
Mülk Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Allah korkusuna sevk etmek ve cezasından 
sakındırmak için, Allah’ın mülkünün ve 
kudretinin eksiksizliği ortaya konulmuştur.

 C Tefsîr:
1  Bütün mülk, bir tek kendi elinde olan Allah’ın 

hayrı yücedir ve çoktur. Onun her şeye gücü yeter, 
hiçbir şey onu aciz bırakamaz.
2 -Ey insanlar!- Hanginiz daha iyi amel

ediyorsunuz diye sizleri denemek için ölümü 
ve hayatı yaratan O’dur. O, hiç kimsenin üstün 
gelemeyeceği Aziz olan ve kullarından tevbe 
edenlerin günahlarını bağışlayandır.
3  Yedi kat gökyüzünü, her bir gök kendisinden 

öncekinin üzerinde bir kat halinde, hiçbiri 
birbirine temas etmeden yaratan O’dur. -Ey 
bakmakta olan!- Allah’ın yarattıkları içinde 
herhangi bir düzensizlik veya uygunsuzluk 
göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, herhangi 
bir çatlak veya gedik görüyor musun? Şüphesiz; 
sapasağlam, kusursuz bir yaratılmıştan başka bir 
şey göremezsin.
4  Sonra gözlerini çevir, bir kaç defa daha 

bak! O zayıf, kesik görüşlü bakışların, semanın 
yaratılışında bir kusur veya hata görmeden utanç 
içinde sana dönecektir.
5  Muhakkak yeryüzüne en yakın semayı 

ışıldayan yıldızlarla süsledik ve bu yıldızları, 
gizlice kulak kabartıp dinleyen Şeytanları taşlayan ve onları yakan gök taşlarına dönüştürdük. Onlar için, ahirette 
alevlenmiş bir ateş hazırladık.
6  Rablerini küfredenler için kıyamet günü tutuşmuş bir Cehennem azabı vardır. Orası, kendisine dönülen ne 

kötü bir dönüş yeridir! 7  Ateşe atıldıkları zaman kazanın kaynaması gibi kaynayan Cehennem'den gelen şiddetli 
çirkin bir ses duyarlar.
8  İçine atılan kimselere duyduğu öfkenin şiddetinden az kalsın birbirinden ayrılarak parçalanacaktı. Cehennem 

ashabından kâfir olan her bir topluluk içine atıldığı zaman, orada sorumlu melekler onlara azarlama sorusu 
sordular: "Dünyada, sizi Allah’ın azabına karşı korkutan bir peygamber gelmedi mi?"
9  Kâfirler şöyle dediler: “Evet! Elbette bizi Allah’ın azabından korkutan bir peygamber geldi. Fakat biz onu 

yalanlayarak şöyle dedik: Allah hiçbir vahiy indirmemiştir. -Ey Peygamberler!- Sizler hakikatten uzaklaşmış 
büyük bir sapıklıktan başka bir yerde değilsiniz.”
10  Kâfirler şöyle dediler: “İstifade edeceğimiz bir şekilde dinliyor ya da hak ile batılı birbirinden ayırt edebilecek 

şekilde düşünebiliyor olsaydık, Cehennem ashabı zümresinden biri olmaz, bilâkis peygamberlere iman edip 
getirdiklerini tasdik edenlerden ve Cennet ehlinden biri olurduk.''
11  Kendi aleyhlerine kâfir olduklarını ve yalanladıklarını ikrar ettiler. Böylece Cehennem'i hak ettiler. Uzak olsun 

o Cehennem ashabı! Allah Teâlâ; kâfirlerin vasıflarını ve cezasını zikredince, akabinde iman ehlinin sıfatlarını ve
mükâfatını da zikrederek şöyle buyurdu: 12  Yalnız başlarına iken Allah'tan korkan kimseler, onların günahları
için bir bağışlanma ve karşılığı Cennet olan çok büyük bir mükâfat vardır.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Ölüm ve hayatın var edilme hikmetinin bilgisi verilmiş ve ölümden önce salih 
amel işlemenin gerekliliği ifade edilmiştir. 2 - Cehennem'in, Allah Teâlâ’ya karşı saygısından ötürü kâfirlere karşı 
öfke duyduğu belirtilmiştir. 3 - Uzaya ulaşma hususunda cinler insanları geçmiştir ve onlardan bu sınırı aşan 
herkese kendisini gözleyen ceza dokunacaktır. 4 - Hiç kimsenin olmadığı tenha yerlerde Allah’a itaat etmek ve 
ondan korkmak, günahların bağışlanma ve Cennet'e girme sebeplerinden biridir.
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13  -Ey insanlar!- İster sözünüzü gizleyin, 
isterseniz de açığa vurun, şüphesiz Allah onu 
bilir. Allah -Subhânehu ve Teâlâ- kullarının 
kalplerinde olanları bilir. Bundan hiçbir şey O'na 
gizli kalmaz.
14  Bütün varlıkları yaratan (Allah), gizli 

sırları ve sırlardan daha gizli olanları bilmez 
mi? O, kullarına karşı çok lütufkârdır. Onların 
durumlarını bilir. O hususta hiçbir şey O'na gizli 
kalmaz.
15  Üzerine yerleşmeniz için size yeryüzünü 

kolay ve yumuşak kılan O'dur. Yeryüzünün her 
bucağında, her tarafında gezin ve orada sizin 
için hazırladığı rızıklarından yiyin. Sonunda 
hesap verip karşılığını görmek üzere bir tek O'na 
döndürüleceksiniz.
16  Semada olan Allah’ın, Karun’un ayaklarının 

altındaki toprağı yardığı gibi, üzerine yerleşmeniz 
için kolay ve hizmete hazır olan ayaklarınızın 
altındaki toprağı yarmayacağından emin mi 
oldunuz? Sapasağlam bir haldeyken birdenbire 
sizi sarsıverir.
17  Yoksa göklerin üzerinde olan Allah’ın, Lût 

kavmine yağdırdığı gibi sizlere de gökyüzünden 
taşlar yağdırmayacağından emin mi oldunuz? 
Sizlere olan azabımı ve uyarımı gözlerinizle 
gördüğünüz zaman bunu öğreneceksiniz. Fakat, 
azabın gözle görülmesinin ardından ondan 
faydalanamayacaksınız.
18  O müşriklerden önce yaşamış ümmetler 

de elbette yalanlamışlardı. İnkârlarında ve 
yalanlamalarında ısrar ettikleri için üzerine 

Allah’ın azabı iniverdi. Benim onları inkâr etmem nasıldı? Doğrusu çok şiddetli bir inkârdı.
19  O yalanlayanlar, ardı ardına kanatlarını havada açıp kapayarak üzerlerinde uçan kuşları görmüyorlar mı? 

Allah'tan başkası onları yere konmadan havada tutamaz. Şüphesiz o hususta hiçbir şey O'na gizli kalmaz.
20  -Ey kâfirler!- Azap etmek istediği zaman, sizleri Allah’ın azabından alıkoyacak hiçbir askeriniz yoktur. Kâfirler 

ancak aldanmış kimselerdir. Şeytan onları kandırmış ve onlar da ona aldanmışlardır.
21  Allah; rızkının size ulaşmasına engel olsa, başka hiç kimse sizi rızıklandıramaz. Bilâkis gerçek şu ki, kâfirler 

inat edip büyüklük taslamakta ve haktan geri durmakta ısrar ediyorlar.
22  O halde yüzü üzerine düşmüş, onun üzerinde sürünerek yürüyen -O, müşrik- kimse mi daha doğru bir yol 

üzeredir, yoksa dosdoğru yol üzerinde dimdik yürüyen Müminler mi?
23  -Ey Peygamber!- O yalanlayan müşriklere de ki: “Sizleri yaratan, sizlere kendisiyle işittiğiniz duyma yetisini, 

kendisiyle gördüğünüz görme yetisini ve kendisiyle düşündüğünüz kalpler veren Allah’tır. Sizlere verdiği nimetlere 
ne kadar da az şükrediyorsunuz!''
24  -Ey Peygamber!- O yalanlayan müşriklere de ki: “Sizleri yeryüzüne gönderen ve orada yayan, hiçbir şey 

yaratamayan putlarınız değil, Allah’tır. Kıyamet günü, hesap vermek ve karşılığını görmek üzere putlarınızın 
huzuruna değil, bir tek onun huzurunda toplanacaksınız. O'ndan korkun ve sadece O'na ibadet edin."
25  Yeniden dirilişi inkâr edenler, yeniden dirilişin imkânsız olduğunu düşünerek şöyle derler: "-Ey Muhammed!- 

Eğer onun geleceğine dair iddianızda doğru söylüyorsanız, sen ve ashabının bizi tehdit ettiği bu vaat ne zaman 
gerçekleşecek?''
26  -Ey Peygamber!- De ki: “Kıyamet gününün bilgisi sadece Allah’ın katındadır. Ne zaman kopacağını ancak O 

bilir. Ben, size yaptığım uyarımda sadece apaçık bir uyarıcıyım.''

