
31  İbrahim -aleyhisselam- meleklere şöyle dedi: 
"Sizin işiniz/göreviniz nedir? Maksadınız nedir?"
32  Melekler ona cevap olarak şöyle dediler: 

"Şüphesiz Yüce Allah, bizi çirkin günahları 
işleyen günahkâr bir topluluğa gönderdi."
33  "Onların üzerlerine balçıktan yapılmış taşlar 

atacağız."
34 -Ey İbrahim!- (Bu taşlar) Rabbinin katında

küfürde ve günahlarda aşırıya gidip Yüce Allah'ın 
sınırlarını aşanlar için belirlenmiş (taşlardır).
35  Lût'un kavminden Mümin olanları, 

günahkârlara isabet edecek azap onlara isabet 
etmesin diye o beldeden çıkardık.
36  Bu beldede bir ev halkından başka Müslüman 

bulamadık. Onlar, Lût -aleyhisselam-'ın ev 
halkıdır.
37  Lût kavminin yaşadığı beldede onların üzerinde 

azabın geçekleştiğine işaret eden izler bıraktık 
ki, onlara isabet eden elem verici azaptan korkan 
kimseler ibret alsınlar. Böylece, o azaptan kurtulmak 
için, onların yaptıklarını yapmasınlar.
38  Musa'yı apaçık deliller ile Firavun'a 

göndermemizde de elem dolu azaptan korkanlar 
için ibretler vardır.
39  Firavun gücüne ve askerlerine güvenerek 

haktan yüz çevirdi ve Musa -aleyhisselam- 
hakkında şöyle dedi: "O, insanları büyüleyen bir 
sihirbaz ya da ne dediğini akletmeyen delidir."
40  Onu ve askerlerinin hepsini yakalamış ve 

denize atmıştık. Bunun akabinde boğulup helâk 
oldular. Firavun kendini ilah olarak atfetmesinden 
ve yalanlamasından dolayı suçlu olarak kınanmış bir şekilde gelecektir.
41  Hûd'un kavmi Âd kavminde de elem verici azaptan korkanlar için ibretler vardır. Onlara yağmur taşımayan, 

ağaçları aşılamayan içinde bereket olmayan bir rüzgâr göndermiştik.
42  Uğradığı hiçbir canlıyı ve malı yok etmeden gitmiyordu ve paramparça çürümüş hale getiriyordu.
43  Salih -aleyhisselam-'ın kavmi Semûd'da da elem verici azaptan korkanlar için ibretler vardır. Onlara şöyle 

demişti: "Ecelleriniz bitmeden önce hayatınızdan istidafe edin."
44  Rablerinin emrine karşı kibirlendiler, iman ve itaat etmeye karşı büyüklenip kibirlendiler. Bunun akabinde 

azabın inmesini bekliyorlar iken azap yıldırımları onları yakalayıverdi. Zira yıldırım inmeden üç gün önce azap 
ile vadolunmuşlardı.
45  Kendilerine inen azabı def etmeye güç yetiremediler. Onların bundan korunacak güçleri de olmadı.
46  Bu zikredilenlerden önce de Nuh kavmini boğulmayla helâk ettik. Çünkü onlar, Allah'a itaat etmekten 

uzaklaşmış bir topluluktu. Bu yüzden cezayı hak ettiler.
47  Gökyüzünü biz bina ettik, kuvvetimizle onu kusursuz inşa ettik. Onun etrafını da genişletmekteyiz.
48  Yeryüzünü, üzerinde yaşayanlar için yatak gibi döşedik. Biz ne güzel döşeyicileriz. Öyle ki yeryüzünü onlar için 

döşedik. 49  Biz, erkek ve dişi, gökyüzü ve yeryüzü, kara ve deniz gibi, her şeyi iki sınıf yarattık ki her şeyi iki sınıf yaratan 
Allah'ın birliğini ve kudretini düşünüp öğüt alırsınız.
50  Allah'a itaat ederek ve O'na karşı gelmekten sakınarak azabından mükâfatına kaçın. -Ey insanlar!- O'nun 

cezalandırmasından sizi sakındıran apaçık bir uyarıcıyım.
51  Yüce Allah ile beraber kendisine ibadet ettiğiniz başka ilahlar edinmeyin. Şüphesiz ben, size O'nun tarafından 

(gönderilmiş) açık bir uyarıcıyım.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - İman mertebesi, İslam'dan derece olarak daha üstündür. 2 - Yüce Allah'ın, 
yalanlayan ümmetleri helâk etmesi bütün insanlar için bir derstir. 3 - Yüce Allah'tan korkmak, Allah -Subhanehu 
ve Teâlâ-'ya salih ameller ile yönelmeyi gerektirir, O'ndan kaçmayı gerektirmez.

٥٢٢
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52  Mekke ehlinin yalanladığı gibi geçmiş 
ümmetler de yalanlamıştı. Kendilerine bir 
peygamber geldiğinde: "O, büyücüdür ya da 
mecnundur." dediler.
53  Rasûlleri yalanlama hususunda geçmiş dönemde 

yaşayan kâfirler ve sonradan gelenler bunu birbirine 
vasiyet mi ettiler? Hayır. Doğrusu! Onları, içinde 
bulundukları azgınlıkları bunda bir araya getirdi.
54  -Ey Rasûl!- Bu yalanlayanlardan yüz çevir. 

Sen bundan dolayı kınanacak değilsin. Onlara 
gönderildiğin şeyi hakkıyla ulaştırdın.
55  Onlardan yüz çevirmen, seni onlara öğüt 

vermekten ve hatırlatmalarda bulunmaktan 
alıkoymasın. Onlara öğüt ver ve hatırlat. Çünkü 
öğüt, Allah'a iman edenlere fayda verir.
56  Ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet 

etsinler diye yarattım. Bana şirk koşmaları için 
yaratmadım. 57  Onlardan rızık istemiyorum, 
beni doyurmalarını da istemiyorum.
58  Yüce Allah, kullarını rızıklandırandır. Bütün 

mahlûkat, O'nun rızkına muhtaçtır. Hiç kimsenin 
kendisine galip gelemeyeceği güç kuvvet sahibidir. 
Bütün cinler ve insanlar Allah -Subhanehu ve 
Teâlâ-'nın kuvvetine boyun eğmişlerdir.
59  -Ey Rasûl!- Seni yalanlayarak kendi nefislerine 

zulmedenlerin de geçmişteki arkadaşlarının payı 
gibi azaptan payları vardır. O azabın belirli bir 
vakti vardır. Onun vakti gelmeden bir an önce 
gelmesini benden talep etmeyin.
60  Hüsrana uğramalarından ve helâk 

olmalarından dolayı Allah'a iman etmeyip, kâfir 
olanların vay hallerine! Onlar, üzerilerine azap 

indirilmek ile tehdit olundukları kıyamet gününe iman etmeyerek rasûllerini yalanladılar.

Tûr Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Apaçık delil ve kesin kanıtları gözler önüne sererek yalanlayanların şüpheleri 
çürütülmüştür. Bu da boyun eğmek ve teslim olmak zorunda bırakılmaları içindir.

 C Tefsîr: 1  Yüce Allah, Musa -aleyhisselam- ile konuştuğu yer olan, Tur dağı adına yemin etmiştir.
2  Ve yazılmış kitaba (Ku'an-ı Kerim'e) yemin etmiştir. 3  Önceden indirilmiş kitaplarda olduğu gibi yayılmış 

sahifeler içinde. 4  Yüce Allah, meleklerin gökyüzünde Allah'a ibadet ederek imar ettikleri eve yemin etmiştir.
5  Yerin tavanı olan yükseltilmiş göğe yemin etmiştir. 6  Yüce Allah, su ile dolu denize yemin etmiştir.
7  -Ey Rasûl!- Rabbinin azabı kâfirler üzerine mutlaka vuku bulacaktır, bunda hiç şüphe yoktur.
8  Onlardan bunu defedecek ve gerçekleşmesine mani olacak hiçbir şey yoktur. 9  O gün gök hareket eder, 

kıyametin gelişini çalkalanarak haber verir. 10  Dağlar yerlerinden hareket edip yürür.
11  Yalanlayanların hüsrana ve helâka uğrayacak olmalarından dolayı vay onların hallerine! Zira Yüce Allah 

o günde kâfirleri azabı ile tehdit etmiştir. 12  Onlar daldıkları batıl içinde oyalanıp duranlardır. Onlar yeniden 
dirilecek olmalarını önemseyip, umursamazlar. 13  O gün zor kullanarak itile kakıla Cehennem ateşine 
atılacaklardır. 14  Azarlamak için onlara şöyle denilir: "Rasûlleriniz sizi kendisi ile korkuttuğu halde işte bu 
yalanlayıp durduğunuz ateşin ta kendisidir."

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Zamanı, mekânı, şahısları ve sebepleri farklı olsa bile küfür tek millettir.
2 - Yüce Allah, Rasûlü Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in risaleti tebliğ ettiği hakkında şahitlik etmiştir.
3 - Cinlerin ve insanların yaratılmasındaki hikmet, bütün yönleriyle Allah'a olan ibadetin gerçekleştirilmesidir.
4 - Kıyamet günü kâinatın ahvali değişecektir.
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15  Gözlerinizle apaçık gördüğünüz azap da mı 
sihirdir? Yoksa siz onu görmüyor musunuz?
16  Bu ateşin sıcaklığını ve acısını tadın. Onun 

sıcaklığına ister sabredin ister sabretmeyin; sizin 
için birdir. Bugün sabretseniz de sabretmeseniz de 
dünyada işlemiş olduğunuz küfür ve günahların 
karşılığına çarptırılacaksınız.
Yüce Allah, yalanlayanların karşılığını 
zikrettikten sonra takva sahibi ve tasdik edenlerin 
karşılığını zikrederek şöyle buyurmuştur:
17  Emirlerini yerine getirip, yasaklarından 

sakınarak Rablerine karşı takva sahibi olanlar 
Cennetler ve kesintiye uğramayacak büyük 
nimetler içindedirler.
18  Yüce Allah'ın kendilerine vermiş olduğu 

yiyecek, içeçek ve evlilikten alacakları lezzetlerin 
sefasını sürerler. Rableri -Subhanehu ve Teâlâ- 
onları alevli ateşin azabından korur. Talep 
ettikleri lezzetli şeyleri elde ederek ve sıkıntı 
verecek şeylerden de korunarak kazançlı çıkarlar.
19  Onlara şöyle denilir: "Canınızın çektiği 

