası muhakkak ki biz, insana 
kendimizden zenginlik, sıhhat gibi bir rahmet 
tattırdığımız zaman, ona sevinir. Eğer beşerin 
başına yapmış olduğu günahlarının sebebi ile bir musibet ve bela geldiğinde şüphesiz o zaman insanın tabiatı 
Allah'ın nimetlerini inkâr edip şükretmemek ve Allah'ın hikmeti gereği takdir ettiğine hoşnutsuzluk duymaktır.
49  50  Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) Allah'ındır. Dilediğini erkek veya dişi veya o ikisinden başka bir 

şey yaratır. İstediğine nesil olarak kız çocuğu verir ve onu erkek çocuklardan mahrum eder. Dilediğine erkek 
çocuğu verir ve onu kız çocuklardan mahrum eder. Veya dilediğine erkek ve kız çocuğunu birlikte verir. Dilediğini 
de kısır kimse yapar ve hiç çocuğu olmaz. Şüphesiz, var olan herşeyi ve gelecekte var olacak şeyleri çok iyi bilir. 
Bu O'nun ilminin tam ve hikmetinin kâmil olduğuna delildir. Hiçbir şey O'na gizli kalmaz. O'nu hiçbir şey aciz 
bırakamaz.
51  Allah'ın bir beşerle karşılıklı konuşması ancak vahiy yoluyla veya başka şekilde olur. (İnsan) O'nu görmeden 

söylediği sözlerini duyar veya ona Cibril'i elçi olarak gönderir. Cibril Yüce Allah'ın izniyle beşer olan Rasûle 
Allah'ın kendisine vahyetmesini dilediğini vahyeder. Şüphesiz her noksanlıktan münezzeh olan Allah zatında ve 
sıfatlarında pek yücedir, üstündür. Hükmünde, takdirinde ve şeriatında hikmet sahibidir.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Allah'ın emirlerine uymak ve yasaklarından sakınmak farzdır.
2 - Rasûlün vazifesi tebliğ etmektir. Neticeler ise Yüce Allah'ın elindedir.
3 - Erkek evlat, kız evlat veya erkek ve kız evlatları birlikte vermek kullarına faydalı olacak şekilde Yüce Allah'ın 
ilminin gereğine göre gerçekleşir. Erkek vermesinde kız vermesine göre bir üstünlük yoktur.
4 - Her noksanlıktan münezzeh olan Allah Teâlâ, kendisinin bildiği hikmetler gereğince peygamberlerine çeşitli 
yollarla vahyeder.
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52  -Ey Rasûl!- Senden önce gelen peygamberlere 
vahyettiğimiz gibi sana kendi katımızdan Kur'an'ı 
vahyettik. Önceden sen rasûllere indirilen semavî 
kitaplar nedir ve iman nedir bilmiyordun. Fakat 
biz bu Kur'an'ı kullarımızdan dilediğimizi 
kendisiyle hidayet edeceğimiz bir nur kıldık. 
Şüphesiz sen insanları dosdoğru yola iletiyorsun. 
O da İslâm dinidir.
53  Bu yol Allah'ın yoludur. Göklerde ve yerde 

bulunan her şey yaratma, mülk sevk ve idaresi 
bakımından tümüyle O'na döner. Bütün işler 
takdir ve idaresi bakımından yalnızca Yüce 
Allah'a döner.

Zuhruf Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Kur'an'ın doğru olan ilkelerinin açıklanması ve 
sahte cahilî tasavvurlarının geçersiz kılınması.

 C Tefsîr:
1  (Hâ, Mîm) Bu hususta benzer bir açıklama 

Bakara Suresi'nin başında zikredilmiştir.
2  Yüce Allah, hak yolunun hidayetini açıklayan 

Kur'an'a yemin etmiştir.
3  -Ey bu kitabın kendi dilleriyle indirildiği 

topluluk!- Muhakkak biz, bu kitabı aklınızı 
kullanasınız ve iyice manasını anlayıp diğer 
ümmetlere ulaştırasınız diye Arapça bir Kur'an 
kıldık.

4  Şüphesiz bu Kur'an; Levh-i Mahfûz'da çok yücedir, yüksek makamdadır ve hikmet dolu bir kitaptır. Emir ve 
yasaklarında ayetleri hikmetli kılınmıştır.
5  Sizin şirk koşmada ve günah işlemede haddi aşan bir kavim olmanız sebebiyle üzerinize Kur'an'ı indirmeyi mi 

terk edelim? Hayır bunu yapmayacağız. Bilâkis size merhamet etmek bunun tersini gerektiriyor.
6  Biz önceki ümmetler arasında nice peygamberler göndermiştik.
7  Geçmiş ümmetlere Yüce Allah tarafından ne kadar peygamber geldi ise mutlaka onu alaya alırlardı.
8  Biz geçmiş o ümmetlerden daha kuvvetli ve zalim olanları da helâk etmiştik. Onlardan daha zayıf olanları 

helâk etmekten aciz değiliz. Kur'an'da geçmiş ümmetlere dair Ad, Semûd, Lût kavmi ve Medyen ehli ile ilgili 
örnekler geçmişti.
9  -Ey Rasûl!- Eğer bu yalanlayan müşriklere: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan. Onlar bu soruna cevap 

olarak: "Onları hiç kimsenin kendisine galip gelemeyeceği Azîz/mutlak galip ve her şeyi bilen yaratmıştır." derler
10  Sizin için yeri düzenleyip hazırlayan ve ayaklarınızla basacağınız hale getiren ve sizlerin onun üzerinde doğru 

yolu bulmanız için dağlarında ve vadilerinde yollar yaratan Yüce Allah'tır.
 C Ayetlerdeki Faideler:

1 - İnsanların hidayet bulmalarındaki öneminden dolayı vahye ruh adı verilmiştir.Vahiy aynı bedenin ruhu gibidir.
2 - Rasûl -sallallahu aleyhi ve sellem-'e isnat edilen hidayet etme, irşat edip, yol gösterme hidayetidir, muvaffak 
kılma hidayeti değildir.
3 - Müşriklerin kabul ettiği rububiyet tevhidi kıyamet gününde onlara hiçbir fayda vermeyecektir.

٤٨٩
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11  Sizlere, hayvanlarınıza ve ekinlerinize yetecek 
ölçüde gökten suyu indiren O'dur. Biz, kupkuru olup 
içinde hiçbir bitki bulunmayan memlekete hayat 
verdik. İşte Allah, o kupkuru yeri bitkilerle dirilttiği 
gibi sizi de öldükten sonra tekrar böyle diriltir.
12  Yüce Allah, bütün mahlûkatın sınıflarını 

ve türlerini, gece ve gündüzü, erkek ve dişi ile 
diğerlerini de yaratandır. Sizin için gemilerden 
ve hayvanlardan yolculuklarınızda bineceğiniz 
şeyleri var edendir. Gemilere denizde ve 
hayvanlara da karada binersiniz.
13  Yüce Allah bütün binek ve taşıma araçlarının 

hepsini yarattı ve sizin yolculuklarınızda onların 
sırtlarına binmeniz, sonra üzerine yerleştiğiniz 
zaman Rabbinizin nimetini anıp dillerinizle şöyle 
söylemeniz için kolay hale getirdi: "Bizlere bu 
bineği hazır hale getirip hizmetimize veren ve 
ona istediğimiz gibi yönetmemizi hazırlayan ve 
kolaylaştıran Allah'ı tesbih ve tenzih ederiz. Yüce 
Allah bunları emrimize vermemiş olsaydı, biz ona 
güç yetiremezdik."
14  Ölümden sonra şüphesiz biz, hesaba çekilmek 