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Allah, kullarının kalplerinde gizledikleri her şeyi bilir.
2 - Küfür ve günâhlar, dünya ve ahirette Allah’ın azabının meydana gelmesinin sebeplerinden biridir.
3 - Allah'ı inkâr etmek/küfretmek bir karanlık ve şaşkınlıktır. İman ise bir ışık, nur ve hidayettir.
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27  Kıyamet günü tehdit olundukları şeyin 
gerçekleştiği, çok yakın olan azabı gözleriyle 
gördükleri zaman kâfirlerin yüzleri değişir ve 
simsiyah olur. Onlara; “İşte dünya hayatında 
arzuladığınız ve onun için acele ettiğiniz buydu.” 
denir.
28  -Ey Peygamber!- Yalanlayıcı o müşrikleri 

kınayarak de ki: "Bana haber verin bakalım! 
Eğer Allah beni ve benimle beraber olan 
Müminleri öldürse, kâfirleri elem verici bir 
azaptan kim kurtarabilir? Onları hiç kimse bu 
azaptan kurtaracak değildir.''
29  -Ey Rasûl!- O müşriklere de ki: “O, sizi bir tek 

kendine ibadet etmeye davet eden Rahman’dır. 
Biz, bir tek ona iman ettik ve işlerimizde bir tek 
ona güvendik. Dosdoğru yolda olan kimselerden 
ayrılarak apaçık dalalete düşenin kimlerin 
olduğunu -kaçınılmaz olarak- öğreneceksiniz.
30  -Ey Rasûl!- O müşriklere de ki: “Bana haber 

verin bakalım; içtiğiniz suyunuz ulaşamayacağınız 
şekilde yerin derinliklerine batıverse, akan bolca 
suyu kim size getirecek? Allah’tan başka hiç 
kimse getiremez.''

Kalem Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Müşriklerin ona dil uzatmasının ardından bir 
destek olarak, Peygamber -sallallahu aleyhi ve 
sellem-'in ilmi ve ahlâkı ortaya konulmuştur.

 C Tefsîr: 1  (Nun) Bu hususta benzer bir 
açıklama Bakara Suresi'nin başında zikredilmiştir. Allah, kaleme ve insanların kalemleriyle yazdıklarına yemin 
etmiştir.
2  -Ey Rasûl!- Allah’ın sana verdiği peygamberlik nimetiyle delirmiş değilsin. Sen, müşriklerin iftira ettiği 

delilikten çok uzaksın. 3  Şüphesiz insanlara bu mesajı taşımandan ötürü çektiğin çileye karşılık sana kesintisiz 
ve hiç kimseye onun için minnet etmeyeceğin bir mükâfat vardır.
4  Şüphesiz sen, Kur’an’ın getirdiği çok büyük bir ahlâk üzeresin. Onun içinde bulunanları en eksiksiz şekilde 

ahlâk edinmişsin. 5  Sende göreceksin, o yalanlayanlar da görecekler.
6  Hakikat ortaya çıktığı zaman hanginizin delirmiş olduğu ortaya çıkacak.
7  -Ey Rasul!- Şüphesiz Rabbin; yolundan sapanları da, o yolu bulmuş olanları da çok iyi biliyor. Ayrıca onların 

yoldan sapmış kimselerden olduğunu ve senin de onun doğru yolu üzerine olduğunu da çok iyi biliyor.
8  -Ey Rasul!- Sakın senin getirdiklerini yalanlayanlara itaat etme! 9  Din adına onlara yumuşak davranmanı ve 

iyilik yapmanı arzu ederler ki, böylece onlar da sana yumuşak davranıp iyilik yapsınlar.
10  Yalan yere çokça yemin eden hakir kimseye asla itaat etme!
11  İnsanların çokça arkasından konuşan, bolca laf taşıyarak aralarını açan kimseye.
12  Hayra çokça mani olan; insanların mallarına, ırzlarına ve canlarına kast eden, çok günah ve suç sahibi kimseye. 
13  Sert, hoyrat ve kavmiyle sözde bir bağı olan kimseye.
14  Serveti ve evlatları olması sebebiyle kibirlenip Allah’a ve Rasûlüne iman etmedi.
15  Ona ayetlerimiz okunduğu zaman şöyle der: “Bunlar öncekilerin yazdığı hurafelerdir.”
16  Biz onun burnuna, onu lekeleyen ve ona yapışıp kalan bir alamet koyacağız.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, Kur'an ahlâkıyla nitelendirilmiştir.
2 - Kâfirlerin sıfatları kötü sıfatlardır. Müminlerin bu sıfatlardan ve bu sıfatlara sahip kimselere itaat etmekten 
uzak durması gerekir. 3 - Çokça yemin eden kimse, Rahman olan Allah’ın katında değersizleşir ve insanlar arasında 
da seviyesi alçalır.
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17  Meyvelerden fakirlerin yememesi için 
bahçelerinin meyvelerini sabah vakti alelacele 
toplayacaklarına dair yemin eden bahçe 
sahiplerini imtihan ettiğimiz gibi, o müşrikleri 
de kıtlık ve açlıkla imtihan ettik. 18  Ettikleri 
yeminlerinde (inşallah) diyerek bir istisna da 
yapmıyorlardı.
19  Allah Teâlâ da onlara bir ateş gönderdi. 

Sahiplerinin uykuda olduğu esnada bahçelerini 
yutuveren o ateşi uzaklaştıramadılar. 
20  Bahçeleri bir anda kapkaranlık gece gibi 

simsiyah oldu.
21  Sabah vakti birbirlerine seslendiler. 22  Şöyle 

diyorlardı: "Eğer meyveleri toplayacaksanız 
fakirler gelmeden, mahsulünüz için bir an 
önce yola çıkın.'' 23  Birbiriyle kısık bir sesle 
konuşarak alelacele mahsullerinin yanına gittiler. 
24  Birbirlerine şöyle diyorlardı: “Bahçede 

sizin yanınıza hiçbir fakir kesinlikle girmesin.'' 
25  Fakirlerin meyvelerinden almalarını 

engellemek için kararlı bir halde sabahın ilk 
vaktinde gittiler. 26  Bahçeyi yanmış olarak 
gördüklerinde birbirlerine şöyle dediler: “Biz 
bahçenin yolunu şaşırdık.” 27  Bilâkis, fakirleri 
engellemeye dair bizden sadır olan karardan 
ötürü bahçenin meyvelerini toplamaktan mahrum 
bırakıldık. 28  Aralarından en iyi olanı dedi ki: 
"Yoksulları mahsulden mahrum etme kararını 
verdiğiniz zaman size; Allah’ı tesbih edip, O'na 
tövbe etmeyecek misiniz demedim mi?"
29  Dediler ki: “Rabbimiz! Seni tenzih ederiz. 