şeylerden afiyetle yiyip için. Dünyada yapmış 
olduğunuz güzel amellerinizin karşılığı olarak, 
yiyip içtiğiniz şeylerin bir eziyet ve zarar 
vermesinden korkmayın."
20  Karşılıklı sıra sıra dizilmiş süslenmiş 

koltuklara oturmuşlardır. Ve iri gözlü beyaz tenli 
kadınlarla (huriler) onları evlendiririz.
21  İman edenleri ve iman etmede onlara tabi 

olan evlatlarını onlarla bir araya getirdik ki 
gönülleri rahatlasın. Velev ki amelleri bu dereceye 
ulaşmasa bile, onların amellerinin sevaplarından 
da bir şey eksiltmedik. Her insan, kendi yapıp kazanmakta olduğu kötü amele karşılık rehindir, hiçbir kimse onun 
amelinden bir şeyi yüklenemez.
22  Cennet ehline canlarının çektiği çeşit çeşit meyvelerden ve etlerden bol bol verdik.
23  Cennet'te birbirilerine kadeh sunarlar. Dünyada içildiğinde sarhoşluk vermesi sebebiyle meydana gelen günah 

ve batıl söz söyleme sonucunu doğurmaz.
24  Hizmetlerine sunulmuş gençler etraflarında dolanıp dururlar. Sanki onlar ciltlerinin beyazlığı ve temizliğinden 

dolayı kabuğunda saklı inci gibidirler.
25  Cennetlikler birbirlerine dönüp dünyadaki hallerini birbirilerine sorarlar.
26  Birbirlerine şöyle cevap verirler: "Şüphesiz biz, dünyada ailemizin yanındayken Yüce Allah'ın azabından 

korkardık."
27  "Allah, İslam'a hidayet ederek bize lütufta bulundu ve şiddetli azaptan bizleri korudu."
28  Bizler, dünya hayatında O'na ibadet ediyorduk. Cehennem azabından bizi koruması için O'na dua ediyorduk. 

O kullarına karşı vadettiği hususlarda sadık ve ihsan sahibidir. Onlara karşı çok merhametlidir. Bize olan rahmeti 
ve ihsanından dolayı bizleri imana erdirdi. Bizleri Cennet'e koydu ve Cehennem'den uzaklaştırdı.
29  -Ey Rasûl!- Sen Kur'an ile öğüt ver. Allah'ın sana bahşetmiş olduğu iman ve akıl sebebiyle sen, kendisine cinler 

görünen bir kâhin veya bir deli de değilsin.
30  Yoksa bu yalanlayanlar şöyle mi diyorlar?: "Muhammed rasûl değildir, bilâkis o şairdir. Ölümün onu kıskıvrak 

yakalamasını bekliyoruz ki, ondan kurtulalım." 31  -Ey Rasûl!- Onlara de ki: "Ölümümü bekleyin, ben de beni 
yalanlamanızdan dolayı başınıza gelecek azabı bekliyorum."

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Cennet'te babalar ve oğullarının aynı derecede bir arada toplanmaları, 
aralarından bazılarının amelleri eksik olsa bile onların hepsine ikram edilmesi ve mutluluklarının tamamlanması 
içindir. 2 - Ahiret şarabının içilmesi kötü sonuçlar doğurmaz. 3 - Kim dünyada Rabbinden korkarsa; ahirette Yüce 
Allah, onu emniyette kılar.
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32  "Şüphesiz o kâhin ve delidir." sözlerini onlara 
akılları mı emrediyor? Bir kişide bir arada 
bulunması mümkün olmayan şeyleri bir araya 
getirmeye çalışıyorlar. Bilâkis onlar, haddi aşan 
bir topluluktur. Dine ve sahih akla dönmezler.
33  Yoksa onlar; Muhammed bu Kur'an'ı kendisi 

uydurdu, bunlar ona vahyolmadı mı diyorlar? 
Kur'an'ı o uydurmadı, bilâkis onlar ona iman 
etme hususunda kibirleniyorlar. Buna rağmen 
hâlâ onu uydurdu diyorlar.
34  Eğer onun uydurma olduğunu iddia 

ettiklerinde sadık iseler, uydurma da olsa onun 
misli bir söz getirsinler!
35  Yoksa onlar kendilerini yaratan bir yaratıcı 

olmadan mı yaratıldılar? Yoksa onlar kendilerini 
mi yarattılar? Yaratıcı olmadan mahlûkatın 
olması imkansızdır. Hiçbir mahlûk yaratamaz. 
O halde neden kendilerini yaratana ibadet 
etmiyorlar?
36  Yoksa, gökleri ve yeri onlar mı yarattı? 

Hayır! Yüce Allah'ın, onların yaratıcısı olduğuna 
yakinen iman etmiyorlar. Şayet gerçekten iman 
etmiş olsalardı O'nu birler ve Rasûllerine iman 
ederlerdi.
37  Yoksa, Rabbinin rızık hazineleri onların 

yanında mıdır ki dilediklerini bağışlasınlar? 
Peygamberliği de dilediklerine verip dilediklerine 
de engel olup vermesinler. Yoksa onlar dilediği 
gibi tasarruf eden hakimiyet sahibi kimseler 
midir?
38  Yoksa onların gökyüzüne yükseldikleri bir 

merdivenleri mi var da; orada Yüce Allah'ın 
kendilerinin hak olduğuna dair vahyini mi duydular? Onlardan kim bu vahyi duyduysa, hak üzerine olduklarına 
dair kendilerini tasdik eden apaçık delilleri getirsin. 39  O kötü gördüğünüz kızlar, Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'nın 
da; sevdiğiniz erkek çocukları sizin mi? 40  -Ey Rasûl!- Yoksa sen Rabbinden tebliğ ettiğin şeyler karşılığında 
onlardan bir ücret istiyorsun da, bundan dolayı onlar taşımaya güç yetiremedikleri bir borcun altına mı giriyorlar?
41  Yoksa gayp ilmi onların yanında da, gayptan bildiklerini insanlar için yazıyorlar ve onlara gayptan dilediklerini 

mi haber veriyorlar? 42  Yoksa bu yalanlayanlar sana ve içinde bulunduğun dine tuzak mı kurmak istiyorlar? 
Yüce Allah'ı ve Rasûlünü küfredenlerin kendisi tuzağa düşenlerdir, sen değilsin.
43  Yoksa onların Yüce Allah'tan başka hak ilahları mı var? Yüce Allah, onların zatına nispet ettikleri ortaklardan 

münezzeh ve yücedir. 44  Eğer gökten bir parça düştüğünü görseler; “Bunlar her zaman olduğu gibi üst üste 
yığılmış bulutlardır.” derler. Bundan öğüt almaz ve iman da etmezler.
45  -Ey Rasûl!- Azap görecekleri günlerine ulaşıncaya kadar onları inkâr ve inatları üzerine bırak. O gün kıyamet 

günüdür. 46  Az ya da çok o gün kurdukları tuzakları kendilerinden bir şey def edemez ve azaptan kurtarılmak için 
de onlara yardım edilmez. 47  Şirk ve günahlar ile kendilerine zulmedenlere,  ahiret azabından önce dünya hayatında, 
ölüm ve esir alınarak bir azap vardır. Berzah aleminde de kabir azabına uğrarlar. Ancak onların çoğu bunu bilmezler. 
Bundan dolayı küfürleri üzerine devam ederler. 
Yüce Allah, müşriklerin üzerinde olduğu yolun batıl olduğunu beyan ettikten sonra Rasûlüne müşriklerle ilgilenmemesini 
ve  yalanlamalarına karşılık sabretmesini emrederek şöyle buyurmuştur:
48  -Ey Rasûl!- Rabbinin emrine ve şer'î hükmüne sabret. Şüphesiz ki, sen gözümüzün önünde ve korumamız 

altındasın. Uykudan uyandığında Rabbini hamd ile tespih et.
49  Gecenin bir kısmında Rabbini tespih et, O'na dua et ve sabah namazını yıldızlar battıktan sonra gündüzün ışığı 

(fecrin doğuşu) ile kıl.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Azgınlık, sapıklığın sebeplerindendir. 2 - Dinin hakikatlerini ispat etme hususunda 
aklî tartışmalar önemlidir. 3 - Kabir/berzah azabı ispat edilmiştir.
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Necm Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Vahyin doğruluğu ve 
kaynağının yüceliği, tevhid akidesinin ispatı ve 
şirk akidesinin batıllığı beyan edilmiştir.

 C Tefsîr: 1  Allah -Subhanehu ve Teâlâ- 
yıldızın batışına yemin etmiştir.
2  Allah'ın Rasûlü Muhammed -sallallahu aleyhi 

ve sellem- doğru yoldan çıkmadı, sapıtmadı.O 
ancak hak yolu izleyen bir kimsedir.
3  Bu Kur'an (ayetleri) ile konuşması, hevasına 

uyduğu için değildir. 4  Bu Kur'an, Yüce Allah'ın 
Cebrail -aleyhisselam- aracılığı ile ona vahyettiği 
vahiyden başka bir şey değildir.
5  Kendisine onu çok güçlü bir melek olan 

Cebrail -aleyhisselam- öğretti. 6  Cebrail 
-aleyhisselam- güzel görünüşlüdür. Cebrail 
-aleyhisselam- Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-
'in karşısında Allah'ın yarattığı hal üzere açık bir 
şekilde görünüp (en yüksek ufukta) yükseliverdi. 
7  Cebrail gökyüzündeki en yüksek ufukta idi.
8  Sonra Cebrail -aleyhisselam- Nebi -sallallahu 

aleyhi ve sellem-e yaklaştı. Derken daha da 
yakınlaştı. 9  (Cebrail'in) yakınlığı iki yay boyu 
kadardı veya daha yakındı.
10  Cebrail, Allah'ın kulu Muhammed -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'e vahyedilmesi gerekeni vahyetti.
11  Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 

kalbi gözleri ile gördüğünü yalanlamadı.
12  -Ey müşrikler!- Şimdi, İsra gecesi Yüce Allah'ın 