ve karşılık bulmak için bir olan Rabbimize 
döneceğiz.
15  Müşrikler her noksanlıktan münezzeh 

olan Yüce Allah'ın bazı kullarının kendisinden 
doğduğunu iddia etmişlerdi. Şöyle dediler: 
"Melekler Allah'ın kızlarıdır." Şüphesiz bunun 
gibi sözleri söyleyen insan, gerçekten apaçık 
küfür ve sapıklık içerisindedir.
16  -Ey müşrikler!- Yüce Allah, yarattıklarından 

kendisine evlat olarak kızları ve size de erkek 
çocukları tahsis mi etti diyorsunuz? Bu iddia ettiğiniz taksim nasıl bir taksimdir?
17  Onlardan birisine kendisinin bir kız evladı doğduğu müjdesi verildiği zaman aşırı üzüntüden ve kederi sebebi 

ile yüzü simsiyah kesilir, öfkeyle dolar. Nasıl olur da doğum haberi kendisine haber verildiği zaman üzülüp 
kederlendiği kız çocuğunu Rabbine nispet eder?
18  Ziynet içinde yetiştirilen ve tartışma esnasında bayan olduğundan dolayı istediğini apaçık söylemeyecek olanı 

mı Yüce Rablerine isnat ediyorlar?
19  Her noksanlıktan münezzeh olan Rahman'ın kulları olan melekleri dişi olarak isimlendirdiler. Yüce Allah, 

melekleri yarattığında müşrikler hazır bulunuyorlardı da melekler onlara bariz şekilde dişi olarak mı göründüler? 
Elbette melekler müşriklerin bu ifadelerini yazacaktır. Kıyamet gününde bundan sorulacaklar ve yalanları sebebi 
ile azap göreceklerdir.
20  Onlar kaderi bahane ederek şöyle derler: "Eğer Allah, bizim meleklere ibadet etmememizi isteseydi, biz onlara ibadet 

etmezdik. O'nun, bizim meleklere ibadet etmemizin geçekleşmesini dilemesi, bundan razı olduğuna delildir." Onların bu 
hususta bir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.
21  Yoksa biz Kur'an'dan önce, bu müşriklere, onlara Allah'tan başkasına ibadet etmeyi mübah kılan  bir kitap mı verdik 

de, onlar, o kitaba tutunarak, onu kendilerine delil getiriyorlar?
22  Hayır! Böyle bir şey gerçekleşmemiştir. Bilâkis taklitçiliklerini delil olarak öne sürerek şöyle demişlerdir: "Biz 

atalarımızı bir din ve millet üzerine bulduk. Onlar putlara tapıyorlar idi ve biz de onların izinden gidiyoruz ve 
putlara ibadet etmeye devam ediyoruz.''

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Her nimet, şükretmeyi gerektirir.
2 - Kız çocukları Rablerine nispet edip onları kendileri için hoş görmemeleri müşriklerin haddi aşmalarıdır.
3 - Günah işlemenin kaderde var olmasını bahane etmek geçersizdir.
4 - Müşahade etmek, gerçeklerin ispat edilmesinin temel esaslarındandır.
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23  -Ey Rasûl!- Senden önce de hangi memlekete 
kendi kavmini uyaran bir uyarıcı gönderdiysek, 
mutlaka oranın servet sahibi lider ve büyükleri 
hemen karşı çıkarak şöyle derler: "Şüphesiz 
babalarımızı bir din ve inanç üzerine bulduk. 
Şimdi biz de onların izine uyuyoruz." Kavmin 
bunu ilk çıkaran değildir.
24  Rasûlleri onlara şöyle demiştir: "Ben, 

babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha 
doğrusunu size getirmiş olsam da mı bana 
uymazsınız?" Onlar da şöyle demişlerdir: 
"Şüphesiz, biz senin ve senden önceki rasûllerin 
gönderildikleri şeyi inkâr ediyoruz."
25  Senden önce rasûlleri yalanlayan ümmetleri 

helâk edip onlardan intikam aldık. Rasûllerini 
yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bak. 
Kesinlikle sonuç elem verici olmuştur.
26  -Ey Rasûl!- Bir zamanlar İbrahim, babasına 

ve kavmine şöyle demişti: "Ben, sizin Allah'tan 
başka taptığınız putlardan uzağım."
27  "Ancak beni yaratan Yüce Allah müstesna. 

Şüphesiz O, benim kendisinin dosdoğru dinine 
tabi olacağım ve dinimde bana faydalı olacak 
doğru yolu gösterecektir."
28  İbrahim, kelime-i tevhidi (Lâ ilâhe illallah'ı) 

zürriyetinde kendisinden sonra gelecek olanlarda 
devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı. Hâlâ 
aralarında Allah'ı birleyenler ve O'na hiçbir şeyi 
şirk koşmayanlar vardır. (Zürriyetinin) O'na 
şirkten ve günahlardan tevbe ederek dönmeleri 
ümidiyle bıraktı.

29  Ben, bu yalanlayan müşrikleri cezalandırmada acele etmedim. Bilâkis ben bunları ve atalarını, kendilerine 
Kur'an ve apaçık açıklayan rasûl olan, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- gelinceye kadar dünyada 
geçimliklerle yaşattım.
30  İçerisinde hiç bir şüphe bulunmayan hak olan bu Kur'an kendilerine geldiği zaman şöyle demişlerdi: "Bu bir 

sihirdir ve Muhammed bizi onunla büyülüyor. Şüphesiz biz ona küfreden kimseleriz ve asla ona inanmayacağız."
31  Yalanlayan müşrikler dediler ki: "Bu Kur'an iki şehir Mekke veya Taif'ten büyük bir adama, fakir ve yetim 

olan Muhammed'in yerine el-Velid b. Ukbe ve Urve b. Mesûd es-Sakafî'ye indirilmez miydi?"
32  -Ey Rasûl!- Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar, istediklerine veriyor ve istemediklerine de engel 

oluyorlar? Yoksa Yüce Allah mı? Biz, dünya hayatında onların geçimlerini kendi aralarında taksim ettik. Onlardan 
kimilerini zengin, kimilerini de fakir kıldık ki bazıları diğerlerinin emrine amade olsunlar. Ahirette Rabbinin 
rahmeti kulları için, bunların biriktirmiş oldukları geçici dünya malından daha hayırlıdır.
33  Eğer insanların küfürde birleşerek tek bir ümmet olma tehlikesi bulunmasaydı, Allah'a küfredenlerin evlerinin 

tavanlarını ve üstüne basıp çıkacakları merdivenlerini gümüşten yapardık.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Taklitçilik, önceki ümmetlerin sapıklığa düşmesinin sebeplerindendir.
2 - Küfürden ve kâfirlerden uzak olup beri olmak gereklidir.
3 - Rızıkların taksim edilmesi Allah'ın hükmüne tabidir.
4 - Dünyanın Allah katında ki değersizliği ifade edilmiştir. Eğer dünya O'nun katında bir sivrisineğin kanadı kadar 
değerli olmuş olsaydı, hiç bir kâfire ondan bir yudum su bile içirmezdi.
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34  Onlara istidrac ve imtihan olarak, evlerinin 
kapılarını ve üzerine oturup yaslandıkları divanları 
da öyle yapardık.
35  Onlar için hepsini altın yapabilirdik. Bunların 

hepsi ancak geçici dünya hayatının geçimliğidir 
ve kalıcı olmadığından dolayı faydası azdır. -Ey 
Rasûl!- Ahirette Allah'ın emirlerine uyan ve 
yasaklarından sakınan muttakiler için Rabbinin 
katındaki nimetler ise daha hayırlıdır.
36  Kim Kur'an'a kuvvetli bir şekilde önem 

vermez ve onu umursamaz ise, bu davranışı o 
kimseyi Kur'an'dan yüz çevirmeye kadar götürür 
ve böyle davrandığından dolayı ona ceza olarak 
sapıklığını artıran, yanından hiç ayrılmayan bir 
şeytan musallat edilir.
37  Kur'an'dan yüz çevirenlerin üzerine musallat 

edilen bu şeytanlar, onları Allah'ın dininden 
uzaklaştırırlar.  Böylece Yüce Allah'ın emirlerine 
uymazlar ve yasaklarından da sakınmazlar. 
Kendilerinin hidayet üzere olduklarını zannederler. 
Onlar, bu sebepten dolayı sapıklıklarından da tevbe 
etmezler.
38  Kıyamet gününde Allah'ın zikrinden yüz 