Şüphesiz biz, bahçelerimizin meyvelerinden 
yoksulları mahrum etmeye karar verdiğimizde, kendi nefislerimize zulmeden zalim kimselerdendik.” 30  Sonra da 
birbirlerini kınamaya başladılar. 31  Pişmanlık içinde şöyle dediler: ''Yazıklar olsun bizlere! Yoksulları haklarından 
mahrum bırakmamız sebebiyle biz haddi aşmış kimselerdik.''
32  Umulur ki, Rabbimiz bize bu bahçeden daha hayırlısını verir. Biz, bir tek Rabbimizi arzuluyor, O'ndan 

bağışlanma diliyor ve O'ndan hayır istiyoruz. 33  İşte böyle, rızıktan mahrum bırakan azap gibi, bize asi olanlara 
azap ederiz. Elbette ahiret azabı daha büyüktür. O azabın şiddetini ve devamlılığını keşke biliyor olsalardı.
34  Şüphesiz emirlerini yerine getirip, yasaklarından sakınarak Allah’a karşı takvalı olanlar için Rablerinin 

katında, içinde bolluğun olduğu nimetleri hiç kesilmeyen Cennetler vardır.
35  Mekke halkından müşriklerin iddia ettikleri gibi, ceza verirken hiç Müslümanlarla kâfirleri bir tutar mıyız?
36  -Ey müşrikler!- Size ne oluyor da bu adaletsiz çarpık hükmü veriyorsunuz?
37  Yoksa sizin, içinde itaat edenlerin ve günahkârların eşit olduğunu okuduğunuz bir kitabınız mı var?
38  Bu kitapta, ahirette kendiniz için beğenip seçtiğiniz şeyler mi yazılı?
39  Yoksa kendiniz için ne hüküm verirseniz size verilecektir diye yeminlerle pekiştirilmiş olarak size verdiğimiz 

sözlerimiz mi var? 40  -Ey Peygamber!- Bunu söyleyenlere hangisinin bunu savunacağını sor?
41  Yoksa onların Müminlere verilecek karşılığın aynısını kendilerine de verecek Allah’tan başka ortakları mı var? 

Onların Müminlere verilecek karşılığın aynısının kendilerine de vereceği hakkında ileri sürdükleri iddiaları doğru 
ise; haydi ortaklarını çağırıp, getirsinler bakalım.
42  Kıyamet günü korku ve dehşet ortaya çıkar. Rabbimiz baldırını açar ve insanlar secde etmeye çağırılırlar. 

Müminler secde eder, fakat kâfirler ve münafıklar öylece kalıp, secde etmeye güç yetiremezler.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Fakirlerin haklarını vermeyip, yerine getirmemek servetin yok olmasına sebep 
olur. 2 - Cezalandırmanın dünyada erkenden verilmesi, kulun tevbe etmesi ve günahından dönmesi adına onun 
iyiliğinin murat edilmesindendir. 3 - Mümin ve kâfirlerin vasıfları eşit olmadığı gibi görecekleri karşılık da eşit 
değildir.

part 29Kalem Suresi 565



43  Bakışları utanç içinde, onları zillet ve 
pişmanlık kaplamış bir haldeydiler. Oysa onlar 
dünyada bugün içinde bulundukları halden 
selamette iken onlardan Allah’a secde etmeleri 
istenmişti. 44  -Ey Rasûl!- Sana indirilmiş bu 
Kur’an’ı yalanlayanları bana bırak. Bunun onlar 
için bir tuzak ve aldatma olduğunun farkına 
varmadan onları yavaş yavaş azaba doğru 
süreceğim. 45  Günahlarında ısrar etmelerinde 
onlara mühlet vereceğim. Şüphesiz benim tuzağım 
kâfirlere ve yalanlayanlara karşı çok güçlüdür. 
Benden asla kaçamazlar ve cezalandırmamdan 
kurtulamazlar. 46  -Ey Rasûl!- Onları davet 
ettiğin şeye karşılık onlardan bir mükâfat mı 
istiyorsun ki; bu yüzden çok ağır bir yük taşıyorlar 
da, bu da onların senden yüz çevirmesine sebep 
oluyor? Oysa durum bunun tam aksinedir. Sen 
onlardan bir mükâfat istemiyorsun. Öyleyse sana 
tabi olmalarına engel olan nedir?
47  Yoksa gayb ilmine sahipler de, hoşlarına giden 

ve sana karşı delil olarak sundukları şeyleri onlar 
mı yazıyorlar? 48  -Ey Peygamber!- Rabbinin 
bir aldatma olarak onlara mühlet verilmesi 
hükmüne sabret. Sakın balığın arkadaşı kavmine 
gücenen Yunus -aleyhisselam- gibi olma! Hani 
denizin ve balinanın karnının karanlığı içinde 
sıkıntılı bir halde Rabbine seslenmişti. 49  Şayet 
Allah'ın Rahmeti onu bulmasaydı, balık onu ıssız 
bir toprak parçasına kınanmış bir halde atmış 
olacaktı. 50  Oysa Rabbi onu seçti ve onu salih 
kullarından biri kıldı. 51  Allah'a karşı kâfir olan 
ve Rasûlünü yalanlayanlar, sana indirilmiş olan 
bu Kur’an’ı işittikleri zaman bakışlarının keskinliğinin şiddetinden neredeyse bakışlarıyla seni yere yıkacaklardı. 
-Arzularına uyarak ve haktan yüz çevirerek- şöyle diyorlardı: "Bunu getiren Rasûl kesinlikle bir delidir.''
52  Oysa sana indirilmiş olan bu Kur’an, insanlar ve cinlere bir öğüt ve hatırlatmadan başka bir şey değildir.

Hâkka Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Kur’an-ı Kerim'in doğruluğunu vurgulamak, Müminlere mutluluğu ve inkârcılara ise 
hüsranı vadetmek adına kıyametin kopmasının kaçınılmaz olduğu ifade edilmiştir.

 C Tefsîr: 1  Allah Teâlâ, herkes üzerinde gerçekleşecek olan yeniden diriliş saatini zikrediyor.
2  Sonra da; “Gerçekleşecek olan o kıyamet nedir?” sorusuyla onun durumunu yüceltiyor.
3  Gerçekleşecek olan bu kıyametin ne olduğunu sana ne öğretti? 4  Salih’in kavmi Semûd ve Hûd’un kavmi Âd, 

dehşetinin şiddeti sebebiyle bütün insanların korkuya kapıldığı kıyameti inkâr ettiler.
5  Bu yüzden Allah, Semûd kavmini şiddet ve korku vermede son haddine ulaşmış bir çığlıkla helâk etti.
6  Allah Teâlâ, Âd kavmini de üzerlerine şiddetle esen soğuk bir rüzgâr göndererek helâk etti.
7  Yüce Allah, o rüzgârı yedi gece sekiz gündüz boyunca onlara göndererek istisnasız olarak herkesi yok etti. 

İnsanları yurtlarında helâk olmuş, yerlerde sersefil görürsün. Onlar helâk olmalarının ardından sanki yere 
devrilmiş çürümüş bir hurma ağacı gövdesi gibiydi.
8  Kendilerine azabın isabet etmesinin ardından geride kalan bir kimse görüyor musun?

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Sabırlı olmak, davetçi olan ve olmayan herkes için gereklidir. Çokça övülmüş bir 
ahlâktır. 2 - Tevbe etmek, kendisinden önce işlenilen herşeyi siler. Ayrıca tevbe etmek Yüce Allah’ın kulunu seçip, 
salih kullarından kılması için bir sebeptir. 3 - Allah’ın kâfirlere ve günahkârlara gönderdiği azabın farklı çeşitlerde 
olması, Allah’ın kudretinin ve adaletinin kemaline delalet eder.
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9  Firavun ve ondan önce gelmiş bazı milletler 
alt üst edilerek azap olundular. Onlar Lut'un 
kavmiydi. Şirk ve günahlardan oluşan çok yanlış 
ameller işlediler.
10  Onlardan her biri kendilerine gönderilen 

elçiye karşı geldi ve onu yalanladı. Allah Teâlâ 
da helâk olmalarını sağlayan şiddetli bir azapla 
onları yakalayıverdi.
11  Elbette biz, su yükselip, taştığı zaman Nuh 