ona gösterdiği şey hakkında onunla tartışıyor 
musunuz? 13  Kendisinin götürüldüğü İsra gecesi 
Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- Cebrail'i aslî suretinde bir kere daha görmüştü. 14   Yedinci semada bulunan 
çok büyük bir ağaç olan Sidre-i Müntehâ’nın yanında. 15  Cennetü'l-Me'va da bu ağacın yanındadır. 16  Yüce Allah'ın 
emri ile Sidre'yi büyük bir şey kapladı. İşin aslını Yüce Allah'tan başkası bilmez. 17  Nebi -sallallahu aleyhi ve 
sellem-'in gözü sağa sola kaymadı. Kendisine belirlenen sınırı aşmadı. 18  Andolsun, Muhammed -sallallahu aleyhi 
ve sellem- Mirac'a çıkarıldığı gece Rabbinin kudretine delalet eden büyük ayetlerden/mucizelerden bazısını gördü. 
Cennet'i, Cehennem'i ve bunun dışındaki şeyleri de gördü. 19  -Ey müşrikler!- Allah'tan başka ibadet ettiğiniz bu 
putları; Lat ve Uzza'yı gördünüz mü? 20  Putlarınızdan diğer üçüncüsü Menat'ı (gördünüz mü?).Bana haber verin. 
Onlar size bir fayda ya da zarar vermeye malik midirler? 21  -Ey müşrikler!- O sevdiğiniz erkek çocuklar sizin; o 
sizin kötü gördüğünüz kız çocuklar Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'nın öyle mi? 22  Hevanıza uyarak taksim ettiğiniz 
bu paylaştırma, ne adaletsiz bir taksimdir. 23  Bu putlar manası boş isimlerden başka bir şey değildir. İlahlık 
sıfatlarından hiçbir payları yoktur. Onları, siz ve atalarınız kendi nefislerinizden uydurarak isimlendirdiniz. Yüce 
Allah, bu hususta hiçbir delil indirmemiştir. İtikatları sadece zan ve nefislerinin arzusuna uygun olarak Şeytan'ın 
kalplerini süslediği müşriklere uymayın. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in lisanı ile Rableri tarafından 
kendilerine hidayet gelmiştir. Ancak onlar bununla hidayet bulmamışlardır. 24  Yoksa insan için Allah'ın katında 
temenni ettiği putların şefaati mi vardır? 25  Hayır! İnsan için temenni ettiği her şey onun olmaz. Dünya ve ahiret 
yalnızca Allah'ındır. Dilediğine o ikisinden verir ve dilediğine vermez. 26  Göklerde nice melekler vardır ki, bir 
kimseye şefaat etmek istediklerinde şefaatleri ona bir fayda sağlamaz. Ancak Allah'ın onlardan dilediğine şefaat 
edilmesi için izin verdikleri ve kendisine şefaat edilmesinden razı olduğu kimse bundan müstesnadır. Yüce Allah, 
şirk koşan kimseye şefaat edilmesi için izin vermez ve Allah Teâlâ'nın dışında başka ilahlara ibadet eden kimseden 
asla razı olmaz.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in edebinin kemaline delalet eder. Öyle ki yedinci 
semada olmasına rağmen bakışları (sağa sola) kaymamıştır. 2 - Fayda ya da zarar vermeyen şeylere ibadet etmek, 
müşriklerin ne kadar akılsız olduğunu gösterir. Kötü gördükleri şeyleri Yüce Allah'a nispet etmiş, sevdiklerini 
şeyleri kendilerine seçmişlerdir. 3 - Şefaat ancak şu iki şart yerine geldiğinde gerçekleşir: Şefaat edecek olana izin 
verilmesi ve şefaat edilenden razı olunması.
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27  Ahirette yeniden dirilişe iman etmeyenler, 
Allah'ın kızları olduğuna inandıkları için 
melekleri dişi isimleriyle isimlendiriyorlardı. 
Yüce Allah onların bu sözünden yüce ve büyüktür.
28  Onların melekleri dişi olarak 

isimlendirmelerinde dayandıkları hiç bir delil 
yoktur. Bu hususta ancak yalan ve zanna tabi 
olmaktadırlar. Hiç şüphe yok ki zan ise hakkın 
yerine geçip bir şey ifade etmez.
29  -Ey Rasûl!- Allah'ı zikretmekten yüz çeviren 

ve ona aldırış etmeyen, dünya hayatından başka 
bir şey istemeyen kimseden yüz çevir. O kimse 
ahireti için amel etmez. Çünkü ona iman etmez.
30  Müşriklerin söyledikleri bu söz -melekleri dişi 

olarak isimlendirmek- onların ulaşabilecekleri 
ilmin son sınırıdır. Çünkü onlar cahillerdir, gerçek 
ilme ulaşamamışlardır. -Ey Rasûl!- Senin Rabbin 
hak yolundan sapanları en iyi bilendir ve kimin 
de kendi yolunda hidayet üzere olduğunu en iyi 
bilendir. Bu hususta hiçbir şey O'na gizli kalmaz.
31  Göklerdeki ve yerdeki her şey mülk, yaratma 

ve idare etme bakımından yalnızca Yüce Allah'a 
aittir. Dünyada kötü amel işleyenleri hakettikleri 
azap ile cezalandıracak ve iyi amel işleyen 
Müminleri de Cennet ile mükâfatlandıracaktır.
32  Onlar; küçük günâhlar dışında, büyük 

günâhlardan ve çirkin işlerden uzak duran 
kimselerdir. Bu küçük günâhlar büyükleri terk 
edip, itaatleri artırmak suretiyle bağışlanır. -Ey 
Rasûl!- Şüphesiz ki Rabbin, mağfireti bol olan, 
tövbe eden kullarının günahlarını bağışlayandır. 
O -Subhanehu ve Teâlâ- babanız Adem'i 

topraktan yarattığında ve annelerinizin karnında yaratılış evrelerinde iken ahvalinizi ve işlerinizi en iyi bilendir. 
Bundan hiçbir şey O'na gizli kalmaz. Kendi nefislerinizi takva ile methederek övmeyiniz. Allah -Subhanehu ve 
Teâlâ- emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınarak kendisine karşı takvalı olanları hakkıyla bilir.
33  İslam'a yakınlaştıktan sonra ondan yüz çeviren kimsenin halinin ne kadar çirkin olduğunu gördün mü?
34  Malından azıcık verip sonra men eder. Çünkü cimrilik onun tabiatıdır. Bununla beraber kendi nefsini temize 

çıkarır.
35  Gaybın ilmi onun yanında da, o görüyor ve gaybtan haber mi veriyor?
36  Yoksa o Allah'a iftira mı atıyor? Yoksa Allah adına yalan uyduran bu kimseye Yüce Allah'ın Musa'ya indirdiği 

ilk sahifelerde olanlar haber verilmedi mi?
37  Rabbinin kendisini sorumlu tuttuğu görevi tamamlayan İbrahim'in sahifelerinde olanlar (haber verilmedi mi?)
38  Şüphesiz hiçbir insan başkasının günahını yüklenemez.
39  İnsan için ancak işlemiş olduğu amelin karşılığı vardır.
40  Şüphesiz kıyamet günü ameli ayan beyan görülecektir.
41  Sonra işlemiş olduğu amelinin karşılığı tastamam eksiksiz olarak kendisine verilecektir.
42  -Ey Rasul!- Öldükten sonra kulların varacağı yer ve dönüşleri ancak Rabbinedir.
43  Şüphesiz O dilediğini mutlu edip güldüren ve dilediğini hüzünlendirip ağlatandır.
44  Dünyada canlıları öldüren ve yeniden dirilterek ölülere hayat veren O'dur.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Günahlar büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayrılır.
2 - İlimsizce Allah adına söz söylemenin tehlikesi beyan edilmiştir.
3 - Nefsi temize çıkarma yasaklanmıştır.
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45  Erkek ve dişi olarak iki sınıfı yaratan O’dur.
46  Bir nutfeden rahime konulduğu zaman.
47  Öldükten sonra yeniden diriliş için o ikisinin 

tekrardan yaratılması O'na aittir.
48  Mal mülk vererek kullarından dilediğini 

zengin kılan ve insanların kazanç olarak elde 
ettikleri maldan onlara verendir.
49  Bazı müşriklerin Yüce Allah ile beraber ibadet 

ettikleri Şi'râ yıldızının da Rabbi O'dur.
50  Hûd'un kavmi olan önceki Âd'ı helâk eden 

O'dur. Onlar küfürlerinde ısrar ettikleri için 
helâk edilmişlerdir.
51  Salih'in kavmi Semûd'u da helâk eden O'dur. 

Onlardan hiçbirini bırakmadı.
52  Âd ve Semûd kavimlerinden önce Nuh'un 

kavmini helâk etmişti. Nuh'un kavmi, Âd ve 
Semûd kavimlerinden daha zalim ve azgın 
kimselerdi. Çünkü Nuh -aleyhisselam- dokuz yüz 
elli sene onların arasında kaldı ve onları Allah'ı 
birlemeye davet etti. Ancak ona icabet etmediler.
53  Lut kavminin şehirlerini gökyüzüne kaldırdı, 

sonra ters çevirdi, sonra da yeryüzüne geçirdi.
54  Gökyüzüne kaldırıp yere geçirdikten sonra 

onlara taşlar isabet edip (azap) bürüdü.
55  -Ey insan!- Şimdi Rabbinin kudretine delalet 

eden hangi nimetine karşı koyarak ondan öğüt 
almıyorsun? 56  Size gönderilen bu rasûl daha 
önceden gönderilen rasûllerdendir.
57  Yakın olan o kıyamet yaklaştı.
58  Yüce Allah'tan başka onu defedecek ve onu 

bilecek kimse yoktur. 59  Şimdi siz, kendinize 
okunan bu Kur'an'ın Allah katından olduğuna mı 
şaşırıyorsunuz? 60  Onunla alay edip gülüyor ve içindeki öğütleri duyunca ağlamıyorsunuz?
61  Ve sizler onu önemsemiyor, ihtimam da göstermiyorsunuz!
62  O halde yalnızca Yüce Allah'a secde edin ve ibadeti O'na has kılın.

Kamer Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Ayetler ile hatırlatma yapılmış, uyarıda bulunulmuş ve yalanlayanların akibetleri beyan 
edilmiştir. Bundan dolayı bu surede {Andolsun biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı 
düşünüp öğüt alan?} ayeti pek çok defa tekrarlanmıştır.