çeviren o kimse geldiği zaman, temenni ederek 
şöyle söyler: "-Ey Arkadaşım!- Keşke benimle 
senin aranda doğu ile batı uzaklığı kadar bir 
uzaklık olsaydı. Sen ne kötü bir arkadaşsın."
39  Yüce Allah, kıyamet gününde kâfirlere şöyle 

buyurur: "Azaba ortak olmanız, bugün size 
asla fayda vermeyecektir. Siz, şirk koşarak ve 
günahlar işleyerek kendi nefislerinize zulmettiniz. 
Ortaklarınız sizin göreceğiniz azaptan herhangi 
bir şeyi asla kaldıramazlar."
40  Şüphesiz bunlar hakkı duymaktan sağırlar ve görme hususunda da körlerdir. -Ey Rasûl!- Sen mi o sağırlara 

işittirebileceksin veya kör olana veya dosdoğru yoldan apaçık sapıklıkta bulunan kimseye sen mi hidayet edeceksin?
41  Şüphesiz bu itibarla -onlara azap etmeden önce biz senin canını alarak onların arasından alıp götürsek bile, 

dünyada ve ahirette onlara azap ederek mutlaka onlardan intikam alacağız.
42  Yahut onlara vadettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz. Çünkü bizim onlara gücümüz yeter ve bize galip 

gelmeye de güçleri yetmez.
43  -Ey Rasûl!- Sana Rabbinden vahyedilene sımsıkı tutun ve onunla amel et. Şüphesiz sen, dosdoğru yoldasın.
44  Şüphesiz bu Kur'an, senin ve kavmin için bir şereftir. Ona iman etmenizden, onun yoluna uymanızdan ve ona 

davet etmenizden kıyamet gününde sorulacaksınız.
45  -Ey Rasûl!- Senden önce gönderdiğimiz rasûllerimize sor bakalım. Rahman'dan başka ibadet olunan ilahlar 

kılmış mıyız?
46  Andolsun biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve kavminin ileri gelen adamlarına göndermiştik de onlara 

şöyle demişti: "Gerçekten ben alemlerin Rabbinin rasûlüyüm."
47  Onlara ayetlerimizle geldiği zaman alay edip küçümseyerek onlara gülüp geçmişlerdi.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Kur'an'dan yüz çevirmenin çok tehlikeli olması.
2 - Kur'an, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ve ümmeti için şereftir.
3 - Bütün dinler şirki reddetmektedir.
4 - Hak ile alay etmek küfrün özelliklerinden bir özelliktir.
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48  Firavun ve kavminin ileri gelenlerine Musa 
-aleyhisselam-'ın getirdiklerinin doğruluğunu 
ispat etmek için gösterdiğimiz her mucize, bir 
evvelkinden daha büyüktü. Dünyada üzerinde 
bulundukları küfürlerinden doğru yola dönmeleri 
için onları azaba uğrattık. Fakat hiç faydası 
olmadı.
49  Bunun üzerine onlara biraz azap dokununca 

Musa -aleyhisselam-'a şöyle dediler: "Ey 
sihirbaz! Eğer iman edersek sana verdiği söze 
dayanarak bizim üzerimizden azabı kaldırması 
için Rabbine dua et. Eğer üzerimizden azabı 
kaldırırsa biz mutlaka iman edip hidayet yoluna 
geleceğiz."
50  Fakat biz azabı kendilerinden kaldırdığımız 

zaman da hemen sözlerinden döndüler ve 
ahitlerini tutmadılar.
51  Firavun kavmine karşı övünerek seslendi 

ve şöyle dedi: "Ey kavmim! Mısır'ın mülkü ve 
saraylarımın altından akan Nil nehrinin ırmakları 
benim değil mi? Benim bu mülkümü görmüyor ve 
büyüklüğümü bilmiyor musunuz?"
52  "Ben kovulmuş, zayıf ve iyi konuşamayan 

Musa'dan daha iyiyim."
53  Yüce Allah, Rasûl olarak göderdiğine rasûl 

olduğunu gösteren altın bilezikler vermeli ve 
onunla beraber birbirlerini takip eden melekler 
gelmeli değil miydi?
54  Firavun; kavmini aldattı, onlar da 

sapıklığında ona boyun eğdiler. Şüphesiz onlar, 
Allah'ın yolundan çıkmış bir toplum idi.

55  Onlar küfre devam ederek bizi öfkelendirdikleri zaman onlardan intikam aldık ve onların hepsini suda boğduk.
56  Firavun ve toplumunu, kafir insanların önünde giden bir topluluk kıldık. Senin kavminin kâfirleri de onların 

peşinden gittiler. Onların ameliyle başkalarının amel etmemesi ve onların başlarına gelen de kendi başlarına 
gelmemesi için onları öğüt alanlar için bir ders/ibret kıldık.
57  Müşrikler, Hristiyanların ibadet etmiş oldukları İsa'nın Allah Teâlâ'nın şu ayetinin umumuna dahil olduğunu 

zannettiler: "Siz ve Allah'ı bırakıp da kulluk ettiğiniz şeyler, Cehennem'in odunusunuz. Oraya gireceksiniz." 
(Enbiya: 98) Yüce Allah, putlara ibadet etmeyi nehyettiği gibi ona ibadet etmeyi de yasakladı. -Ey Rasûl!- Kavmin 
tartışmada gürültü ve bağırtı çıkararak sözlerini şöyle sürdürürler: "Biz ilahlarımızın İsa'nın derecesinde 
olmalarına razıyız." Yüce Allah onlara cevap olarak bu ayeti indirdi: "Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en 
güzel mükâfat hazırlanmış olanlar var ya; işte bunlar Cehennem'den uzaklaştırılmışlardır.'' (Enbiya: 101)
58  Müşrikler şöyle demişlerdi: "Bizim ibadet ettiklerimiz mi yoksa İsa mı daha hayırlıdır?" İbn Ziba'râ ve 

benzerlerinin vermiş oldukları misaller ile amaçları hakka varmak değildir. Bilakis cedelleşmek için ortaya 
atıyorlardı. Bunlar zaten cibilliyetleri ve tabiatları gereği kavgacı kimselerdir.
59  Oysa Meryem oğlu İsa, ancak Allah'ın kullarından bir kuldur. Kendisine peygamberlik ve rasûllük nimetini 

vermiştik. Yüce Allah, Adem'i ebeveynsiz yarattığı gibi onu da babasız yaratmıştı. Biz de onu Allah'ın kudretini 
görmeleri için İsrailoğulları'na örnek kıldık.
60  -Ey Ademoğulları!- Eğer sizi helâk etmek isteseydik, sizi helâk ederdik ve yeryüzünde melekleri de sizin yerinize 

halife kılardık. O'na hiçbir şeyi ortak koşmadan Yüce Allah'a ibadet ederlerdi.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Ahitleri bozmak, kâfirlerin sıfatlarındandır. 2 - Fasık, aklı hafif olan kimsedir. 
Onu hafife almak isteyenler hafife alır. 3 - Allah'ın öfkelenmesi, hüsran ve kaybetmeyi gerektirir.
4 - Sapkın kimseler, Kur'an ayetlerinin işaret ettiği manaları heva ve arzularına göre tahrif etmeye/değiştirmeye 
çalışırlar.