-aleyhisselam-'ın emrimizle inşa ettiği ve suda 
akıp giden gemi içinde onları taşıdık. Sonrasında 
sizler onların soyundan meydana geldiniz. Aslında 
bu sizin taşınmanız sayılırdı.
12  Biz, elbette gemiyi ve onun hikâyesini 

kâfirlerin helâk olacağı ve iman ehlinin 
kurtulacağının kanıtı olarak sunulan bir öğüt 
kılacağız. Ve kulaklar o kıssayı duyduğu zaman 
eksiksiz olarak ezberleyip, anlayacaklar.
13  Sûr'a yani boynuza üflemeyle sorumlu melek, 

ikinci üfleyişinde Sûr'a bir defa üflediği zaman.
14  Yeryüzü ve dağlar kaldırılıp şiddetli bir şekilde 

tek bir defa birbirine vurulup da yeryüzünün 
ve dağların parçaları ufalanarak parça parça 
dağıldığında.
15  Bunların hepsi meydana geldiği o gün kıyamet 

gerçekleşmiş olacaktır.
16  O gün meleklerin oradan inmeleri sebebiyle 

gökyüzü yarılır. Gökyüzü sağlam ve sımsıkı 
olmasının ardından artık o gün çok zayıftır.
17  Melekler de gökyüzünün çevresinde ve 

kenarındadırlar ve o büyük gün Rabbinin arşını 
meleklerden yakın kılınmış sekiz melek taşır. 18  -Ey insanlar!- O gün Allah’ın huzuruna sunulacaksınız. Ne olursa 
olsun, Allah’a hiçbir sırrınız gizli kalmaz. Bilâkis Allah; her şeyi bilir, onlardan haberdardır.
19  Amel kitapları sağından verilen kimse mutluluk ve neşeyle şöyle der: “Alın, amel kitabımı okuyun!”
20  "Şüphesiz ben, yeniden diriltileceğimi ve mükâfatımı alacağımı dünyada iken biliyor ve yakinen inanıyordum." 
21  Sürekli olarak göreceği nimetlerden ötürü, artık onun için hoşnut olacağı bir hayat vardır.
22  Yeri ve değeri yüksek olan bir Cennet'tedir. 23  Onları yemek isteyen kimseler için Cennet meyveleri çok 

yakındır. 24  Onlara ikram olarak şöyle denilir: “Dünyadaki geçmiş günlerinizde işlemiş olduğunuz salih ameller 
sebebiyle dilediğiniz kadar yiyip içiniz! Bunlarda hiçbir eza yoktur.''
25  Fakat amel kitabı solundan verilen kimseler pişmanlıklarının aşırılığından dolayı şöyle derler: “Eyvah! İçinde 

bulunup, azap görmemi zorunlu kılan kötü ameller sebebiyle keşke amel kitabım hiç verilmeseydi.''
26  "Keşke hesabımda nelerin olduğunu hiç bilmeseydim."
27  "Keşke; ölmüş olduğum bu ölüm, ardından yeniden dirilişin olmadığı bir ölüm olsaydı."
28  "Sahip olduğum servetim de Allah’ın azabından hiçbir şeyi benden savuşturamadı."
29  "Kanıtım, kendisine güvendiğim güç ve itibarım yok oldu gitti."
30  Bu kimse hakkında Meleklere, onu tutun ve ellerini boynunda toplayın! diye emir verilir.
31  Sonra da sıcaklığının ızdırabını çekmesi için onu Cehennem'e atın.
32  Sonra da onu, uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincire vurun.
33  Çünkü o, Yüce Allah’a iman etmiyordu. 34  Başka kimseleri de yoksulları doyurmaya teşvik etmiyordu.
35  Kıyamet günü ondan azabı savuşturacak hiçbir yakını da olmayacaktır.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Çocuğun babasına olan minnettarlığı şükür gerektiren bir minnettir.
2 - Yoksulları doyurmak ve buna teşvik etmek, Allah’ın azabından korunma sebeplerinden biridir.
3 - Kıyamet gününün azabının şiddeti, iman edip, salih ameller işleyerek ondan korunmayı gerektirir.
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36  O kimse için, Cehennem ehlinin bedenlerinden 
çıkan su ve irinden başka yiyeceği bir yemeği de 
yoktur.
37  Bu yemeği yalnızca günahkâr ve suçlular yer.
38  Allah Teâlâ, gördüklerinize yemin etmektedir.
39  Yüce Allah görmediklerinize de yemin 

etmektedir.
40  Şüphesiz Kur’an, Allah’ın kelamıdır. 

Onun değerli Peygamberi ise onu insanlara 
okumaktadır.
41  O, bir şair sözü değildir. Çünkü o, şiir beyit 

düzeni üzere değildir. Ne kadar da az iman 
etmektesiniz.
42  Bir kâhinin sözü de değildir. Çünkü kâhin 

sözü, bu Kur’an’dan başka bir şeydir. Ne kadar 
da az öğüt alıyorsunuz.
43  Fakat o, bütün mahlûkatın Rabbinden 

indirilmiştir.
44  Eğer Muhammed bizim adımıza 

söylemediğimiz bazı sözler uydurmuş olsaydı;
45  Elbette ondan intikam alır ve sahip olduğumuz 

kuvvet ve kudretle onu yakalayıverirdik.
46  Sonra da elbette onun kalbe giden damarını 

kopartırdık.
47  Sizlerden hiç kimse de bize engel olamazdı. 

Onun, bizim adımıza sizin için sözler uydurması 
imkânsızdır.
48  Muhakkak Kur’an, emirlerini yerine getirip 

yasaklarından sakınarak Rablerine karş takvalı 
olanlar için elbette bir öğüttür.
49  Sizin içinizden bu Kur’an’ı yalanlayan 

kimselerin olduğunu biz elbette biliyoruz.
50  Şüphesiz Kur’an’ı yalanlamak, kıyamet günü büyük bir pişmanlık olacaktır.
51  Kur’an’ın Allah’ın katından olduğu, şüphesiz ve kuşkusuz kesin bir gerçektir.
52  Ey Peygamber! Rabbini ona layık olmayan şeylerden tenzih et ve Yüce Rabbinin ismini zikret!

Meâric Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Kâfirlerin azap göreceği ve kıyamet gününü tasdik edenlerin nimetlendirileceği 
vurgulanmıştır.

 C Tefsîr:
1  Dua eden bir müşrik; eğer bir azap gerçekleşecekse bu azabın kendine ve kavmine olması için dua etti. Bunu 

yaparak dalga geçiyordu. Oysa bu kıyamet günü gerçekleşecektir. 2  Allah'ın kâfir olanların üzerine göndereceği 
bu azabı hiç kimse engelleyemez. 3  Bu, yücelik, yükseklik mertebe, erdem ve nimetlerin sahibi Allah tarafındandır.
4  Melekler ve Cebrail, kıyamet günü bu derecelerde O'na yükselir ve o gün, elli bin sene kadar uzun bir gündür. 
5  -Ey Peygamber!- O halde hüzne düşmeden ve şikâyet etmeden sabret!
6  Şüphesiz onlar; bu azabın gerçekleşmesini imkânsız, çok uzak bir ihtimal olarak görüyorlar.
7  Oysa biz onun kaçınılmaz olarak çok yakında gerçekleşeceğini görüyoruz.
8  O gün; gökyüzü erimiş bakır, altın ve diğer madenler gibi olur.
9  Dağlar ise atılmış (uçuşan, hafif) yün gibi olur.
10  Hiçbir yakın dost hiçbir yakınının halini sormaz bile. Çünkü herkes kendisiyle meşguldür.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Kur'an, şiir ve kehanetlerden tenzih edilmiştir. 2 - Allah –Subhanehu ve Teâlâ- 
adına söz uydurmanın ve O'na iftira etmenin tehlikesi ifade edilmiştir. 3 - Karşılık olarak yalnızca Allah’tan 
mükâfat beklemek ve O'ndan başkasına şikâyette bulunmamak güzel sabır örneğidir.
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11  Her insan yakınlarını görür, ona gizli 
kalmazlar. Bununla beraber hiç kimse o 
durumun dehşeti sebebiyle kimseyi soruşturmaz. 
Cehennem'i hak eden kimseler ise, kendileri 
yerine azap görmeleri için çocuklarını sunmayı 
arzular.
12  Karısını ve kardeşini feda eder.
13  Ve sıkıntılar karşısında onun yanında duran 

akrabalarını sülalesini feda eder.
14  Ve yeryüzünde bulunan insan, cin ve diğer 

herkesi feda etmek ister ki; bu fedakârlık onu 
Cehennem azabından esenlikte kılıp, kurtarsın.
15  Durum bu günahkârın temenni ettiği gibi 

değildir. Şüphesiz ahiret yurdunun ateşi yanmış 
ve alevlenmiştir.
16  Sıcaklığının ve alevlerinin şiddetinden kafanın 

derisi hızlıca soyulup ayrılır.
17  Haktan yüz çeviren, ondan uzaklaşarak ona 

iman etmeyen ve amel işlemeyen kimseyi çağırır.
18  Mal toplayanı ve Allah yolunda harcamakta 

cimrilik yapanı çağırır.
19  Şüphesiz insan, aşırı hırslı yaratılmıştır.
20  Kendisine hastalık veya fakirlik sıkıntısı 