 C Tefsîr: 1  Kıyametin gelişi yaklaştı ve Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in zamanında Ay yarıldı. Ay'ın 
yarılması Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in gözle görülen mucizelerindendir.
2  Şayet müşrikler Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğruluğuna delalet eden apaçık deliller görseler onu 

kabul etmekten yüz çevirirler ve şöyle derler: "Görmüş olduğumuz bu apaçık delil ve kanıtlar batıl bir sihirdir."
3  Kendilerine gelen hakkı yalanladılar ve onu yalanlamada heveslerine uydular. Bütün işler -hayır ya da şer- 

kıyamet günü hak ettiği şekilde vuku bulacaktır.
4  Andolsun Yüce Allah'ın, küfürleri ve zulümleri sebebiyle helâk ettiği geçmiş ümmetlerin haberleri onlara 

geldi de; onları küfür ve zulümlerinden döndürmeye yetmedi. 5  Üzerilerine hüccetin ikame edilmesi için tam bir 
hikmet gelmiştir. Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen kimseler için uyarılar fayda sağlamaz.
6  -Ey Rasûl- Eğer doğru yola gelmezlerse onları bırakıp, terk et. Görevli meleğin Sur'a üfürerek daha önceden 

hiçbir canlının benzerini görmediği o dehşet verici olayın yaşanacağı günü bekle ve onlardan yüz çevir.
 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Kur'an'dan etkilenmemek kötülüğün habercisidir. 2 - Kişinin hevasına 

uyması dünya ve ahireti için çok tehlikelidir. 3 - Geçmiş ümmetlerin helâk olmasından öğüt almamak kâfirlerin 
özelliklerindendir.
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7  Bakışları zelildir. Kabirlerinden çıkarak etrafa 
dağılmış çekirgeler gibi hesaplarının görülmesi 
için Mevkıf'a (toplanma yerine) giderler.
8  O Mevkıf'e (toplanma yeri) çağıran davetçiye 

hızla koşarken kâfirler şöyle derler: "İçinde 
barındırdığı şiddet ve dehşet verici olaylardan 
dolayı bu gerçekten zor bir gündür."
Yüce Allah kâfirlerin Peygamber Efendimiz 
-sallallahu aleyhi ve sellem-'in davetinden yüz 
çevirdiklerini zikrettikten sonra, rasûlüne 
teselli olması için geçmiş ümmetlerin rasûllerini 
yalanladığını haber vermiş ve şöyle buyurmuştur:
9  -Ey Rasûl!- Bunlar senin davetini 

yalanlamadan önce Nuh'un kavmi de yalanladı. 
Kulumuz Nuh -aleyhisselam-'ı onlara 
gönderdiğimiz zaman da yalanladılar. Onun 
hakkında şöyle dediler: "O delidir. Eğer onları 
davet etmeyi bırakmazsa; çeşitli küfür, sövme ve 
tehditler ile onu azarlayıp kovun."
10  Nuh -aleyhisselam- şöyle söyleyerek Rabbine 

dua etti: "Kavmim bana galip geldi ve bana icabet 
etmedi. Onlara indireceğin bir ceza/azap ile bana 
yardım et." 11  Bunun üzerine biz de göğün 
kapılarını aralıksız bolca akan sularla açtık.
12  Yeryüzünü yardık ve içinden sular fışkıran 

pınarlar haline getirdik. Yüce Allah'ın ezelde 
takdir ettiği üzere gökten inen su ile yerden 
çıkan su bir araya gelerek birleşti. Yüce Allah'ın 
kurtardıkları hariç bütün herkes boğuldu. 13  Biz 
Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye 
bindirdik. Onu ve yanındakileri boğulmaktan 
kurtardık.

14  Gemi hırçın dalgalar içinde gözetimimiz ve korumamız altında akıp gidiyordu. Bunu kavminin kendisini 
yalanladığı ve Allah'ın katından getirdiğini inkâr eden kişilere karşı Nuh'a yardım etmek için yaptık.
15  Kendilerini cezandırdığımız bu azabı öğüt ve ibret olması için bıraktık. Bundan düşünüp öğüt alan var mıdır? 
16  Yalanlayanlar için azabım nasılmış gördüler! Ve onları helak etmek için uyarım nasılmış onu da gördüler!
17  Muhakkak ki biz Kur'an'ı, ibret ve öğüt almak için kolaylaştırdık. Onda bulunan ibret ve öğütten ibret alan var 

mı? 18  Âd kavmi peygamberleri Hûd -aleyhisselam-'ı yalanladı. -Ey Mekke Halkı!- Onlara olan azabım nasılmış 
bir düşünün! Onların azabı ile başkalarını uyarmam nasılmış?
19  Biz, onların üzerine soğuk, şiddetli olan bir rüzgârı kesintisiz bir şekilde kötü ve uğursuz gördükleri günde 

Cehennem'e ulaşana kadar gönderdik.
20  İnsanları yerden söküp, onları başları üzerine atıyordu. Sanki onlar yerinden sökülmüş hurma kütükleri 

gibiydiler. 21  -Ey Mekke Halkı!- Onlara olan azabım nasılmış bir düşünün! Onların azabı ile başkalarını uyarmam 
nasılmış?
22  Muhakkak ki biz, Kur'an'ı hatırlayıp öğüt almak için kolaylaştırdık. Onda bulunan ibret ve öğütten ibret alan 

var mı? 23  Semûd kavmi kendilerini uyaran rasûlleri Salih -aleyhisselam-'ı yalanladı.
24  Kınayarak şöyle dediler: "Bizim gibi bir beşere mi tabi olalım? Eğer biz bu durumda ona tabi olursak; 

doğrudan uzak, sapmış ve sıkıntıda oluruz."
25  "Aramızdan sadece özel olarak tek ona mı vahiy indirildi? Hayır, o kibirli bir yalancıdır."
26  Kıyamet günü Salih'in mi yoksa onların mı zorba yalancı olduğunu görecekler.
27  Şüphesiz biz dişi deveyi kayadan çıkaracağız ve onu imtihan olması için onlara göndereceğiz. -Ey Salih!- Ona 

(dişi deveye) ne yapacaklarını ve onlara ne olacağını gözet. Onların eziyetlerine sabret.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Küfründe ısrar eden kâfire beddua etmek meşrudur. 2 - Yalanlayanların helâk 
edilmesi ve iman edenlerin kurtarılması ilahi bir sünnettir. 3 - Kur'an; ezberlenmek, hatırlayıp öğüt almak için 
kolaylaştırılmıştır.
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28  Onlara kuyularından çıkan suyun kendileri 
ve dişi deve arasında ortak olduğunu haber ver. 
Sıra bir gün dişi devenin, bir gün onlarındır. 
Kendine tahsis edilen günü geldiğinde herkes 
tek başına orada hazır bulunsun. 29  Dişi deveyi 
öldürmesi için arkadaşlarını çağırdılar. O da 
kılıcı aldı, kavminin emrine itaat ederek deveyi 
öldürdü. 30  -Ey Mekke halkı!- Onlara olan 
azabım nasılmış bir düşünün! Onların azabı ile 
başkalarını uyarmam nasılmış?
31  Onların üzerine tek bir ses gönderdik de, 

bu ses onları helâk ediverdi. Koyun ağılı için 
kullanılan kuru ot gibi oldular. 32  Muhakkak 
ki biz, Kur'an'ı hatırlayıp öğüt almak için 
kolaylaştırdık. Onda bulunan ibret ve öğütten 
ibret alan var mı?
33  Lût'un kavmi, rasûlleri Lût -aleyhisselam-'ın 

kendilerini uyardığı şeyi yalanladılar.
34  Biz de üzerlerine taş yağdıran fırtına 

gönderdik. Ancak Lût -aleyhisselam-'ın ailesi 
bundan müstesnaydı. Onlara azap isabet etmedi. 
Şüphesiz biz onları bu azaptan kurtardık. Gecenin 
son kısmında azap vuku bulmadan önce (Lût) 
onları alıp gitti.
35  Katımızdan bir nimet olarak onları azaptan 

kurtardık. Lût'a vermiş olduğumuz bu mükâfatın 
aynısını, nimetlerinden dolayı Yüce Allah'a 
şükredenlere de vereceğiz. 36  Andolsun ki Lût, 
onları azabımızla korkuttu. Onun bu uyarılarına 
karşı mücadele ettiler ve onu yalanladılar.
37  Lût'un kavmi, fuhşiyat yapmak için 

kendilerini misafirleri ile başbaşa bırakmasını 
istediler. Onların gözlerini silme kör ettik de onları göremediler. Onlara şöyle buyurduk: "Azabımı tadın ve bu 
size uyarımın neticesidir." 38  Andolsun ki onlara sabah vakti ahirete ulaşana dek devam edecek bir azap geldi. 
Bunun akabinde de elbet ahiretin azabı gelecektir. 39  Onlara şöyle denildi: "Size indirmiş olduğum azabımı ve 
Lût'un sizi uyarmasının neticesi tadın!" 40  Muhakkak ki biz, Kur'an'ı hatırlayıp öğüt almak için kolaylaştırdık. 
Onda bulunan ibret ve öğütten ibret alan var mı? 41  Andolsun ki Firavun ailesine, Musa ve Harun -aleyhisselam-
'ın dili ile uyarılarımız geldi. 42  Katımızdan kendilerine gelen apaçık delilleri ve kanıtları yalanladılar. Bunları 
yalanlamalarından dolayı kimsenin galip gelemediği, hiçbir kimsenin kendisini aciz bırakamadığı muktedir olanın 
cezası ile cezalandırdık.
43  -Ey Mekke ahalisi!- Sizin kâfirleriniz; zikri geçmiş olan Nuh'un kavmi, Âd, Semûd ve Lût'un kavmi, Firavun ve 

kavminin kâfirlerinden daha mı hayırlıdır? Yoksa Allah Teâlâ'nın azabından, sizin için semavî kitapların getirmiş olduğu 
bir kurtuluş mu vardır? 44  Yoksa Mekke'nin o kâfirleri: "Bizim hakkımızda kötülük isteyenlere ve birliğimizi bozmak 
isteyenlere karşı biz, yenilmez bir topluluğuz.'' mu diyorlar?
45  Kâfirlerin bu topluluğu hezimete uğrayacak ve Müminlerin önünden arkalarını dönüp kaçacaklar. Bu durum 

Bedir'de gerçekleşmiştir. 46  Bilâkis onların yalanladıkları ve kendilerine azap vaad edilen vakit kıyamettir. 
Kıyamet, Bedir gününde karşılaştıkları dünya azabından daha büyük ve daha şiddetli olacaktır.
47  Şüphesiz günahkârlar; küfür ve günahlar ile haktan uzak sapıklık, azap ve sıkıntı içindedir.
48  Yüzleri üzere Cehennem'e sürüklendikleri gün, kınamak için onlara şöyle denir: "Haydi Cehennem azabını 

tadın!" 49  Gerçekten biz, bu alemdeki her şeyi daha önce takdir ettiğimiz, ilim ve dilememize bağlı olarak Levh-i 
Mahfûz'da yazdığımız şekilde yarattık.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Azap, günahı doğrudan işleyen kimseyi ve bu hususta ona yardımcı olan kimseyi 
kapsar. 2 - Nimetlerinden dolayı Yüce Allah'a şükretmek, azaptan selamette olmanın sebebidir.
3 - Bedir Savaşı gerçekleşmeden önce Kur'an-ı Kerim'in müşriklerin hezimete uğrayacaklarını haber vermesi, 
Kur'an'ı Kerim'in doğruluğuna delalet eden gaybî haberlerdendir. 4 - Kadere iman etmek farzdır.
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50  Bir şey dilediğimizde, buyruğumuz bir tek 
kelime söylemekten başka birşey değildir. O da; 
"Ol!" sözüdür, dilediğimiz şey göz kırpması gibi 
hemen oluverir. 
51  Andolsun geçmiş ümmetlerden küfürde 

sizin gibi olanları helâk ettik. Bundan öğüt alıp 
küfründen geri duran var mı?
52  Kulların yaptığı her şey koruyucu meleklerin 

kitaplarında yazılıdır. Bunlardan hiçbir şey 
onlara gizli kalmaz.
53  Söz ve amellerden küçük ve büyük her şey; 

Levh-i Mahfuz'daki amel defterlerinde yazılıdır. 
Bunların karşılığını göreceklerdir.
54  Emirlerini yerine getirip, yasaklarından 

sakınarak Rablerine karşı takva sahibi olanlar 
Cennetler'de nimet içinde ve akan ırmaklardadır.
55  Günah ve boş sözün olmadığı hak 

meclisindedirler. Her şeye malik, muktedir 
olan hiçbir şeyin O'nu aciz bırakamayacağı 
hükümdarın huzurundadırlar. O'nun katından 
nail oldukları devamlı nimetlerden sorma.