part 25Zuhruf Suresi 493



61  Şüphesiz İsa, ahir zamanda indiği zaman 
kıyametin büyük alametlerinden birisidir. Bu 
itibarla sakın kıyamet gününden şüphe etmeyin, 
mutlaka gerçekleşecektir. Size Allah katından 
getirdiğime uyun. Çünkü size bu getirdiğim 
içerisinde hiçbir eğrilik olmayan dosdoğru bir 
yoldur.
62  Sakın Şeytan, hileleri ve fitneleri ile sizi 

dosdoğru yoldan çıkarmasın. Çünkü o, sizin için 
apaçık bir düşmandır.
63  İsa -aleyhisselam- kavmine kendisinin rasûl 

olduğunu gösteren apaçık deliller ile geldiği zaman 
onlara şöyle demişti: "Ben size kesin olarak Allah 
tarafından hikmeti getirdim ve dininiz hakkında 
ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size 
açıklamak için geldim. Emirlerine itaat ederek ve 
yasaklarından kaçınarak Allah'tan korkun. Size 
emrettiğim ve yasakladığım şeylerde bana itaat 
edin."
64  "Şüphesiz Allah, benim de sizin de 

Rabbinizdir. O'ndan başka bir Rabbimiz yoktur. 
İbadeti yalnız O'na yapınız. İşte bu tevhit, hiçbir 
eğriliği olmayan dosdoğru olan yoldur."
65  Hristiyan gruplar, İsa hakkında kendi 

aralarında anlaşmazlığa düştüler. Bir kısmı o 
bir ilahtır dediler. Bir kısmı o Allah'ın oğludur 
dediler. Bir kısmı da o ve annesi ile birlikte iki 
ilahtır dediler. İsa'yı ilahlık, oğulluk veya üçün 
üçüncüsüdür diye vasfederek kendi nefislerine 
zulmedip kıyamet gününde kendilerini bekleyen 
acı verici azabı çekecek olanların vay haline.
66  İsa hakkında ayrılığa düşmüş olan bu gruplar, 

farkında olmadıkları bir sırada kıyamet vaktinin ansızın kendilerine gelip çatmasını mı bekliyorlar? Eğer kıyamet, 
onlar küfürleri üzerindeyken gelirse şüphesiz onların akıbetleri acı verici bir azaptır.
67  Küfür ve sapıklık üzerine dost olup samimi olanlar kıyamet gününde birbirlerine düşman olurlar. Ancak 

Allah'ın emirlerine uyan ve yasaklarından sakınanların dostluğu ise hiç kesintiye uğramaz, daimîdir.
68  Yüce Allah, onlara şöyle buyurmaktadır: "Ey kullarım! Bugün karşılaşacağınız şeylerden dolayı sizin üzerinize 

hiçbir korku yoktur. Ve siz dünyada kaçırmış olduğunuz şeylere de üzülmeyeceksiniz."
69  Onlar, kendi rasûllerine indirilen Kur'an'a iman edenler, Kur'an'a boyun eğip emirlerine uyanlar ve 

yasaklarından da sakınanlardır.
70  Siz ve sizin gibi iman edenler ile beraber orada hiç kesintiye uğramayan ve hiç tükenmeyen devamlı nimetler 

ve sevinç içerisinde Cennet'e giriniz.
71  Etraflarında hizmetçiler altın kaplarla, kulpsuz kadehlerle dolaşırlar. Cennet'te nefislerin çektiği, gözlerin 

görüp hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedî olarak kalacaksınız ve oradan hiç çıkmayacaksınız.
72  Yapmış olduğunuz amellerinize karşılık Yüce Allah katından bir lütuf olarak size miras bırakılan ve 

vasıflandırılan Cennet işte budur.
73  Orada sizin için hiç kesintiye uğramayan pek çok meyveler vardır, onlardan yersiniz.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - İsa -aleyhisselam-'ın yeryüzüne inmesi kıyametin büyük alametlerindendir.
2 - Kıyamet gününde fasıkların dostluğu kesilip yok olur. Muttakilerin dostluğu ise devamlıdır.
3 - Dünyada arkalarında bıraktıklarına karşılık Yüce Allah, Müminlerin ahirette karşılaşacakları nimetler 
hakkında müjde verir ve onları sakinleştirip rahatlatır.
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Allah Teâlâ muttaki olanların mükâfatını 
zikrettikten sonra, bunların zıddı olan 
günahkârların da cezasından bahsetmiş ve şöyle 
buyurmuştur:
74  Şüphesiz küfür ve günah ile suçlu olanlar, 

kıyamet gününde Cehennem azabında 
kalıcıdırlar.
75  Üzerlerindeki azap hiç hafifletilmeyecektir. 

Onlar bu sebeple ateşin içinde, kurtulmaktan ve 
Yüce Allah'ın rahmetinden ümit kesmişlerdir.
76  Biz Cehennem'e soktuğumuz zaman onlara 

zulmetmedik. Fakat onlar inkâr etmekle kendi 
nefislerine zulmettiler.
77  Cehennem'in bekçisi Malik'e şöyle söyleyerek 

seslenirler: "Ey Malik! Rabbin bizi öldürsün 
ki, bu azaptan rahat edelim." Malik de onlara 
şu sözüyle cevap verir: "Şüphesiz siz, bu azabın 
içerisinde dâimi kalıcısınız ve hiç ölmeyeceksiniz. 
Ve sizden azap da kesilmeyecektir."
78  Hakikat şu ki, biz size dünyada içerisinde 

hiçbir şüphe bulunmayan hakkı getirmiştik. 
Fakat çoğunuz haktan hoşlanmadınız.
79  Doğrusu onlar, Peygamber -sallallahu aleyhi 

ve sellem-'e karşı bir tuzak hazırladılar ise 
gerçekten biz de onların hazırlamış oldukları 
tuzaklarına karşı kat kat daha sağlam bir tuzak 
ile tedbir almada kararlıyız.
80  Yoksa bizim onların kalplerinde gizledikleri 

sırlarını veya aralarındaki gizli ve açık yaptıkları 
konuşmalarını iştmeyeceğimizi mi zannediyorlar? 
Aksine onun hepsini işitiyoruz ve melekler de 
yanlarında yaptıklarının hepsini yazıyorlar.

81  -Ey Rasûl!- Yüce Allah'a kızları nispet edenlere Allah'ın onların söyledikleri sözlerden münezzeh ve çok 
yüce olduğunu söyle. Yüce Allah'ın bir oğlu da yoktur. Yüce Allah kendisine evlat edinmeden uzaktır ve bundan 
münezzehtir. Ben Allah Teâlâ'ya ibadet eden ve O'nu her şeyden tenzih edenlerin ilkiyim. 82  Göklerin ve yerin 
Rabbi ve arşın Rabbi bu müşriklerin kendisine ortak eş ve çocuk nispet etmelerinden münezzehtir.
83  -Ey Rasûl!- Bırak onları, kendilerine vadolunan günlerine kavuşuncaya kadar batıllarına dalsınlar ve oynaya 

dursunlar. O gün ise kıyamet günüdür. 84  O Allah -Subhenehu ve Teâlâ- gökte hak ile ibadet edilendir ve O yerde 
de hak ile ibadet edilendir. O; mahlûkatında, yarattıklarında, takdirinde ve düzenlemesinde hikmet sahibidir. 
Kullarının hallerini bilendir. O hususta hiçbir şey O'na gizli kalmaz.
85  Her noksanlıktan münezzeh olan Yüce Allah'ın hayırları ve bereketleri sınırsız bir şekilde çoğalıp, artmıştır. 

Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunanların hepsinin mülkü yalnız O'nundur. Kıyamet saatinin ilmi yalnız 
O'ndadır ve O'ndan da başkası da bilemez. Ahirette hesap ve karşılık için yalnız O'na döndürüleceksiniz.
86  Müşriklerin Allah'tan başka ibadet ettikleri ilahları Allah katında şefaat edemezler. Ancak İsa, Üzeyir ve 

melekler gibi, neye şahitlik ettiğini bilerek Allah'tan başka hak bir ilahın olmadığına şahitlik edenler bundan 
müstesnadır.
87  Onlara: "Kendilerini kim yarattı?" diye soracak olsan, muhakkak ki şöyle derler: "Bizi Allah yarattı." Bu 

itiraftan sonra nasıl olur da yalnızca Allah'a ibadet etmekten döndürülüyorlar?
88  Her noksanlıktan münezzeh olan Allah, kavminin Rasûlünü yalanlamalarından dolayı; "Ya Rabbi! Şüphesiz 

bunlar, benimle onlara gönderdiğin hakka iman etmeyen bir kavimdir." diye şikayet etmesini biliyor.
89  Şimdilik sen onlardan yüz çevir ve onlara şerlerini defedecek bir şey söyle. -Bu durum Mekke'de idi- Yakında 

karşılaşacakları cezayı bilecekler.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Haktan nefret etmek büyük bir tehlikedir. 2 - Kâfirlerin tuzakları bir müddet 
sonra da olsa kendilerine döner. 3 - Kulun Rabbi hakkındaki ilmi arttıkça, Rabbine olan güveni ve şeriatına olan 
teslimiyeti de artar. 4 - Kıyamet vaktinin ilmi Allah'a mahsustur.
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Duhân Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Yalanlayanları dünya ve âhiretin azabıyla uyarıp, 
kendilerini bekleyen azap ile korkutmak.

 C Tefsîr:
1  (Hâ, Mîm) Bu hususta benzer bir açıklama 

Bakara Suresi'nin başında zikredilmiştir.
2  Yüce Allah, hak yolunun hidayetini açıklayan 

Kur'an'a yemin etti. 3  Şüphesiz biz Kur'an'ı 
Kadir Gecesi'nde indirdik ve bu gecede çok 
hayırlar vardır. Şüphesiz biz bu Kur'an ile 
korkuturuz. 4  Bu gece; Yüce Allah tarafından 
gelecek sene içinde rızık, ecel ve diğer tüm 
hususlarla ilgili işler hikmetle ayrılır.
5  Biz her mühkem olan işi kendi katımızdan 

ayırırız. Şüphesiz biz, rasûlleri göndereniz.
6  -Ey Rasûl!- Biz, rasûlleri gönderildikleri 

toplumlara Rabbinden bir rahmet olarak 
gönderiyoruz. Şüphesiz her noksanlıktan 
münezzeh olan Allah, kullarının söylemiş 
oldukları her şeyi işitendir. Yapmış oldukları 
bütün fiillerini ve niyetlerini bilendir. Bundan 
hiçbir şey O'na gizli kalmaz. 7  Eğer kesin olarak 
inanıyorsanız rasûlüme iman ediniz. İyi bilin ki 
Allah; göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan 
her şeyin Rabbidir.
8  O'ndan başka hak mabud (ilah) yoktur. 

Diriltir ve öldürür. O'ndan başka dirilten ve 
öldüren yoktur. Sizin de Rabbiniz ve sizden 
önceki atalarınızın da Rabbidir. 9  Müşrikler tekrar dirilişe kesin olarak iman etmiş değillerdir. Bilâkis onlar 
bulundukları batıl içinde tekrar öldükten sonra dirilme ile ilgili şüphe içinde eğlenip duruyorlar. 10  -Ey Rasûl!- 
Sen kavminin başına yakında gelecek azabı bekle. Dehşetin şiddetinden gözleriyle apaçık görecekleri o gün 
gökyüzü, dumanını getirecektir. 11  Bu azap, kavminin her tarafını saracaktır ve onlara şöyle denecektir: "Bu, 
sizin başınıza gelen acı verici bir azaptır."
12  Şöyle söyleyerek Rablerine yalvarıp yakarırlar: "Rabbimiz! Bize göndermiş olduğun azabı üzerimizden kaldır. 

Şüphesiz azabı üzerimizden kaldırırsan, biz, Sana ve rasûlüne iman ederiz.'' 13  Onlar nerede, düşünüp öğüt alıp, 
Rablerine dönmek nerede? Hâlbuki kesin olarak kendilerine mesajı apaçık olan bir rasûl geldi ve onun sadık, emin 
olduğunu da biliyorlardı. 14  Sonra onu tasdik etmekten yüz çevirdiler ve onun hakkında şöyle dediler: "O başka 
biri tarafından öğretilmiş biridir, rasûl değildir." Onun hakkında şöyle demişlerdi: "O bir delidir."
15  Biz sizin üzerinizden azabı biraz kaldırdığımız zaman, şüphesiz siz tekrar küfrünüze ve yalanlamanıza 

döneceksiniz.
16  -Ey Rasûl!- Bedir Günü'nde ve kıyametin şiddetli azap gününde kavminin kâfirlerini kuvvetlice yakalamamızı 

bekle. Allah'a küfür etmeleri ve rasûlünü yalanlamaları sebebi ile biz de onlardan intikamımızı mutlaka alacağız.
17  Andolsun onlardan önce Firavun'un kavmini de imtihan etmiştik. Onlara Allah tarafından kendilerini Allah'ın 

birliğine ve ibadetine davet eden değerli ve şerefli bir rasûl olan Musa -aleyhisselam- gelmişti.
18  Musa Firavun ve kavmine şöyle dedi: "İsrailoğulları'nı bana verin. Onlar Allah'ın kullarıdır. Sizin onları köle 

etmeye bir hakkınız yoktur. Şüphesiz ben, Allah tarafından bana emredileni hiç eksiltmeden ve artırmadan size 
tebliğ etmem için gönderilmiş güvenilir bir rasûlum."

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Kur'an'ın hayırları bol olan Kadir Gecesi'nde inmesi, bu gecenin çok değerli 
olduğuna delildir. 2 - Rasûllerin gönderilmesi ve Kur'an'ın indirilmesi Yüce Allah'ın kullarına olan rahmetinin 
göstergesidir. 3 - Peygamberler ile gönderilen dinler, zayıfların kibirli kimselerin ellerinden kurtulmaları anlamına 
gelir.
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19  Allah'a ibadeti terk ederek O'na karşı 
kibirlenip, kullarına da üstünlük taslamayın. 
Şüphesiz ben, size apaçık bir delil getiriyorum.
20  Şüphesiz ki beni taşlayarak öldürmenizden 

benim de sizin de Rabbiniz olan Yüce Rabbime 
sığındım.
21  Eğer benim getirdiğimi tasdik etmiyorsanız, 

hiç değilse bana bir kötülük dokundurmadan 
benden uzaklaşın.
22  Musa -aleyhisselam- Rabbine şöyle dua 

etmişti: "Şüphesiz bu kavim -Firavun ve ileri 
gelenleri- suçlu bir kavimdir. Cezalarının acele 
getirilmesini hak ediyorlar."
23  Allah, Musa'ya kavmini geceleyin yola 