isabet etse çok az sabreder.
21  Eğer ona insanı mutlu eden bir bolluk veya 

zenginlik isabet ederse de onu Allah yolunda 
harcamaz, çok cimrilik eder.
22  Ama namaz kılanlar bundan müstesna. Onlar 

bu kötü sıfatlardan esenliktedirler.
23  Onlar, düzenli olarak namazlarına devam 

ederler. Ondan başka şeylerle meşgul olmaz ve 
namazlarını onun için belirlenmiş vaktinde eda 
ederler. 24  Onların mallarında farz kılınmış 

belirli bir pay vardır. 25  Onlar, mallarını kendilerine gelip isteyenlere ve herhangi bir sebepten ötürü rızıktan 
mahrum kalıp, istemeyenlere verirler. 26  Onlar ki; Allah’ın herkese hak ettiği karşılığı vereceği o günü kıyamet 
gününü tasdik ederler. 27  Onlar ki, işlemiş oldukları salih amellere rağmen Rablerinin azabından korkarlar.
28  Şüphesiz Rablerinin azabı korkutucudur. Akıllı kimse kendini güvende hissetmez. 29  Onlar, iffetlerini (haram 

işlemekten) koruyup, fuhuştan uzak tutarak muhafaza ederler. 30  Ancak eşleri veya sahip oldukları cariyeleri 
bunun dışındadır. Şüphesiz ki onlar; bu cariyeler ile cinsel ilişkiye girmeleri ve bunun dışında onlardan istifade 
etmelerinden dolayı kınanmazlar. 31  Her kim de zikri geçen eşler ve cariyeler dışındakilerden faydalanmak 
isterse, şüphesiz onlar Allah’ın sınırlarını aşan kimseler olurlar. 32  Onlar kendilerine emanet edilen malları, 
sırları ve diğer şeyleri koruyup, muhafaza ederler. İnsanlara verdikleri sözleri tutarlar. Emanetlerine ihanet etmez, 
verdikleri sözleri bozmazlar. 33  Onlar şahitliklerini, yakınlık veya düşmanlığın etkisi altında kalmadan olması 
gerektiği gibi yerine getirirler.
34  Onlar; namazlarını zamanında, güzel abdest alarak ve tadil-i erkana riayet ederek sürekli kılarlar. Hiçbir 

şey onları namazlarından alıkoymaz. 35  İşte bu sıfatlarla nitelenen o kimseler, karşılaşacakları kalıcı nimetlerle 
ve Allah’ın kerim yüzüne bakarak, Cennetler'de ağırlanacaklardır. 36  -Ey Peygamber!- Halkından olan bu 
müşrikleri, senin etrafına sürükleyerek seni yalanlamak için acele ettiren şey nedir? 37  Sağından ve solundan, 
çepeçevre, bölük bölük seni kuşatmışlar. 38  Yoksa onlardan her biri kâfir olarak kaldığı halde Allah’ın onları, 
içinde bulunan kalıcı nimetlerden faydalanacağı, nimetlerle dolu Cennet'ine yerleştireceğini mi ümit ediyor?
39  Durum hiç de onların tasavvur ettiği gibi değildir. Biz onları bildikleri o şeyden yarattık. Doğrusu biz onları 

değersiz bir sudan yarattık. Onlar, kendilerine ne bir fayda sağlayabilecek, ne de bir zarar verebilecek kadar çok 
zayıftırlar. Öyleyse nasıl oluyor da kibirleniyorlar? 40  Yüce Allah, Güneş'in ve Ay'ın doğduğu yerlerinin Rabbi 
olan kendisi adına yemin ederek demiştir ki; “Şüphesiz bizim gücümüz yeter.''

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Cehennem ehlinin, bildiği dünya vesilelerinden her vesileyle ondan kurtulmayı 
dileyeceği Cehennem azabının şiddeti ifade edilmiştir. 2 - Namaz, dünyada kötülüklerin silindiği ve kendisiyle 
ahiret ateşinden korunulan en büyük ibadetlerden biridir. 3 - Allah Teâlâ’nın azabından korkmak, insanı salih 
amel işlemeye sevk eder.
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41  Onları, Allah Teâlâ'ya itaat eden başka 
kimselerle değiştirmeye ve helâk etmeye 
gücümüz yeter. Bunu yapmaktan aciz de değiliz. 
İstediğimiz zaman onları yok ederek başkalarıyla 
değiştirmekten yenik düşmüş de değiliz.
42  -Ey Peygamber!- Kur’an’da onlara vadedilen 

kıyamet günüyle karşılaşıncaya kadar onları 
içinde bulundukları batıl ve dalalette bırak, 
oyalansınlar ve dünya hayatında oynayıp 
dursunlar.
43  O gün onlar, sanki bir sancağa doğru 

yarışıyorlarmış gibi, kabirlerinden aceleyle 
koşarak çıkarlar.
44  Bakışları utanç içinde, onları zillet kaplamış 

bir haldedirler. İşte, dünyada kendilerine 
vadedilen ve umursamadıkları gün, bu gündür.

Nûh Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Nuh'un kıssası aktarılarak davetçilerin davet 
ederken ortaya koydukları sabır ve gayret ortaya 
konulmuştur. Böylece bu anlatılanlar Müminleri 
kararlı kılsın ve yalanlayanlar için bir tehdit 
olsun.

 C Tefsîr:
1  Doğrusu biz, Allah’a şirk koşuyor olmaları 

sebebiyle acı veren bir azap gelmeden önce onları 
korkutması için Nuh'u, kavmine onları davet 
etsin diye gönderdik.
2  Nuh kavmine şöyle dedi: “Ey kavmim! 

Doğrusu ben sizin için Allah’a tevbe etmemeniz halinde sizi bekleyen azaba karşı uyarısı apaçık olan bir uyarıcıyım.''
3  "Size olan uyarım gereğince size söylemeliyim ki; yalnızca bir tek Allah'a ibadet edin. O'na hiçbir şeyi ortak 

koşmayın, emirlerini yerine getirerek ve yasaklarından sakınarak O'ndan korkun ve size emrettiğim şeylerde bana 
itaat edin."
4  Şüphesiz siz bunu yaparsanız, Allah da sizin başkalarının haklarını yemek dışında olan diğer günahlarınızı 

bağışlar ve dünya hayatında size verdiği süreyi, kendi ilminde belirlemiş olduğu o sınırlı vakte kadar uzatır. 
Buna devam ettiğiniz sürece yeryüzünde ömür süreceksiniz. Eğer ölüm gelirse de artık ertelenemez. Bunu biliyor 
olsaydınız; bir an önce Allah’a iman eder ve içinde bulunduğunuz şirk ve sapıklıktan tevbe etmede acele ederdiniz.
5  Nuh dedi ki: “Ey Rabbim! Ben kavmimi gece ve gündüz sürekli sana ibadet etmeye ve seni birlemeye davet 

ettim.''
6  “Ama davetim, onları kendisine davet ettiğim şeyden kaçma ve uzaklaşmadan başka bir şeyi artırmadı.''
7  Şüphesiz ben onları, günahlarının bağışlanma sebebi olan bir tek sana ibadet etmeye, senin ve Rasûlünün 

emirlerine uymaya her davet ettiğimde, onlar davetimi işitmelerine engel olmak için parmaklarıyla kulaklarını 
tıkadılar. Beni görmemek için elbiseleriyle yüzlerini kapadılar ve içinde bulundukları şirke devam ettiler. Onları 
davet ettiğim şeyi kabul etmede ve boyun eğmede büyüklendikçe büyüklendiler.
8  Sonra -Ey Rabbim!- Ben onları açıkça davet ettim.
9  Sonra ben, davet üslubumu değiştirerek onlara davetimde sesimi de yükselttim. Gizli olarak, kısık bir sesle de 

davet ettim.
10  Onlara dedim ki: "Ey kavmim! O'na tevbe ederek Rabbinizden bağışlanma dileyin! Şüphesiz O Allah 

-Subhanehu ve Teâlâ- kullarından kendisine tevbe edenlerin günahlarını çokça bağışlar."