Rahmân Suresi
Medine'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
İmana teşvik etmek ve küfürden sakındırmak 
için Yüce Allah'ın apaçık nimetlerini, dünya ve 
ahirette rahmetinin eserlerini haber vermektedir.

 C Tefsîr:
1  Rahman geniş rahmet sahibidir.

2  Ezberinin ve manasının kolay anlaşılır olması ile insanlara Kur'an'ı öğretti.
3  İnsanı kusursuz yarattı ve suretini güzelleştirdi.
4  Gönlündekini söz ve yazı olarak nasıl beyan edeceğini öğretti.
5  İnsanların, yılların sayısını ve hesabını bilmesi için Güneş ve Ay kesin bir ilim ile takdir edildikleri gibi hareket 

etmektedirler.
6  Gövdesi olmayan bitkiler ve ağaçlar boyun eğerek ve teslim olarak Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'ya secde ederler.
7  (Allah) Göğü, yeryüzünün çatısı olması için yükseltti, yeryüzünde adaleti koydu ve bunu kullarına emretti.
8  -Ey insanlar!- Ölçü ve tartıda zulmetmemeniz ve hainlik yapmamanız için adaleti koydu.
9  Aranızda tartıyı adaletle gerçekleştirin. Başkaları için ölçtüğünüz ve tarttığınız zaman ölçü ve tartıyı 

eksiltmeyiniz.
10  Canlıların üzerinde istikrar etmesi için (Allah) yeryüzünü hazır hale getirmiştir.
11  Orada meyve veren ağaçlar ve salkımlı hurma ağaçları vardır.
12  Orada buğday ve arpa gibi sapları olan hububat ve kokusundan hoşlandığınız bitkiler vardır.
13  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini yalanlıyorsunuz?
14  Allah, Adem -aleyhisselam-'ı aynı pişirilmiş çamur gibi kurumuş çamurdan yarattı.
15  Cinlerin babasını (İblis'i de) dumansız has ateşten yarattı.
16  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini yalanlıyorsunuz?
17  Kış ve yaz ayında Güneş'in iki doğuş ve iki batış yerinin Rabbidir.
18  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini yalanlıyorsunuz?

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Yapılan amellerin küçüğü de büyüğü de amel defterlerinde yazılıdır.
2 - Rahman'ın nimetlerini Kur'an ile başlayarak zikretmesi, Kur'an'ın şerefine ve (Allah'ın) kullarına karşı 
Kur'an'la ihsanının büyüklüğüne delalet eder. 3 - İslamda adaletin önemi belirtilmiştir. 4 - Yüce Allah'ın nimetleri; 
onları yalanlamayı ve nankörlük etmeyi değil, bizim onları bilmemizi ve şükrünü eda etmemizi gerektirir. 
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19  Yüce Allah, suları tuzlu ve tatlı olan iki denizi 
gözün göreceği şekilde kavuşması için birbirine 
katmıştır.
20  Her ikisi arasında birinin diğerine baskın 

gelmemesi; tatlı olanın tatlı ve tuzlu olanın da 
tuzlu kalması için engel vardır.
21  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın 

size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini 
yalanlıyorsunuz?
22  Bu iki denizin birleştiği yerden büyük, küçük 

inciler çıkar.
23  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın 

size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini 
yalanlıyorsunuz?
24  Denizde yüksek dağlar gibi yükselmiş yüzüp, 

giden gemilerin tasarrufu da yalnızca Allah 
-Subhanehu ve Teâlâ-'ya aittir.
25  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın 

size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini 
yalanlıyorsunuz?
26  Yeryüzünde bulunan bütün canlılar kesinlikle 

yok olacaktır.
27  -Ey Rasûl!- Kullarına lütufta ve ihsanda 

bulunan azamet sahibi Rabbinin yüzü bakidir. 
Kesinlikle fani olmak O'na isabet etmez.
28  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın 

size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini 
yalanlıyorsunuz?
29  Göklerde bulunan her melek ve yeryüzünde 

bulunan her insan ve cin ihtiyaçlarını O'ndan 
isterler. O; her gün yaratma, öldürme, rızık vb. 
gibi kullarının işleri için bir ilahi tasarruftadır.
30  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini yalanlıyorsunuz?
31  -Ey insanlar ve cinler!- Sizin hesabınızı göreceğiz. Herkese hak ettiğinin karşılığı olan mükâfatı ve cezayı 

vereceğiz.
32  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini yalanlıyorsunuz?
33  Kıyamet günü insanları ve cinleri bir araya topladığında Yüce Allah şöyle diyecektir: "Ey insan ve cin 

toplulukları! Göklerde ve yerde çıkmak için kendinize bir yer bulabiliyorsanız hiç durmayın bunu yapın. Büyük 
bir güç ve mucize olmadan bunu yapmaya güç yetiremezsiniz, bunu nasıl yapacaksınız?"
34  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini yalanlıyorsunuz?
35  -Ey insanlar ve cinler!- Üzerinize yalın alev ve alevi olmayan duman gönderilir de ondan kaçınmaya güç 

yetiremezsiniz.
36  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini yalanlıyorsunuz?
37  Meleklerin inmesi için gök yarılıp da, kızarıp rengi parlayan yağ gibi olduğu zaman.
38  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini yalanlıyorsunuz?
39  İşte o büyük gün Yüce Allah'ın onların neler yaptıklarını çok iyi bilmesinden dolayı hiçbir insana ve cine günahı 

sorulmaz.
40  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini yalanlıyorsunuz?
41  Kıyamet günü suçlular yüzlerinin kara ve gözlerinin mavi olması gibi alametlerden tanınır. Perçemleri ayakları 

ile biraraya getirilip Cehennem'e atılırlar.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Suları tatlı ve tuzlu olan denizlerin birbirine karışmaması Allah Teâlâ'nın 
kudretinin göstergelerindendir. 2 - Bütün canlıların fani olacağı ve sadece Yüce Allah'ın baki oluşunun beyan 
edilmesi; kullar için yalnızca sonsuz ve baki olan Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'ya bağlanmaları için bir teşviktir.
3 - Teşbih ve benzetme yapmadan Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'ya yaraşır bir şekilde yüz sıfatı ispat edilmiştir.
4 - Kâfirler için farklı çeşitlerde pek çok azap vardır.
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42  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın 
size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini 
yalanlıyorsunuz?
43  Azarlamak için onlara şöyle denilir: İşte 

bu dünyada iken günahkârların yalanladığı 
Cehennem'dir. Artık gözlerinin önündedir, onu 
inkâr edemezler.
44  Onlar Cehennem ve yüksek derecede kaynar 

su arasında gidip gelirler.
45  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın 

size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini 
yalanlıyorsunuz?
46  Ahirette Rabbinin huzurunda durmaktan 

korktuğu için iman eden ve salih amel işleyen 
kimse için iki Cennet vardır.
47  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın 

size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini 
yalanlıyorsunuz?
48  Bu iki Cennet'te taze meyve veren büyük 

dalları olan ağaçlar vardır.
49  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın 

size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini 
yalanlıyorsunuz?
50  O iki Cennet boyunca suyu akıp giden iki 

pınar vardır.
51  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın 

size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini 
yalanlıyorsunuz?
52  İkisinde de ikram edilen her türlü meyveden 

çift çift vardır.
53  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın 

size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini 
yalanlıyorsunuz?
54  Onlar örtüleri kalın ipekten minderlere yaslanırlar. Bu iki Cennet'te ayakta duran, oturan ve yaslanmış olanlar 

için olgunlaşmış meyve ve yemişleri toplaması çok yakındır.
55  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini yalanlıyorsunuz?
56  O ikisinde, bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş kadınlar vardır. Eşlerinden önce hiçbir insan ya da cin tarafından 

bekaretleri bozulmamıştır.
57  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini yalanlıyorsunuz?
58  Güzellik ve saflık bakımından sanki onlar yakut ve mercan gibidir.
59  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini yalanlıyorsunuz?
60  Rabbine itaat edip salih amel işleyenin mükâfatı, Yüce Allah'ın ona karşılık olarak ihsanda bulunmasından 

başka bir şey midir?
61  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini yalanlıyorsunuz?
62  Bu zikredilen iki Cennet'ten başka iki Cennet daha vardır.
63  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini yalanlıyorsunuz?
64  O ikisi de yemyeşildir.
65  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini yalanlıyorsunuz?
66  Bu iki Cennet'te, suyu çağlayıp akan ve asla tükenmeyen iki pınar vardır.
67  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini yalanlıyorsunuz?
68  Bu iki Cennet'te de bol bol meyveler, büyük hurma ağaçları ve nar vardır.
69  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini yalanlıyorsunuz?

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Yüce Allah'tan korkmanın ve O'nun huzurunda durup, hesaba çekilmeyi 
düşünmenin önemi beyan edilmiştir. 2 - Cennet kadınlarının iffetli olmalarıyla övülmeleri, bu vasfın kadında 
bulunmasının faziletine delalet etmektedir. 3 - İşlenen amelin karşılığı kendi türünden olur.
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70  Bu Cennetler'de güzel ahlâklı, güzel yüzlü 
kadınlar vardır.
71  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın 

size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini 
yalanlıyorsunuz?
72  Çadırlarda gizlenip korunmuş huriler vardır.
73  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın 

size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini 
yalanlıyorsunuz?
74  Eşlerinden önce ne bir insan, ne de bir cin 

yaklaşmıştır.
75  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın 

size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini 
yalanlıyorsunuz?
76  Yeşil renkle döşenmiş yastık ve güzel 

döşemelere yaslanırlar.
77  O halde siz (insan ve cin topluluğu), Allah'ın 

size bahşettiği o bol nimetlerden hangisini 
yalanlıyorsunuz?
78  Azamet, ihsan ve kullarına lütufta bulunan 

Rabbinin ismi, hayrı çok ve yücedir.