çıkarmasını emretti. Firavun ve kavmi tarafından 
takip edileceklerinin haberini verdi.
24  Yüce Allah Musa'ya, İsrailoğulları ile beraber 

denizi geçtikten sonra daha önce sakin halde 
olduğu gibi denizi kendi halinde sakin bırakmasını 
emretti. Şüphesiz Firavun ve askerleri denizde 
boğularak helâk olacak bir ordudur.
25  Firavun ve kavmi geride nice bahçeler ve 

akan pınarlar bıraktılar.
26  Onlar, geride nice ekinler ve değerli konaklar 

bıraktılar.
27  Onlar arkalarında zevk ve sefasını sürdükleri 

nice nimetler bırakmışlardı.
28  İşte böyle halleri size vasfedildiği gibi vuku 

buldu. Onların bahçelerini, pınarlarını, ekinlerini 
ve o değerli köşklerini başka bir kavme miras 
bıraktık ve onlar da İsrailoğulları'dır. 29  Firavun 
ve kavminin suda boğulup helâk olmaları ile gök 

de yer de ağlamadı. Tevbe edinceye kadar kendilerine mühlet de verilmedi.
30  Gerçek şu ki, İsrailoğulları'nı alçaltıcı azaptan kurtardık. Öyle ki; Firavun ve kavmi çocuklarını öldürüyor ve 

kadınlarına hizmetçilik yaptırarak küçük düşürüyorlardı.
31  Biz, onları Firavun'un azabından kurtardık. Şüphesiz o, Allah'ın emrine ve dinine karşı haddi aşmış bir zorba 

idi.
32  Andolsun İsrailoğulları'nı bizden bir ilim üzere peygamberlerinin çokluğu ile dönemlerinde dünya milletlerinin 

üzerine seçip tercih ettik.
33  Biz onlara, kendileriyle Musa'yı desteklediğimiz açık nimet olan kudret helvası ve bıldırcın gibi mucizeler ve 

apaçık deliller verdik.
34  Şüphesiz ölümden sonra tekrar dirilmeyi inkâr edip yalanlayan müşrikler şöyle diyorlar:
35  "İlk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur ve ondan sonra bir hayat da yoktur. Biz bu ölümden sonra tekrar 

diriltilecek de değiliz."
36  Onlar şöyle dediler -Ey Muhammed!- "Sen ve sana tabi olanlarla beraber eğer iddianızda doğru söylüyorsanız 

ve gerçekten Allah ölüleri hesap ve ceza için tekrardan diriltiyor ise, haydi ölen atalarımızı tekrar canlı olarak geri 
getirin bakalım." 37  -Ey Rasûl!- Seni yalanlayan müşrikler mi güç, kuvvet ve direnç bakımından daha hayırlı, 
yoksa Tubba kavmi ile öncekiler mi? Âd ve Semûd gibi, biz onların hepsini helâk etmiştik. Şüphesiz onlar suçlu/
günahkâr idiler. 38  Biz gökleri, yeri ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.
39  Biz gökleri ve yeri ancak açık bir hikmet için yarattık. Fakat müşriklerin çoğu onu bilmiyorlar.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Düşmanın tuzağından koruması için Mümin kimsenin Rabbine iltica etmesinin 
gerekliliği beyan edilmiştir. 2 - Kâfirlerin hakka davet edilip ona icabet etmediklerinde ve dava ehline karşı 
mücadele ettiklerinde onlara beddua etmenin meşrû oluşu. 3 - Kâfirin Allah katındaki değersizliğinden dolayı 
kâinat, onun ölümüne üzülmez. 4 - Yüce Allah kâinatı ateistlerin ve dinsizlerin idrak edemediği kesin bir hikmet 
için yaratmıştır.
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40  Şüphesiz Yüce Allah'ın kulları arasında 
hüküm verip, birbirlerinden ayırt edeceği kıyamet 
günü, bütün yaratılmışlar için belirlenmiş bir 
vakittir. Muhakkak Yüce Allah bu günde bütün 
yaratılmışları bir araya toplar.
41  O gün hiçbir yakının yakınına ve bir dostun 

da dostuna hiçbir faydası olmadığı bir gündür. Ve 
onlardan Allah'ın azabını engelleyemezler. Çünkü 
o günde mülk Allah'ındır. Hiçbir kimse hiçbir 
şeye sahip olduğunu iddia da edemeyecektir.
42  İnsanlardan ancak Allah'ın merhamet ettiği 

kimseler bunların dışındadır. Çünkü önceden 
yapmış olduğu salih amellerden faydalanır. Yüce 
Allah hiç kimsenin kendisine galip gelemeyeceği 
Azîz/mutlak galiptir. Tevbe eden kullarına karşı 
çok merhametlidir.
Yüce Allah, kıyameti zikrettikten sonra insanların 
alacakları karşılığa göre gruplara ayırlacağını 
beyan ederek şöyle buyurmuştur:
43  Yüce Allah'ın bitirdiği Zakkum ağacı 

Cehennem'in dibindedir.
44  Büyük ve çok günah sahibinin yemeğidir. 

O kimse kâfir kimsedir ve bu ağacın iğrenç 
meyvesinden yer.
45  Zakkum ağacının meyvesi siyah zeytin yağı 

gibidir. Aşırı sıcaklığının şiddetinden dolayı o 
kimselerin karınlarında kaynayıp durur.
46  Son derece sıcak suyun kaynaması gibidir.
47  Cehennem zebanilerine şöyle denilir: "Onu 

şiddetle ve kabaca tutun, Cehennem'in ortasına 
doğru sürükleyerek atın."
48  "Sonra bu azap edilen kimsenin başının 

üzerinden aşırı kaynar suyu boşaltın. Zira bu o azap orada sürekli devam eder."
49  Alay edilerek ona şöyle denilir: "Acı verici bu azabı tat bakalım. Şüphesiz sen kavminde değerli ve şerefliydin."
50  Şüphesiz bu, kıyamet gününde gerçekleşmesi hakkında şüphe ettiğiniz azaptır. Ne var ki azabı gördüğünüz 

vakit daha önceden duyduğunuz şüpheniz artık ortadan kalkmıştır.
51  Rablerine karşı müttaki olanlar ise kendilerine isabet edecek her türlü kötülükten güvende olup Rablerinin 

emirlerini yerine getirerek ve yasaklarından sakınarak güvenli bir makamdadırlar.
52  Bağlar, bahçeler ve akan su pınarları arasındadırlar.
53  Cennet'te ince ipek ve kalın ipekten elbiseler giyerek, karşılıklı otururlar. Hiçbiri diğerine arkasını dönüp 

oturmaz.
54  Yukarıda zikredilen nimetlerle Cennet ehline ikramda bulunduğumuz gibi, Cennet'te onları iri gözlü ve 

gözlerinin beyazlığı bembeyaz ve siyahlıkları da simsiyah güzel eşlerle evlendiririz.
55  Onlar, istedikleri her türlü meyveyi kendilerine getirmeleri için orada hizmetçilerini çağırırlar. Orada 

meyvelerin tükenmesinden ve kendilerine zarar vermesinden güven içindedirler.
56  Onlar Cennet'te ebedî olarak kalırlar. Dünya hayatında ilk tattıkları ölümden başka bir ölüm tatmazlar. 