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Ahiret yurdu hakkında gaflette olmanın tehlikesi beyan edilmiştir.
2 - Yüce Allah’a ibadet etmek ve O'ndan korkmak günahların bağışlanmasına bir sebeptir.
3 - Davette devamlılık ve davet üslubunu çeşitlendirmek, davetçilerin üzerine gerekli olan bir görevdir.
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11  Şüphesiz siz bunu yaparsanız, Allah Teâlâ da 
her ihtiyaç duymanıza bağlı olarak sizin üzerinize 
yağmur indirir.
12  Size çokça mallar ve çocuklar verir, 

meyvelerinden yiyeceğiniz bostanlar ve suyundan 
içeceğiniz, ekinlerinizi ve hayvanlarınızı 
sulayacağınız nehirler yaratır.
13  -Ey kavim!- Sizin neyiniz var da umursamadan 

O'na karşı gelerek Allah’ın azametinden 
korkmuyorsunuz?
14  Oysa O; sizi bir su damlası, bir kan pıhtısı ve 

bir çiğnemlik et aşamalarından geçirerek yarattı.
15  Allah’ın yedi kat göğü üst üste nasıl yarattığını 

görmüyor musunuz?
16  Onların arasında, dünya semasında dünya 

ahalisine ışığının geldiği Ay'ı yarattı ve Güneş'i de 
bir ışık kaynağı kıldı.
17  Allah, atanız Âdem’i topraktan yarattı. 

Böylece sizi de topraktan yarattı. Bunun ardından 
sizler, Yüce Allah'ın sizler için yerden bitirdiği 
şeylerle beslenmektesiniz.
18  Sonra ölümünüzün ardından sizi oraya tekrar 

geri döndürecek ve hesap günü için sizi oradan 
tekrar geri çıkartacaktır.
19  Allah sizin için yeryüzünü yayılmış olarak 

iskân etmeye hazır kıldı.
20  Orada helal kazanç elde etmenin geniş 

yollarını kullanmanızı umarak.
21  Nuh şöyle dedi: “Ey Rabbim! Şüphesiz 

kavmim, seni birlemeyi ve bir tek sana ibadet 
etmeyi kendilerine emrettiğimde bana karşı 
geldiler. Aralarından sefil kimseler, mal ve 

çocuklar vererek nimetlendirdiğin önderlerine ittiba ettiler. Kendilerine nimetler verdiğin kimseler, onların 
sapkınlıklarını artırmaktan başka bir işe yaramadı.''
22  Onların ileri gelenleri, aşağılık kimseleri Nuh'a karşı kışkırtarak çok büyük bir tuzak kurdular.
23  Onlar kendilerine tabi olan kimselere şöyle dediler: "Sakın ilahlarınıza ibadet etmeyi bırakmayın! Sakın 

putlarınız, Ved’e, Suvâ’ya, Yeğus’a, Yeuk’a ve Nesr’e ibadet etmeyi bırakmayın!''
24  Onlar bu putlarıyla birçok insanı yoldan çıkardılar. -Ey Rabbim!- "Sen de kâfirlikte ve günahlarda ısrar 

ederek kendilerine zulmeden kimselerin haktan sapmışlığını artır."
25  İşledikleri hataları sebebiyle dünyada sel baskınıyla boğuldular ve ölümlerinin ardından doğruca Cehennem'e 

atıldılar. Onları boğulmaktan ve Cehennem'den kurtaracak Yüce Allah’tan başka yardımcılar da bulamadılar.
26  Allah ona, kavminden iman etmiş olanlar dışında başka hiç kimsenin iman etmeyeceğini haber verdiği zaman, 

Nuh şöyle dedi: “Ey Rabbim! Yeryüzünde dolaşan ve hareket eden hiç bir kâfir bırakma!''
27  -Rabbimiz!- "Eğer onları bırakır ve onlara mühlet verirsen Mümin kullarını yoldan çıkarırlar. Onlar, yalnızca 

sana itaat etmeyen ahlâksız kimseler ve nimetlerine şükretmeyen azılı kâfirler doğururlar."
28  "Rabbim! Benim günahlarımı bağışla! Annemi, babamı bağışla! İman etmiş olarak evime giren kimseleri 

bağışla! Mümin erkekleri ve kadınları bağışla! Kendilerine küfür ve günahlarla zulmeden kimselerin de yalnızca 
hüsranını ve kayıplarını artır."

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - İstiğfar/Bağışlanma dilemek; yağmurun yağmasına, malın ve çocukların çoğalmasına sebep olur.
2 - Önde gelen kimselerin, basit insanların yoldan çıkmasında sahip olduğu rol apaçık görünmektedir.
3 - Günahlar, dünyada helâk olmaya, ahirette ise azap görmeye sebep olur.
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Cin Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Cinlerin Kur'an'a iman etmesi esnasında 
Kur'an'ın inişi ve onun Allah’ın katından olduğu 
tasdik edilmiştir. Müşriklerin bu konudaki 
iddiaları geçersiz kılınmıştır.

 C Tefsîr:
1  -Ey Peygamber!- Ümmetine de ki: "Allah 

bana, bir cin topluluğunun hurma bahçelerinin 
olduğu vadide Kur'an okuyuşumu dinlediğini ve 
kavimlerinin yanına döndükleri zaman da onlara 
şöyle dediklerini vahyetti: Şüphesiz biz beyan, 
açık ve düzgün bir dil ile okunan çok beğenilen 
bir söz işittik.''
2  Bu işittiğimiz söz; itikatta, sözde ve amelde 

doğruluğa irşat ediyor. Biz de ona iman ettik. 
Bunu indiren Rabbimize asla hiç kimseyi ortak 
koşmayacağız.
3  Şüphesiz Onun -Rabbimizin azameti ve şanı 

pek yücedir- müşriklerin iddia ettiği gibi, O'nun 
bir hanım ve çocuk edinmediğine iman ettik.
4  İblis, Allah –Subhanehu ve Teâlâ-'ya eş ve 

çocuk nispet ederek doğruluktan uzak sözler 
söylüyordu.
5  Şüphesiz biz, O'nun hanımının ve çocuğunun 

olduğunu iddia ettikleri zaman; insan ve 
cinlerden olan müşriklerin yalan söylemediklerini 
zannettik. Biz de onları taklit ederek sözlerini 
tasdik ettik.
6  Cahiliye döneminde insanlardan bazı kimseler 

ürkütücü bir mekânda konakladıkları zaman cinlerden bazılarına sığınıyordu ve içlerinden biri şöyle diyordu: 
"Kavminin sefihlerinin şerrinden bu vadinin efendisine sığınırım!" Böylece oradaki insanların cinlerden korkusu 
ve paniği artıyordu.
7  -Ey cinler!- Şüphesiz insanlar da sizin zannettiğiniz gibi, Allah’ın hiç kimseyi ölümünün ardından hesap sormak 

ve karşılığını vermek için yeniden diriltmeyeceğini zannettiler.
8  Doğrusu biz semanın haberlerini öğrenmek istedik ve onu, eskiden yapıyor olduğumuz kulak misafirliğine 

karşı semayı bekleyen meleklerden güçlü bekçiler ve semaya yaklaşan herkese atılan tutuşturulmuş ateşlerle dolu 
bulduk.
9  Şüphesiz biz geçmişte semada meleklerin konuştukları şeyleri dinlediğimiz yerler ediniyorduk ve bunları 

yeryüzü halkından kâhinlere haber veriyorduk. Şimdi ise bu durum değişti. Şimdi bizden kim dinlemek isterse, 
kendisini hedef alan, tutuşturulmuş bir ateş yakalıyor. Eğer yaklaşırsa ateş ona gönderiliyor ve onu yakıyor.
10  Biz, bu çetin bekçiliğin sebebini bilmiyoruz. Yeryüzü halkı için bir kötülük mü isteniyor? Yoksa Allah, onlar 

için bir hayır mı murat etti? Kesinlikle semanın haberi bizden kesildi.
11  Biz -cin topluluğu- içimizde takva sahibi iyi kimseler de var, kâfir ve günahkâr olanlar da var. Biz farklı türler 

ve farklı arzulara sahibiz.
12  Eğer Allah -Subhanehu ve Teâlâ-, bize bir şey yapmak isterse ondan kurtulamayacağımızı çok iyi biliyoruz. Bizi 

kuşatmış olması sebebiyle kaçarak onu geçip gidemeyiz.
13  Biz, dosdoğru yola hidayet eden bu Kur’an’ı işittiğimizde ona iman ettik. Her kim de Rabbine iman ederse, 