Vâkıa Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Kıyamet günü ile (insanları) korkutmak, bu 
günün gerçekten yaşanacak olması, o büyük günde 
insanların durumları ve onlardan her birinin 
karşılığının nasıl verileceği beyan edilmiştir.

 C Tefsîr:
1  Kıyametin kopması kaçınılmazdır.
2  Dünyada yalanladıkları gibi artık kıyametin kopmasını kimse yalanlayamayacaktır.
3  Kâfir ve fâcirleri Cehennem'e koyarak alçaltıcı; Mümin ve takva sahiplerini Cennet'e koyarak yükselticidir.
4  Yer büyük bir sarsıntı ile sarsıldığında.
5  Dağlar paramparça olduğu zaman.
6  Bu paramparça olmaktan dolayı yerinde sebat edemeden toz duman haline geldiği zaman.
7  O günde sizler üç sınıf olduğunuz zaman.
8  Sağ taraf ehli öyle kimselerdir ki, imanları sebebiyle kitaplarını sağ taraftan alırlar. Onların makamları ne 

büyük, ne yüksektir!
9  Sol taraf ehli öyle kimselerdir ki, kitaplarını sol taraflarından alırlar. Onların makamları ne kötü, ne aşağılıktır!
10  Dünyada hayır işleme hususunda yarışanlar, ahirette Cennet'e girme hususunda da en önce olanlardır.
11  İşte onlar, Allah'ın katında yakınlaştırılmış kimselerdir.
12  Onlar Naim Cennetleri'ndedirler. Çeşitli nimetlerden faydalanmaktadırlar.
13  Onlar bu ümmetten ve geçmiş ümmetlerden oluşan bir topluluktur.
14  İnsanların bir kısmı da âhir zamanda hayırda yarışıp yakınlaştırılmış kimselerdendir.
15  Altınla dokunmuş tahtlar üzerindedirler.
16  Karşılıklı oturup bu tahtlara yaslanırlar. Onlardan hiçbiri başkasının ensesine bakmaz.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'nın ayetlerini ve nimetlerini devamlı hatırlamak, 
Yüce Allah'ı tazim etmeyi ve O'na en güzel şekilde itaat etmeyi gerekli kılar.
2 - Kıyameti ayan beyan görmeleri ile kâfirlerin yalanlamaları ortadan kalkmıştır.
3 - Amellerinin farklılıklarına göre Cennet ehlinin dereceleri de farklı olacaktır.
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17  Kendilerine yaşlılık ve fanilik isabet etmeyen 
gençler, onlara hizmet etmek için etraflarında 
dolaşır.
18  (O hizmetçiler) kulpsuz kadehler, kulplu 

testiler ve Cennet'ten akıp gelen ve kesintiye 
uğramayan şaraplarla dolu kadehlerle 
etraflarında dolaşırlar.
19  Dünyadaki içkiler gibi değildir. Onu içenin ne 

başı ağrır, ne de aklı gider.
20  O hizmetlerinde bulunan gençler, istedikleri 

meyveler ile etraflarında dolanırlar.
21  Nefislerinin arzuladığı kuş etleriyle de 

etraflarında dolanırlar.
22  Cennet'te onlar için gözleri iri güzel kadınlar 

vardır.
23  Sanki sedefinin içinde saklı inciler gibi.
24  (Bütün bunlar) dünyada işlemiş oldukları 

salih amellerin karşılığında mükâfat olarak 
verilir.
25  Cennet'te ne boş bir söz, ne de sahibine günah 

getirecek söz işitirler.
26  Meleklerin kendilerine verdiği selam ve 

birbirleri arasındaki selamlaşmalardan başka bir 
şey işitmezler.
27  Sağdakiler; ne mutlu o sağdakilere? Yüce 

Allah katında onların makamları ve şanı 
büyüktür.
28  Dikenleri olmayan ve kimseye eziyet vermeyen 

sedir ağaçlarında.
29  Salkımları bir araya toplanmış muz 

ağaçlarında.
30  Yok olmayacak devamlı uzun gölgeler vardır. 31  Durmadan akan sular vardır.
32  Sınırsız bir çok meyve vardır. 33  O (meyveler) kesinlikle tükenmez, mevsime ihtiyaç duymazlar. Hangi vakit 

isterseler bir mani olmadan ulaşırlar.
34  Tahtların üzerinde yükseltilmiş döşekler içindedirler.
35  Biz bu zikredilen hurileri alışılmışın dışında yeniden yarattık.
36  Onları daha önceden el değmemiş bakireler kıldık. 37  Onları aynı yaşta, eşlerine sevgili kıldık.
38  Mutluluklarının göstergesi olarak sağ taraf ehli için onları (hurileri) yarattık.
39  Onlar, geçmiş ümmetlere (gönderilmiş) peygamberlerin topluluklarıdır.
40  Ümmetlerin sonuncusu Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ümetinden bir topluluktur.
41  Soldakiler; o soldakiler kimdir? Onların gidecekleri yer ve halleri ne kötüdür.
42  Sıcaklığı şiddetli olan rüzgârlar ve sıcaklığı şiddetli olan sular içindedirler.
43  Kapkara duman gölgesinin içindedirler.
44  Güzel bir esinti de yoktur, güzel bir manzara da yoktur.
45  Şüphesiz ki onlar, bu azaba uğratılmadan önce dünyada bolluk içinde yaşıyorlardı. Onlar ancak arzularını 

önemsiyorlardı. 46  Allah'ı küfretmek ve O'nun dışında putlara ibadet etmekte ısrar ediyorlardı.
47  Yeniden dirilişi inkar edip, alay ederek ve bunun olmasını uzak görerek şöyle diyorlardı: "Ölüp, toprak ve 

çürümüş kemik yığını haline geldikten sonra yeniden mi diriltileceğiz?"
48  "Bizden önce ölen atalarımız da mı diriltilecekler?"
49  -Ey Rasûl!- Yeniden dirilişi inkar edene de ki: "Şüphesiz hem öncekiler, hem sonrakiler (diriltileceklerdir)."
50  Hesap ve karşılık için kıyamet gününde bir araya getirileceklerdir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Salih amel, ahiretteki nimetlere nail olmanın sebebidir.
2 - Nimet ve bolluk içinde olmak, günaha girmenin sebeplerindendir.
3 - Günahlarda ısrarcı olmak çok tehlikelidir.
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51  Sonra sizler, -Ey yeniden dirişi yalanlayanlar! 
Dosdoğru yoldan sapanlar!-
52  Kıyamet günü zakkum ağacının 

meyvelerinden yiyeceksiniz. O meyvelerin en kötü 
ve en iğrenç olanıdır.
53  Boş midelerinizi bu ağacın acı (meyvesi) ile 

dolduracaksınız.
54  Bunun üzerine de kaynar sudan içeçeksiniz.
55  Sürekli susuzluk hissetme hastalığı sebebi ile 

devenin çok su içtiği gibi siz de ondan içeceksiniz.
56  Bu zikredilen acı yemek ve kaynar su, karşılık 

gününde kendisi ile karşılanacakları ziyafetleridir.
57  -Ey yalanlayanlar!- Siz yok iken biz sizi 

yarattık. Öldükten sonra sizi diriltip hayat 
vereceğimizi tasdik etmeniz gerekmez mi?
58  -Ey insanlar- Hanımlarınızın rahimlerine 

döktüğünüz meniyi görmez misiniz?
59  O meniyi yaratan siz misiniz? Yoksa onu 

yaratan biz miyiz?
60  Aranızda ölümü biz takdir ettik. Her birinizin 

takdir edilmiş bir eceli vardır. Ne öne alınır, ne de 
gecikir. Biz aciz de değiliz.
61  Bildiğiniz yaratılışınızı ve suretinizi, sizin 

bilmediğiniz yaratılış ve surete çevirerek 
yaşatmaktan (aciz değiliz).
62  Sizi ilk olarak nasıl yarattığımızı biliyorsunuz. 

Sizi ilk olarak yaratanın öldükten sonra yeniden 
sizi diriltmeye kadir olduğunu bilip ibret almanız 
gerekmez mi?
63  Tarlaya ektiğiniz tohumu görmez misiniz?
64  O tohumu bitiren siz misiniz? Yoksa bitiren 

biz miyiz?
65  Bu ekini olgunlaşmaya ve yetişmeye yakın kuru bir çöp yapmayı dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık. Ona 

ne isabet ettiğine dair şaşırıp kalırdınız.
66  Şöyle dersiniz: "Harcadığımız şeylerin ziyana uğramasıyla azap olunuyoruz."
67  "Bilâkis biz rızıktan mahrum edildik."
68  Susadığınızda içtiğiniz suyu gördünüz mü?
69  Gökteki buluttan onu indiren siz misiniz? Yoksa onu indiren biz miyiz?
70  Eğer bu suyu içme ve sulamada kullanamayacağınız şekilde çok tuzlu yapmak isteseydik, öyle yapardık. Size 

rahmet olarak bu suyu tatlı bir şekilde indirdiği için Yüce Allah'a şükretmeyecek misiniz?
71  Kendisinden faydalanmak için tutuşturduğunuz ateşi gördünüz mü?
72  Yakıp tutuşturduğunuz ağaçları sizler mi yarattınız? Yoksa size olan şefkatimizden dolayı onu yaratan bizler 

miyiz?
73  Biz bu ateşi, ahiret ateşini size hatırlatan bir ibret ve sizden yolculuk edenler için bir faydalanma kıldık.
74  -Ey Rasûl!- Azim olan Rabbini yakışık olmayan her şeyden tenzih et.
75  Yüce Allah, yıldızların yer ve yörüngelerine yemin etmiştir.
76  Gerçekten yıldızların bu yörüngelerine edilen yemin -büyüklüğünü bilirseniz- içinde barındırdığı sayısız ibret 

ve ayetler bakımından pek büyüktür.
 C Ayetlerdeki Faideler:

1 - İlk yaratılış, yeniden diriltmenin kolay olduğunun delilidir.
2 - Suyun indirilmesi, yerin ekinler bitirmesi ve insanların faydalanmakta olduğu ateş, insanların Yüce Allah'a 
şükretmelerini gerektiren nimetlerdendir. Allah Teâlâ dilediği zaman bu nimetlerini çekip almaya kadirdir.
3 - Yağmurun yağmasında yıldızların etkisi olduğuna inanmak küfürdür ve bu cahiliye adetlerindendir.
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77  -Ey insanlar!- Size okunan bu Kur'an, içinde 
barındırdığı büyük faydalar bakımından pek 
değerli bir Kur'an'dır. 78  İnsanların gözlerinden 
gizlenmiş bir kitaptadır ki, o Levh-i Mahfûz'dur.
79  Ona ancak günah ve kusurlardan temizlenmiş 

melekler dokunabilir. 80  Tüm canlıların Rabbi 
olan Allah tarafından, peygamberi Muhammed 
-sallallahu aleyhi ve sellem-'e indirilmiştir.
81  -Ey müşrikler!- Siz; bu sözü (Kur'an'ı) 

yalanlıyor, tasdik etmiyor musunuz? 82  Yüce 
Allah'ın sizi nimetlerle rızıklandırmasına 
karşılık O'nu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? 
Yağmurun yağmasını yıldızlara nispet edip; 
"Falanca ve filanca yıldız sayesinde bize yağmur 
verildi mi?" diyorsunuz. Yüce Allah, yeniden 
dirilişin bazı delillerini zikrettikten sonra 
insanların ölümü defetmeye aciz olduklarına 
işaret ederek (her şeyi) eski haline döndürmeye 
kâdir olduğunu haber vermek istemiştir. Öldüren, 
yeniden diriltmeye kâdirdir. 83  Can boğaza gelip 
dayandığında.
84  O vakit, siz önünüzde can çekişip ölüm 

döşeğinde olan kişiye bakakalırsınız.
85  Biz; ilmimiz, kudretimiz ve meleklerimiz 

ile ölülerinize sizden daha yakınız. Fakat 
sizler o melekleri görmüyorsunuz. 86  Madem 
iddia ettiğiniz gibi işlemiş olduğunuz 
amellerinizin karşılığını görmek için yeniden 
diriltilmeyeceksiniz. 
87  Eğer doğru söylüyor iseniz, ölülerinizden 

çıkan bu ruhu geri çevirsenize! Ancak bunu 
yapmaya güç yetiremezsiniz. 88  Eğer ölen kimse 

hayırda yarışan birisi ise. 89  Onun için ardında yorgunluk olmayan rahatlık, güzel rızık ve rahmet vardır. Ve onun 
için canının çektiği şeylerle rızıklandırıldığı Cennet vardır. 90  91  Eğer ölen kişi sağ taraf ehlinden ise onların 
durumu için kaygı duyma. Zira onlar için selamet ve güven vardır.
92  Eğer ölen kişi dosdoğru yoldan sapan, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in getirdiklerini yalanlayanlardan ise.
93  O kişinin karşılanacağı ziyafet alabildiğine kaynar sudur. 
94  Onun için Cehennem ateşinde yanmak vardır. 95  -Ey Rasûl!- Şüphesiz ki sana bu anlattıklarımız, üzerinde 

şüphe olmayan hakikatlerdir. 96  Azim olan Rabbinin adını tesbih et ve O'nu bütün noksanlıklardan tenzih et!

Hadîd Suresi
Medine'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Davet ve cihada teşvik eden imanî ve maddî kuvvet inşa edilmiş ve nefisler buna mani 
olan engellerden arındırılmıştır. Bundan dolayı bu surede infak ve imanın zikri tekrarlanmıştır.

 C Tefsîr: 1  Yüce Allah'ın göklerde ve yerde var ettiği tüm canlılar O'nu tenzih eder ve yüceliğini ikrar eder. O; 
kimsenin kendisine galip gelemediği Azîz, yaratmasında ve takdir etmesinde Hakîm (hikmet sahibi) dir.
2  Göklerin ve yerin mülkü yalnızca O'na aittir. Dilediğini yaşatan ve dilediğini de öldürendir. O, her şeye kadirdir. 

Hiçbir şey O'nu aciz bırakamaz. 3  O; Evvel, kendisinden önce hiçbir şey olmayan; Âhir, kendisinden sonra hiçbir 
şey olmayan; Zahir, üstünde hiçbir şey bulunmayan; Bâtın, O'ndan daha yakını olmayan; O her şeye kadir olandır. 
Hiçbir şey O'na gizli kalmaz.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Ölüm sarhoşluğu çok şiddetlidir ve insan bunu kendisinden defetmek konusunda 
son derece acizdir. 2 - Yüce Allah'ın bir hikmet gereği dilemesi hariç, asılda insanlar melekleri göremezler.
3 - Yüce Allah'ın (Evvel, Âhir, Zahir ve Bâtın) isimleri Allah'ı tazim etmeyi ve O'nun (kulları tarafından) açık ve 
gizli işlenen amellerde gözetlemesini içermektedir.
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4  O, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. 
Yaratmaya pazar günü başlamış ve cuma günü 
bitirmiştir. O göz açıp kapamaktan daha kısa bir 
sürede bunları yaratmaya kâdirdir. Sonra Allah 
-Subhanehu ve Teâlâ- kendisine yaraşır bir şekilde 
Arş'ın üzerine yükselmiştir. Yeryüzüne yağmur, 
tohum ve bu ikisinden başka toprağa giren diğer 
her şeyi, ekin, maden ve bu ikisinden başka 
topraktan çıkan diğer her şeyi hakkıyla bilendir. 
Gökten inen yağmur, vahiy, bu ikisi ve diğerlerini, 
göğe yükselen melekleri, kulların amellerini ve 
ruhlarını da hakkıyla bilendir. -Ey insanlar!- 
O, ilmi ile her nerede olursanız olun, sizinle 
beraberdir ve sizden hiçbir şey O'na gizli kalmaz. 
Yüce Allah; yapmakta olduklarınızı görendir, 
amellerinizden hiçbir şey O'na gizli kalmaz. Ona 
karşılık olarak sizi mükâfatlandıracaktır.
5  Göklerin ve yerin mülkü yalnızca Yüce 

Allah'ındır. Bütün işler yalnızca O'na döner. 
Kıyamet günü mahlûkatını hesaba çekecek ve 
amellerine göre onların karşılığını verecektir.
6  Geceyi gündüze katar, akabinde karanlık 

gelir ve insanlar uyur. Gündüzü de geceye katar, 
akabinde aydınlık gelir ve insanlar işlerine doğru 
yola koyulur. O kullarının kalbinde olanların 
hepsini bilendir. Bu hususta hiçbir şey O'na gizli 
kalmaz.
7  Yüce Allah'a ve Rasûlüne iman edin ve 

Yüce Allah'ın sizi üzerinde yetki sahibi kıldığı 
mallardan infak edin. Sizin için din olarak 
belirlediği şeye uygun tasarrufta bulunun. 
Sizden, Yüce Allah'a iman eden ve Allah yolunda 
mallarını sarfedenler için katında büyük mükâfatlar vardır. O da Cennet'tir.
8  Allah'a iman etmekten sizi engelleyen şey nedir? Rasûl sizi, Rabbiniz -Subhanehu ve Teâlâ-'ya iman etmenizi 

ümit ederek sizi Allah'a çağırmıştır. Yüce Allah, babalarınızın sulbünden sizi çıkardığında kendisine iman etmeniz 
için sizden kesin bir söz almıştı. Eğer mümin kimseler iseniz.
9  Sizi küfrün ve cehaletin karanlıklarından iman ve ilmin aydınlığına çıkarmak için kulu Muhammed -sallallahu 

aleyhi ve sellem-e apaçık ayetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah, size yol gösterici ve müjdeleyici olarak peygamberini 
gönderdiğinde size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.
10  Allah yolunda infak etmekten sizi alıkoyan nedir? Göklerin ve yerin mülkü Yüce Allah'a aittir. -Ey Müminler!- 

Mekke'nin Fethi'nden önce Allah'ın rızasını umarak malını infak edenler ve İslam'ın muzaffer olması için 
savaşanlar ile fetihten sonra infak eden ve kâfirlerle savaşanlar eşit değildir. Yüce Allah'ın katında fetihten önce 
infak edenler ve Allah yolunda savaşanlar, fetihten sonra O'nun yolunda mallarını infak eden ve kâfirler ile 
savaşanlardan derece ve makam bakımından daha üstündür. Yüce Allah, her iki gruba da Cennet'i vadetmiştir. 
Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Yaptıklarınızdan hiçbir şey O'na gizli kalmaz. Ona karşılık olarak 
sizi mükâfatlandıracaktır.
11  Allah'ın yüzünü/rızasını umarak gönül rahatlığıyla malını sarfedecek olan kimdir? Yüce Allah, sarfettiği 

malının karşılığını kat kat ona verecektir. Kıyamet günü onun için çok değerli bir karşılık vardır ki, o da Cennet'tir.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Mülk, Yüce Allah'ın mülküdür. İnsan bu malda yetki sahibi kılınmıştır.
2 - Müminlerin dereceleri, iman, iyilik ve ameller konusunda yarışmalarına göre farklılık göstermektedir.
3 - Allah yolunda infak etmek, malın bereketli olmasına ve artmasına sebep olur.
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12  O gün, Mümin erkekler ile Mümin kadınların 
nurlarını önlerinde ve sağlarında giderken 
görürsün. O gün onlara: "Bugün sizin müjdeniz 
saray ve ağaçlarının altından ırmaklar akan, 
içinde sonsuza kadar kalacağınız Cennetlerdir. 
İşte büyük kurtuluş budur." denilir.
Yüce Allah o günde Müminlerin halini 
zikrettikten sonra münafıkların halini zikrederek 
şöyle buyurmuştur:
13  O gün münafık erkeklerle münafık kadınlar 

iman edenlere şöyle derler: "Ne olur bizi 
bekleyin, sizin nurunuzdan alalım da Sırat'ı 
geçerken bize yardımcı olsun." Alay edilerek 
münafıklara şöyle denilir: "Arkanıza dönün ve 
kendisi ile aydınlanacağınız bir nur arayın." 
Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Onun 
iç tarafında Müminlerin olduğu tarafta rahmet, 
dış tarafından münafıkların olduğu tarafta ise 
azap vardır.
14  Münafıklar, Müminlere şöyle diyerek 

seslenirler: "İslam ve ibadetlerde sizinle beraber 
değil miydik?'' Müslümanlar da onlara şöyle 
derler: "Evet! Bizimle beraberdiniz, fakat sizler 
nifak ile kendinizi fitneye düşürerek helâk ettiniz. 
Müslümanların yenilmesini bekleyip küfrünüzü 
ilan edecektiniz. Yüce Allah'ın Müminlere yardım 
edeceğinden ve ölümden sonra yeniden dirilişten 
şüphe ettiniz. Ölüm size gelene kadar yalancı 
tutkularınız sizi aldattı ve bu hal üzere öldünüz. 
Şeytan, sizleri Yüce Allah hakkında aldattı."