Rableri onları Cehennem azabından korumuştur.
57  Zikredilen bu nimetler Rabbinin onlara lütuf ve ihsanıdır. Zira onları Cennet'e sokup, Cehennem ateşinin 

azabından korumuştur. Bu öyle büyük bir kurtuluştur ki, hiçbir kurtuluş ona benzemez.
58  -Ey Rasûl!- Biz bu Kur'an'ı öğüt alırlar diye senin dilinle indirdik, kolayca anlaşılması için de kolaylaştırdık.
59  Bizim sana, onların helâkı için yardımımızı bekle! Şüphesiz onlar da senin helâk olmanı bekliyorlar.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Kâfire bedenî azap ile birlikte psikolojik azap birleştirilerek sunulur.
2 - En büyük başarı, Cehennem'den kurtulmak ve Cennet'e girmektir.
3 - Yüce Allah Kur'an'ın lafzı ve manasını kullarına kolaylaştırmıştır.
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Câsiye Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Ayetlerin arz edilmesi 
ve ahiretin hatırlatılması suretiyle hakka karşı 
kibirli olan hevâ sahiplerinin tedavi edilmesi.

 C Tefsîr:
1  (Hâ, Mîm) Bu hususta benzer bir açıklama 

Bakara Suresi'nin başında zikredilmiştir.
2  (Bu) Kur'an, hiç kimsenin kendisine galip 

gelemeyeceği Azîz/mutlak galip, yaratmasında, 
takdir etmesinde ve işleri çekip çevirmesinde 
hikmet sahibi olan Allah tarafından indirilmiştir.
3  Şüphesiz göklerde ve yerde Müminler için 

Yüce Allah'ın kudretine ve birliğine delil olan 
ayetler vardır. Çünkü ayetlerden ve delillerden 
ibret alanlar ancak Müminlerdir.
4  -Ey İnsanlar!- Sizin nutfeden/meniden sonra 

çiğnemlik et parçasından sonra embriyodan 
yaratılmanızda ve Yüce Allah'ın yeryüzünde 
yaydığı çeşit çeşit hayvanların yaratılışında Yüce 
Allah'ın bir ve tek yaratıcı olduğuna iman eden 
kimseler için çok açık deliller vardır.
5  Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, 

Yüce Allah'ın gökten rızık olarak indirdiği 
yağmur ile ölümünden sonra yeryüzünde hiçbir 
bitki yok iken onunla tekrar yeryüzüne hayat 
vermesinde, sizin faydanıza olması için rüzgârları 
bazen bir yönden bazen de başka bir yönden 
estirmesinde aklını kullanan kimseler için deliller/
işaretler vardır. Bunlarla da Allah'ın birliğine, 

ölümden sonra tekrar diriltmesine ve her şeye kadir olmasına delil getirirler. 6  -Ey Rasûl!- Bunlar sana hak 
olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleri ve kesin delilleridir. Şayet Yüce Allah'ın kuluna indirilen sözüne delilleri ile 
iman etmiyorlar ise bundan sonra tasdik edip hangi söze ve hangi kesin delillere inanacaklardır?
7  Çokça yalan söyleyen her günahkâra Yüce Allah tarafından helâk ve azap vardır.
8  Bu kâfir, Kur'an'da Yüce Allah'ın ayetlerinin kendisine okunduğunu işitir de sonra kendi nefsinde hakka karşı 

büyüklük taslayarak sanki kendisine o okunan ayetleri duymamış gibi direnir. Ey Rasûl! O kimseye ahiretinde 
onun için kötü olacak şeyleri haber ver. O, kendisini bekleyen acı verici azabın ta kendisidir.
9  Kendisine Kur'an'dan bir şey ulaştığı zaman onu alay konusu haline getirir. Kur'an'a karşı alay etme vasfıyla 

vasıflanan o kimseler için kıyamet gününde alçaltıcı bir azap vardır. 10  Önlerinde Cehennem, onları ahirette 
beklemektedir. Onların kazanmış oldukları mallar, Allah'a karşı onlara hiçbir fayda vermez. Allah'tan başka 
ibadet ettikleri putlar onların üzerinden hiçbir şeyi kaldıramaz. Kıyamet gününde onlar için büyük bir azap 
vardır. 11  Rasûlümüz Muhammed'e indirdiğimiz bu kitap hak yola hidayet eden bir rehberdir. Rasûlüne indirilen 
Rablerinin ayetlerini inkâr edenlere kötü ve acı verici bir azap vardır. 12  -Ey İnsanlar!- O'nun emriyle denizde 
gemilerin akıp gitmesi, çeşitli mübah kazançlar elde ederek fazlından istemeniz ve Yüce Allah'ın üzerinizdeki 
nimetlerine şükretmeniz için tek olan Yüce Allah denizi sizin hizmetinize vermiştir. 13  Allah -Subhanehu ve Teâlâ- 
size göklerde bulunan güneşi, ayı ve yıldızları, yeryüzünde bulunan nehirleri, ağaçları, dağları ve diğer pek çok 
canlıyı hizmetinize vermiştir. Bunları sizin hizmetinize vermesinde Allah'ın kudretini, birliğini, ayetlerini düşünen 
ve onlardan ibret alan bir toplum için elbette ibretler vardır.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Yalan söylemek, günah işlemede ısrar etmek, kibirli olmak ve Yüce Allah'ın 
ayetleri ile alay etmek sapıkların sıfatlarıdır. Yüce Allah bu vasıflarla vasıflananları tehdit etmiştir.
2 - Yüce Allah'ın nimetleri pek çoktur. Kâinatta bulunan şeyleri kullarının hizmetine sunması onlara bahşettiği bazı 
nimetlerindendir. 3 - Bahşedilen nimetler, kullarına bu nimetleri sunan Yüce Allah'a karşı kulların şükretmesini 
gerektirmektedir.
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14  -Ey Rasûl!- Allah'a iman eden ve rasûllerini 
tasdik edenlere söyle. Sizlere kötülük yapan 
kâfirleri ve Allah'ın nimetlerine veya gazabına 
aldırış etmeyenleri bağışlayınız. Şüphesiz Allah, 
sabreden Müminleri ve dünyada yapmış oldukları 
kötü amellerle hakka tecavüz eden kâfirlerin 
yaptıklarının karşılığını verecektir.
15  Kim salih amel işlerse salih amelinin neticesi 

ona aittir. Yüce Allah, onun yapmış olduğu amele 
ihtiyaç duymaz. Kim kötü amel işlerse kötü 
amelinin akıbeti de ona aittir. Onun kötülüğü 
Allah'a zarar veremez. Sonra herkesin hak 
ettiğinin karşılığını vermemiz için ahirette yalnız 
bize döneceksiniz.
16  Gerçek şu ki, İsrailoğulları'na Tevrat'ı ve 

hikmetle insanların arasını ayırmayı bahşettik. 
Peygamberlerin çoğunu onlardan, İbrahim 
-aleyhisselam-'ın zürriyetinden kıldık. Onları 
çeşitli temiz şeylerle rızıklandırdık ve onları 
zamanlarının insanlarına üstün kıldık.
17  Onlara din hususunda hakkı batıldan ayıran 

açık deliller verdik. Onlara hüccet ikame edilip 
peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi 
ve sellem- gönderildikten sonra ihtilafa düştüler. 
Onları bu ihtilafa sürükleyen ise ancak liderlik, 
şan hırsına kapılıp birbirlerine haksızlık etmeleri 
sebebiyledir. -Ey Rasûl!- Şüphesiz ki Rabbin, 
dünyada hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde, 
kimin haklı ve kimin haksız olduğunu açığa 
çıkarıp kıyamet günü onların arasında hüküm 
verecektir.
18  Sonra da seni kendi buyruğumuz ile senden 