iyiliklerinin eksik gelmesinden de, geçmiş günahlarının üzerine bir günah eklenmesinden de korkmaz.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Sağlam/temiz bir kalple Kur’an dinleyen kimse olumlu bir şekilde etkilenir.
2 - Cinlerden yardım dilemek Allah’a şirk koşmaktır ve bunu yapan kişi dünyadaki beklentisinin tam aksiyle 
cezalandırılır. 3 - Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in gönderilişiyle kehanette bulunmanın geçersiz kılınması 
anlatılmıştır. 4 - Kötülüğü Allah’a nispet etmemek Müminin ahlâkındandır.
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14  Şüphesiz aramızdan Allah’a itaat ederek 
itaatkâr olanlar da var, içimizden maksadından 
ve doğruluk yolundan sapmış olanlar da var. 
Kim itaat ederek ve salih amel işleyerek Allah’a 
boyun eğerse; işte onlar hidayeti ve doğru yolu 
hedeflemiş kimselerdir.
15  Fakat orta yoldan ve doğruluk yolundan 

sapmış olanlara gelince, onlar insanlardan 
benzerleriyle beraber Cehennem için tutuşturulan 
odun olurlar.
16  Cinlerden bir topluluğun onu dinlediğini 

vahyettiği gibi, eğer cinler ve insanlar İslam yolu 
üzerine dosdoğru olurlarsa ve içindekilerle amel 
ederlerse, Allah’ın da onları bolca su vererek 
sulayacağını ve onlara çeşit çeşit nimetlerle 
yardım edeceğini de vahyetti.
17  “Allah’ın nimetlerine şükür mü ediyorlar? 

Yoksa onları inkâr mı ediyorlar?” diye orada 
muhakkak onları imtihan ederiz. Kim Kur’an’dan 
ve içinde bulunan öğütlerden yüz çeviriyorsa, 
Rabbi onu tahammül edemeyeceği ağır bir azaba 
sokar.
18  Şüphesiz mescitler, başkasına değil sadece 

Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'ya aittir. Bu yüzden 
oralarda onunla beraber başka hiç kimseye 
dua etmeyin! Yoksa Yahudi ve Hristiyanların 
kiliselerinde ve sinagoglarında olduğu gibi 
olursunuz.
19  Allah’ın kulu Muhammed -sallallahu aleyhi 

ve sellem- hurma ağacının altında Rabbine dua 
etmek üzere ayağa kalktığında, Kur'an okumasını 
dinledikleri esnadaki kalabalığın yoğunluğundan, 

cinler neredeyse üzerinde yığılacaklardı.
20  -Ey Peygamber!- O müşriklere de ki: "Şüphesiz ben bir tek Rabbime dua ederim. Kim olursa olsun, ibadetlerde 

O'na bir başkasını ortak koşmam.''
21  Onlara de ki: "Şüphesiz Allah’ın sizin için takdir ettiği bir zararı uzaklaştırmaya benim gücüm yetmez, Allah’ın 

sizden alıkoyduğu bir faydayı tedarik etmeye de gücüm yetmez.''
22  Onlara de ki: "Eğer Allah'a karşı gelirsem, beni O'ndan hiç kimse kurtaramaz ve O'nun dışında kendisine 

sığınabileceğim başka bir sığınak da bulamam.''
23  Fakat benim sahip olduğum yalnızca Allah Teâlâ’nın size bildirmemi emrettiklerini ve benimle size göndermiş 

olduğu mesajını size tebliğ etmektir. Her kim, Allah’a ve Rasûlüne karşı gelirse; onun varacağı yer sonsuza kadar 
devamlı olarak Cehennem ateşine girmek olacaktır. Oradan asla çıkamayacaktır.
24  Dünyada kendilerine vadedilen azabı kıyamet günü açıkça gözleriyle görünceye dek kâfirler, küfürlerine 

devam ederler. O zaman, kimin yardımcısının daha zayıf ve kimin taraftarlarının daha az olduğunu bilecekler.
25  -Ey Peygamber!- Yeniden dirilişi inkâr eden o müşriklere de ki: "Size vadedilen azap yakın mı? Yoksa Allah’tan 

başka hiç kimsenin bilmediği belli bir müddeti mi var, bilmiyorum.''
26  O Allah -Subhânehu ve Teâlâ- bütün gaybı bilir. O hususta hiçbir şey O'na gizli kalmaz. O'nun sırlarına da hiç 

kimseyi muttali kılmaz. Bilâkis sadece O'nun ilmine mahsus olarak kalırlar.
27  Ancak Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'nın razı olduğu peygamberler bundan müstesnadır. Şüphesiz O, 

rasûllerinden dilediğine bunları bildirir ve rasûlleri dışında hiç kimsenin haberdar olmaması için onu muhafaza 
eden gözcü meleklerden elçiler gönderir.
28  Allah Teâlâ, önceki peygamberleri desteğiyle çepeçevre kuşattığında, Rablerinin onlara bildirmelerini emrettiği 

mesajını tebliğ ettiklerini, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in bilmesini dilemiştir. 
 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Zulüm, Cehennem'e girmeye sebep olur. 2 - Güzel amaçların hâsıl olması için 

dosdoğru olmanın önemi ifade edilmiştir. 3 - Vahiy, Şeytanlar'ın zarar verme çabalarından korunmuştur.
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Müzzemmil Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘i payidar 
kılmak ve onu yalanlayanlara da bir tehdit 
olarak, davetçilerin sıkıntı ve hayat zorlukları 
karşısındaki manevî azığı zikredilmiştir.

 C Tefsîr:
1  Ey elbisesine sarılmış, bürünmüş olan! 

(Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- 
kastediliyor.)
2  Küçük bir bölümü hariç gece boyunca namaz 

kıl.
3  Dilersen yarısını namaz kıl veya yarısından 

biraz daha azında kıl. Böylece üçte birini namaz 
kılmış olursun.
4  Veyahut üçte ikisine ulaşana dek, bu vakte 

biraz daha ekle. Kur’an okurken de açıkça ve ağır 
ağır, dikkatlice oku.
5  -Ey Peygamber!- Doğrusu sana; içinde 

bulunan farzlar, ceza hadleri, hükümler, edep ve 
bunlar dışında bulunanlar ile çok ağır bir söz olan 
Kuran’ı vahyedeceğiz.
6  Şüphesiz gece saatleri okunanlarla kalp daha 

uyumludur ve kıraat da daha doğrudur.
7  Sen, gündüz vaktinde işlerinle meşgul 

oluyorsun ve bunlar da seni Kur’an okumaktan 
alıkoyuyor. Öyleyse gece namaz kıl.
8  Yüce Allah’ı çeşitli zikirlerle zikredin ve 

ibadetleri yalnızca ona halis kılıp, her şeyden 
koparak kendinizi yalnızca Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'ya yöneltin.
9  O, doğunun ve batının Rabbidir. O'ndan başka hak bir mabud/ilah yoktur. Öyleyse bütün işlerinde O'na 

itimat etmek üzere O'nu vekil edin. 10  Seni yalanlayanların alay ederek ve söverek sana söylediklerine sabret. Bir 
sıkıntıya sebep vermeyecek şekilde onlardan uzaklaş.
11  Dünya nimetlerine dalmış o yalanlayanların durumuna sen önem verme, onları bana bırak. Ecelleri gelene 

kadar onları biraz bekle. 12  Şüphesiz ahirette ağır boyunduruklara ve tutuşturulmuş bir ateşe sahibiz.
13  Geçmiş olanlara ek olarak, acılığının aşırılığından boğazda kalan bir yemek ve çok acı veren bir azap var.
14  Yalanlayanların başına gelecek olan bu azap, yerin ve dağların şiddetle sarsıldığı o gün olacaktır. Dağlar, o 

günün dehşetinden dağılmış akışkan kum halini alacak. 15  Biz, Firavun’a Musa -aleyhisselam-‘ı bir rasûl olarak 
gönderdiğimiz gibi, size de kıyamet günü yaptığınız amellere şahitlik edecek bir rasûl gönderdik.
16  Fakat Firavun, Rabbinden kendisine gönderilmiş olan rasûle karşı geldi. Biz de onu dünyada boğarak, çok 

şiddetli bir cezayla cezalandırdık. Ahirette ise onu Cehennem azabıyla cezalandıracağız. Siz de peygamberinize 
karşı gelmeyin ki, onun başına gelen sizin de başınıza gelmesin.
17  -Eğer Allah’a karşı kâfir olur ve Rasûlünü yalanlarsanız-, o günün dehşeti ve uzunluğu sebebiyle küçük çocukların 

bile saçlarının beyazladığı o şiddetli uzun günde, bunu nasıl engelleyebilir ve kendinizi nasıl koruyabilirsiniz?
18  O günün dehşetinden gökyüzü yarılacak, Allah’ın vaadi kaçınılmaz olarak muhakkak gerçekleşecektir.
19  İşte bu, -kıyamet gününde olacak dehşeti ve şiddetin beyanını içeren- Müminlerin faydalandığı bir öğüttür. 