15  -Ey münafıklar!- Allah'ın azabına karşılık bugün sizden bir fidye alınmaz. Aynı şekilde aleni olarak Yüce 
Allah'ı küfredenlerden de fidye alınmaz. Sizin ve kâfirlerin varacağı yer ateştir. Size yaraşan odur, siz de oraya 
yaraşmaktasınız. Bu ne kötü bir akibettir.
16  Yüce Allah'a ve Rasûlüne iman eden kimselerin Allah -Subhanehu ve Teâlâ-nın zikri ile mutmain olma ve 

Kur'an'da zikri geçen vaat ve tehditlere karşı kalplerinin yumuşama zamanı gelmedi mi? Kendilerine Tevrat 
verilen Yahudiler ve İncil verilen Hristiyanlar gibi kalpleri katılaşmış olmasınlar. Peygamberlerinin gönderilmesi 
ile onlar arasında uzun bir zaman geçti ve bundan dolayı kalpleri katılaştı. Onlardan büyük bir çoğunluğu Yüce 
Allah'a itaat etmekten uzaklaşarak günahlara yöneldiler.
17  Şunu iyi bilin ki, yeryüzü kurak iken onu yeşerterek hayat veren Yüce Allah'tır. -Ey insanlar!- Yüce Allah'ın 

birliğine ve kudretine delalet eden apaçık delil ve kanıtlarını aklınızı kullanıp anlamanız için size açıkladık. Şunu 
da iyi bilin ki; yeryüzüne ölümden sonra hayat vermeye kâdir olan, öldükten sonra sizi diritmeye de kâdirdir. 
Kalpleriniz katılaşmasından sonra onları yumuşatmaya da kâdirdir.
18  Şüphesiz ki mallarının bir kısmını sadaka olarak veren erkekler ve kadınlar, karşılık beklemeden ve eziyet 

etmeden gönül rızası ile infak ederler. Yapmış oldukları amellerinin karşılığı her bir hasene için on katı ile yedi yüz 
katına kadar ve daha fazlasıyla kat kat ödenir. Bununla birlikte Yüce Allah'ın katında, onlar için çok değerli bir 
mükâfat da vardır, o da Cennet'tir.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Yüce Allah, Müminleri önlerinden ve sağ taraflarından ilerleyerek giden bir nur ile nimetlendirecektir.
2 - Günahlar ve nifak, kıyamet gününde helâk olmanın ve karanlıklarda kalmanın sebebidir.
3 - Müslümanların başına bela gelmesini gözetip beklemek, yeniden dirilişten şüphe duymak, kuruntulara 
aldanmak ve Şeytan tarafından aldatılmak münafıkların özelliklerindendir.
4 - Kalbi katılaştıran gaflet çok tehlikelidir.
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19  Allah'a iman eden ve aralarında hiçbir 
ayrım yapmadan rasûllerine iman edenler 
var ya, işte onlar sıddıklar (sözü, özü doğru 
kimseler) ve Rableri katında şehitlerdir. 
Onlar için hazırlanmış çok değerli mükâfat 
vardır. Kıyamet günü nurlarını önlerinde ve 
sağlarında koşarken görürsün. Yüce Allah'ı ve 
rasûllerini küfredenler, Rasûlümüze indirdiğimiz 
ayetlerimizi yalanlayanlara gelince; işte onlar 
Cehennem ehlidir. Kıyamet günü oraya girecek, 
orada ebedî kalacak ve oradan hiçbir şekilde 
çıkamayacaklardır.
20  Şunu iyi bilin ki, dünya hayatı bedenlerin 

oynadığı bir oyun, kalpler için bir eğlence, kendisi 
ile güzelleştiğiniz bir süs, mülk ve eşya bakımından 
aranızda bir övünme, mal ve evlatlarınızın 
çokluğu bakımından bir kibirlenmeden ibarettir. 
Tıpkı bir yağmur gibidir. Onun bitirdiği ürünler 
çiftçilerin çok hoşuna gider. Sonra bu yeşil olan 
bitki belirli bir zaman sonra kurur. -Ey bunu gören 
kişi!- Bu bitkinin yeşerdikten sonra sarardığını 
görürsün. Sonra da Yüce Allah onu çerçöp haline 
getirir. Ahirette kâfir ve münafıklar için şiddetli 
bir azap vardır. Yüce Allah tarafından Mümin 
kullarının günahları için bir bağışlanma ve rızası 
vardır. Dünya hayatı kalıcı olmayan, yok olacak 
geçimlikten başka bir şey değildir. Kim, geçici 
nimetleri ahiret nimetlerine tercih ederse aldanıp 
hüsrana uğrayanlardan olur.
21  -Ey insanlar!- Tevbe ederek ve diğer salih 

amelleri işleyerek bu salih amellerde yarışın. Böylece günahlarınızın af olunmasına ve genişliği yer ve gökler kadar 
olan Cennet'e nail olursunuz. Yüce Allah, kendisine ve rasûllerine iman edenler için bu Cennet'i hazırlamıştır. 
Bu mükâfat Yüce Allah'ın dilediği kullarına verdiği lütfudur. Allah -Subhanehu ve Teâlâ- Mümin kullarına karşı 
büyük lütuf sahibidir.
22  Yeryüzünde kuraklık ve bunun gibi insanlara isabet eden musibet ve başlarına gelen hiçbir bela yoktur ki, 

bütün bunlar yaratılmadan önce Levh-i Mahfuz'da yazılı olmasın. Şüphesiz bu, Yüce Allah için çok kolaydır.
23  -Ey insanlar!- Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve size verdiğimiz nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. 

Şüphesiz Yüce Allah, verdiği ile insanlara karşı kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez.
24  Harcamaları gerekli olan şeyler hakkında cimrilik ederek harcamayanlar ve başkalarına da cimriliği emredenler 

hüsrana uğramış kimselerdir. Kim Yüce Allah'a itaat etmekten yüz çeviririrse, asla Allah'a zarar veremez. Ancak 
kendine zarar verir. Şüphesiz Yüce Allah, çok zengindir. Kullarının itaat etmelerine ihtiyaç duymaz. Her halukârda 
hamd edilmeye layık olandır.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - İçinde barındırdığı arzulara rağmen dünyada zühd sahibi olmak, içinde barındırdığı devamlı nimetleri olan 
ahirete teşvik etmek dosdoğru yolda ilerlemeye yardımcı olan iki husustur.
2 - Kadere iman etmek farzdır.
3 - Kadere imanın faydalarından biri de elden kaçan dünya nimetlerine üzüntü duymamaktır.
4 - Cimrilik ve cimriliği emretmek, yerilmiş iki özelliktir. Mümin bir kul, bu iki özelliği asla taşımaz.
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25  Andolsun biz rasûllerimizi apaçık delil ve 
kanıtlarla gönderdik. Onlarla birlikte kitaplar 
indirdik. İnsanların adaleti yerine getirmesi 
için onlarla birlikte mizanı da indirdik. (Aynı 
zamanda) dayanıklı güçlü demiri indirdik ki 
ondan silah yapıp, üretim ve işlerinde ondan 
faydalansınlar. Öyle ki Allah gayb ile (görmedikleri 
halde) kimlerin yardım edeceğini bilsin (ortaya 
çıkarsın). Yüce Allah hiçbir kimsenin kendisine 
galip gelemeyeceği mutlak güç sahibidir. Hiçbir 
şey O'nu aciz bırakamaz.
26  Andolsun ki Nuh'u ve İbrahim 

-aleyhimesselam-'ı (rasûl) olarak gönderdik. O 
ikisinin zürriyetine de peygamberliği ve indirilmiş 
kitapları verdik. O ikisinin soyundan dosdoğru 
yol üzere hidayete erenler olduğu gibi, çoğu Yüce 
Allah'a itaati terk etmişlerdir.
27  Sonra rasullerimizi birbiri ardınca 

kavimlerine gönderdik. Meryem oğlu İsa’yı da 
arkalarından gönderdik. Ona İncil’i verdik. 
Ona iman edip tabi olanların kalplerine şefkat 
ve merhamet duygusu yerleştirdik. Onlar 
birbirlerini seven ve merhamet eden kimselerdi. 
Ancak dinlerinde aşırıya gidip, Yüce Allah'ın helal 
kıldığı evlenmeyi ve bazı lezzetleri terk ederek 
bidatler uydurdular. Biz onlardan bunu talep 
etmedik. Ancak onlar dinde bidatler uydurarak 
kendi nefislerine bunu zorunlu kıldılar. Fakat biz 
onlardan Allah'ın rızasına tabi olmalarını istedik, 
ancak bunu yapmadılar. Onlardan iman edenlere 
ecirlerini verdik. Onlardan çoğu Allah'ın Rasûlü 

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kendilerine getirdiğini yalanlayarak Yüce Allah'a itaat etmeyi terk 
ettiler.
28  Ey Allah'a iman edip, kendilerine gönderdiği din ile amel edenler! Emirlerini yerine getirerek, yasaklarından 

kaçınarak Allah'tan korkun ve rasûllerine iman edin. Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e ve geçmiş rasûllere 
iman etmenizden dolayı size sevap ve ecir bakımından iki kat pay versin. Dünya hayatında kendisi ile yürüyeceğiniz 
ve kıyamet günü Sırat Köprüsü'nde aydınlanacağınız bir nur versin. Günahlarınızı bağışlayıp örtsün. Bundan 
dolayı sizi hesaba çekmesin. Allah -Subhanehu ve Teâlâ- kullarına karşı çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
29  -Ey Müminler!- Sizin için kat kat mükâfat olarak hazırladığımız büyük lütfu beyan ettik ki, Ehl-i Kitap'tan 

önce gelmiş olan Yahudi ve Hristiyanlar, Allah'ın lütfundan hiçbir şeyi dilediğine bahşedip dilediklerine de 
yasaklayamazlar. Şunu da iyi bilsinler ki lütuf, ancak Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'nın elindedir, kullarından 
dilediğine bahşeder. Yüce Allah, dilediği kullarına karşı büyük lütuf sahibidir.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Muhakkak hakkı koruyan ve onu yayan bir güç olması gerekir.
2 - Semavî dinlerde adaletin değeri beyan edilmiştir.
3 - Kişi Mümin olmadığı müddetçe, iman ehli ve dindar kimselerle nesep bağı olması ona hiçbir fayda sağlamaz.
4 - Dinde bidat çıkarmanın haram oluşu beyan edilmiştir.
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