önceki rasûllerimize emrettiğimiz yol, sünnet ve metot üzerine kıldık ki bununla imana ve salih amele davet 
ediyorsun. Sen bu şeriata tabi ol ve hakkı bilmeyenlerin heveslerine tabi olma. Zira onların hevesleri haktan 
saptırır.
19  Şüphesiz hakkı bilmeyenlerin hevalarına uyarsan, Allah'tan gelecek herhangi bir azabı önleme hususunda, 

sana asla fayda sağlayamazlar. Şüphesiz bütün uluslar/dinler ve inançlar birbirlerine yardım edip Müminlere karşı 
destek olurlar. Yüce Allah ise emirlerine uyan ve yasaklarından kaçınan muttakilere yardım eder ve zafer bahşeder.
20  Peygamberimize indirilen bu Kur'an, hakkı batıldan ayırıp insanların bütün işlerinde doğruyu görmelerini ve 

şüphesiz hakka iman eden bir kavim için de hak yolunu gösteren bir rehber ve rahmettir. Çünkü onlar, Rableri 
onlardan razı olması için onun hidayetiyle doğru yolu bulurlar ve (Rableri) onları Cennet'e sokar ve Cehennem'den 
uzaklaştırır.
21  Yoksa uzuvlarıyla küfür ve günah işleyenleri Allah'a iman edip salih amel işleyenler gibi dünyada ve ahirette 

yaptıklarının karşılığını almalarında bir tutacağımızı mı sanıyorlar? Ne kadar çirkin hüküm veriyorlar.
22  Allah gökleri ve yeri büyük ve açık bir hikmetle yarattı. Asla boş yere yaratmadı. Her nefse hiçbir haksızlığa 

uğramadan kendi kazanmış olduğu hayır ve şerrin karşılığını vermek için yarattı. Yüce Allah, onların yapmış 
oldukları iyiliklerini eksilterek ve kötülüklerini de artırarak onlara zulmetmez.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Yeryüzünde fesadı ortaya koymaz ve Allah'ın sınırlarını aşmaz ise zalimi affedip onu bağışlamak üstün bir 
ahlâktır. Zannı galipleriyle güzel bir son olacaksa Allah bunu (affetmeyi ve bağışlamayı) Müminlere emretmiştir.
2 - Şeriata tabi olmanın farz olduğu ve insanların arzularına uymaktan uzaklaşılmasının gerekliliği beyan edilmiştir. 
3 - Müminler ve kâfirler sıfatlarda eşit olmadıkları gibi yapmış oldukları amellerinin karşılığını almakta da eşit 
olmazlar.
4 - Allah gökleri ve yeri büyük ve açık bir hikmete uygun bir şekilde yarattı. Bunu maddiyatçı cahil ateistler 
bilmezler.
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23  -Ey Rasûl!- Hevasına uyan ve onu kendisine 
muhalefet etmeyeceği mabudu yerine koyana 
bir bak. Yüce Allah onu kendi ilmi uyarınca 
saptırmıştır. Çünkü saptırılmayı hak etmiştir. 
Onun kalbini mühürlemiştir. Artık faydalanacağı 
şeyleri duymaz hale gelmiştir. Allah onun gözüne 
hakkı görmeyi engelleyen bir perde çekmiştir. 
Yüce Allah'ın onu saptırmasından sonra artık 
kim onu hakka yönelmeye muvaffak kılabilir. 
Hevalarına tabi olanların uğrayacakları zararları 
ve Allah'ın şeriatına tabi olanların elde edecekleri 
menfaatleri hiç düşünüp, akletmiyor musunuz?
24  Ölümden sonra tekrar dirilmeyi inkâr eden 

kâfirler dediler ki: "Hayat sadece bu dünya 
hayatıdır ve bundan başka bir hayat yoktur. 
Nesiller ölür ve bir daha geri dönmezler ve 
ardından yeni nesiller yaşar. Bizi ancak gece 
ve gündüzün birbirini takip etmesi öldürür." 
Onların öldükten sonra tekrar dirilmeyle ilgili 
inkâr etmeleri hususunda hiçbir bilgileri yoktur. 
Onların bütün bildikleri sadece zandan ibarettir. 
Şüphesiz hiçbir zaman zan hakkın yerine geçmez.
25  Ölümden sonra tekrar dirilmeyi inkâr eden 

müşriklere apaçık olan ayetlerimizi okuduğu 
zaman onların Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 
sellem- ve ashabına söyledikleri şu sözden başka 
ortaya koyacakları hiçbir delilleri yoktur: "Eğer 
doğru söyleyen kimseler iseniz; bizim öldükten 
sonra tekrar dirileceğimiz kesin ise, öyleyse ölmüş 
olan atalarımızı diriltip geri getirin."
26  -Ey Rasûl!- Onlara de ki: "Allah sizi yoktan 

var edip size hayat vererek yaşatır. Ölümünüzden 
sonra sizi kendisinde hiç şüphe bulunmayan kıyamet gününde hesap ve ceza için tekrardan bir araya getirecektir. 
Kendisinde hiçbir şüphe olmayan o gün mutlaka gelecektir." Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. Bundan dolayı 
onun için salih amellerle hazırlık yapmıyorlar.
27  Göklerin mülkü ve yerin mülkü tek başına Yüce Allah'ındır. Göklerde ve yerde hak ile O'ndan başka bir varlığa 

ibadet edilmez. Kıyametin koptuğu gün, Allah o vakitte ölüleri hesap ve ceza için tekrar diriltir. Allah'tan başkasına 
ibadet eden batıl ehli, hakkı geçersiz ve batılı hak olarak gerçekleştirmek isteyenler hüsrana uğrayacaklardır. 
28  -Ey Rasûl!- O gün her ümmeti diz üstü çökmüş, kendisine ne yapılacağını bekler halde görürsün. Her ümmet 

yazıcı meleklerin yazmış olduğu amel defterlerine çağrılır. -Ey insanlar!- Bugün, dünyada yaptığınız hayır ve 
şerrin karşılığını göreceksiniz.
29  Bu meleklerimizin sizler tarafından yapılan amelleri yazdıkları kitabımızdır. Sizin hakkınızda hak ile şahitlik 

etmektedir. Haydi onu okuyunuz. Şüphesiz biz yazıcı meleklere sizin dünyada yapmış olduğunuz amelleri 
yazmalarını emrediyorduk.
30  İman edenler ve salih ameller işleyenlere gelince her türlü noksanlıktan münezzeh olan Rableri, onları rahmetiyle 

Cennet'ine sokacaktır. Yüce Allah'ın onlara vermiş olduğu bu mükâfat ise, apaçık olan ve onun derecesine hiçbir 
kurtuluşun ulaşamadığı kurtuluştur.
31  Allah'ı küfredenlere gelince, azarlamak için onlara şöyle denilir: "Ayetlerim size okunmadı mı? Fakat siz 

onlara iman etmeyip onlara karşı büyüklük tasladınız. Küfür edip günah işleyen suçlu bir kavim olmuştunuz."
32  Sizlere"Allah'ın -kullarını tekrar diriltip hak ettikleri karşılıklarını vereceği sözü- haktır; gerçekten onda bir 

şüphe yoktur." denildiği zaman siz de şöyle derdiniz: "Bu kıyametin biz ne olduğunu bilmiyoruz. Biz yalnızca onun 
meydana geleceği hakkında zayıf bir zan içindeyiz. Kıyametin kopacağına dair kesin bir bilgi sahibi değiliz."

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Heva ve hevese tabi olmak sahibini helâk eder ve muvaffak olma sebeplerini 
engeller. 2 - Kıyamet günü son derece şiddetli ve korkunçtur. 3 - Şüphesiz zan, haktan (ilimden) hiçbir şeyin yerine 
geçmez. Özellikle itikât alanında.
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