Artık her kim, Rabbine ulaştıran bir yol edinmek istiyorsa bunu yapsın.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Allah’a davet eden kimsenin; gece namaz kılmasının, Kur'an okumasının, Allah’ı 
zikretmesinin ve sabretmesinin önemi ifade edilmiştir. 2 - Gece kalbin boş olmasının, ezberlemede ve anlamada 
etkisi vardır. 3 - Yükümlülüklere tahammül etmek sıkı bir terbiye eğitimi gerektirir.
4 - Nimetlerden istifade etmede lüks ve bolluk içinde olmak Allah’ın yolundan alıkoyar.
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20  Ey Peygamber! Şüphesiz Rabbin biliyor ki, 
muhakkak sen ve seninle beraber Müminlerden 
bir kısmı da bazen gecenin üçte ikisinden biraz 
daha azında namaz kılıyorsunuz. Bazen de yarısı 
kadar namaz kılıyorsunuz ve bazen de üçte biri 
kadarında namaz kılıyorsunuz. Allah geceyi 
ve gündüzü takdir eder ve onların saatlerinin 
hesabını yapar. Allah, sizin onların saatlerini 
zaptetmeyi ve hesap etmeyi takdir edemediğinizi 
ve istenilen şeye talip olmak için gecenin çoğunda 
kalkmanın sizlere meşakkat verdiğini biliyor. Bu 
yüzden sizlerin tevbelerini kabul etti. Öyleyse 
gece, sizin kolayınıza geldiği kadar namaz kılın. 
-Ey Müminler!-Allah, aranızdan hastalanmış 
olanları hastalığın yorduğunu, diğerlerinizin 
ise Allah’ın rızıklarını aramak üzere yolculuğa 
çıkacağını ve bir başka kısmınızın da Allah’ın 
rızasını ve onun kelimesinin en yüce olmasını 
arzulayarak kâfirlerle savaşacağını biliyor. İşte 
bu kimselerin gece namaza kalkmaları meşakkat 
olacak. Öyleyse gece sizin kolayınıza geldiği 
kadar namaz kılın. Farz namazlarını ise en 
eksiksiz biçimde yerine getirin. Malınızın zekâtını 
verin ve mallarınızdan Allah yolunda infakta 
bulunun. Kendiniz adına yerine getirdiğiniz hangi 
iyilik olursa olsun, onu daha büyük bir hayır ve 
daha üstün sevap olarak bulacaksınız. Allah’tan 
bağışlanma dileyin. Allah kullarından tevbe 
edenleri bağışlar ve onlara merhamet eder.

Müddessir Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Davetin canlandırılması emredilmiş ve bu daveti yalanlayanlar tehdit edilmişlerdir.

 C Tefsîr:
1  Ey elbisesine sarılmış, bürünmüş olan! (Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- kastediliyor.)
2  Kalk ve Allah'ın azabından korkut! 3  Ve Rabbini yücelt.
4  Kendini günahlardan, elbiseni de pisliklerden arındır. 5  Putlara ibadet etmekten de uzak dur!
6  Salih amellerini çok görerek Rabbine minnet etme!
7  Başına gelen sıkıntılara Allah için sabret! 8  Sûr’a ikinci defa üflendiği zaman.
9  İşte o gün, çok sıkıntılı bir gündür.
10  Allah’a ve Rasûlüne karşı kâfir olan kimseler için kolay değildir.
11  -Ey Peygamber!- Annesinin karnında herhangi bir malı veya çocuğu olmadan tek başına yarattığım o kimseyi 

bana bırak. (Bu kimseden kasıt, el-Velid b. el-Muğira'dır.)
12  Ona çok büyük bir mal varlığı verdim.
13  Ona; meclislere beraber katıldığı, servetinin çokluğu sebebiyle herhangi bir yolculuk için yanından ayrılmayan, 

sürekli yanında bulunan erkek evlatlar verdim.
14  Geçimini, rızkını ve evlatlarını artırdıkça artırdım.
15  Bütün bunları verdikten sonra bana karşı inkârcılığıyla beraber bir de daha da artırmamı bekliyor.
16  Durum hiç de tasavvur ettiği gibi değildir. Şüphesiz o, Rasûlümüze indirilmiş ayetlerimizi yalanlayarak onlara 

karşı inatçılık ediyordu. 17  Onu dayanamayacağı azap dolu bir sıkıntıya sokacağım.
18  O nimetler ile nimetlendirdiğim bu kâfir, onu (Kur'an'ı) geçersiz kılmak için Kur’an hakkında söylediği sözü 

düşündü, sonra da bunu kendince takdir etti.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Zorluk, kolaylığı getirir. 2 - Maddî ve manevî bütün pisliklerden temizlenmenin 
gerekli olduğu ifade edilmiştir. 3 - Facir, günahkâr kimselere nimet verilmesi, onlara bir ikram değil, adım adım 
Cehennem'e sürüklenmeleri içindir.
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19  Hay lanet olası ve geberesice nasıl da ölçüp 
biçti! 20  O lanet olası ve geberesice, sonra yine 
nasıl da ölçüp biçti! 21  Sonrasında bir daha baktı 
ve söylediği sözleri tekrar düşündü.
22  Sonra da Kur’an’da aleyhine konuşabileceği 

bir şey bulamayınca kaşlarını çatarak suratını 
ekşitti. 23  Sonra iman etmekten yüz çevirdi 
ve Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-
'e ittiba etmeye kibirlendi. 24  Ve şöyle dedi: 
"Muhammed’in getirmiş olduğu bu şey Allah’ın 
kelamı değildir. Bilâkis o, başkalarından 
aktardığı bir sihirdir.'' 25  "Bu Allah’ın sözü 
değildir, bilâkis insan sözüdür." 26  Ben bu 
kâfiri, sıcaklığının ızdırabını çekeceği Cehennem 
ateşinin tabakalarından bir tabaka olan Sekar’a 
sokacağım. 27  -Ey Muhammed!- Sekar'ın ne 
olduğu hakkında sen ne biliyorsun? 28  Bu ateş, 
içinde azap gören kimseden geride hiçbir şey 
kalmayana kadar onu perişan eder ve asla onun 
peşini bırakmaz. Eski haline geri döndükten 
sonra tekrar onu perişan eder ve bu hal arka 
arkaya devam eder. 29  Derileri çok güçlü bir 
şekilde yakar ve değiştirir.
30  Üzerinde oranın muhafızları olan on dokuz 

melek vardır. 31  Biz, Cehennem'in muhafızlarını 
yalnızca meleklerden kıldık. Çünkü beşerin buna 
gücü yetmezdi. Şüphesiz Ebu Cehil, kendisi ve 
kavminin Meleklere güç yetireceğini, sonra da 
Cehennem'den çıkacaklarını iddia ettiği zaman 
yalan söylemiştir. Biz, bu sayıyı Allah’a karşı 
inkârcı olanlar için bir imtihan vesilesi kıldık. 
Onlar da böylece söylemiş oldukları sözleri 
dile getirdiler ve azapları kat kat artırıldı. 
Aynı zamanda bu imtihanı, kendilerine Tevrat 
verilen Yahudilerin ve kendilerine İncil verilen 
Hristiyanların kitaplarında bulunanları tasdik eden Kur’an indiğinde, şüphe duymadan iman etmeleri, ehli kitap 
onlara muvafakat gösterdiğinde Müminlerin imanının artması, iman etmekte tereddüt edenlerin ve kâfirlerin; 
"Allah, bu garip sayıyla neyi murat etti?” diye sorması için bir vesile kıldık. Bu sayısı inkâr eden kişinin 
saptırılması, bunu tasdik edene hidayet olunması Yüce Allah’ın sapıtmasını dilediği kimseyi saptırması ve hidayete 
ermeyi dilediği kimseye de hidayet etmesi babındandır. Sayılarının çokluğu sebebiyle, Allah'ın ordusunu Allah 
- Subhanehu ve Teâlâ-'dan başkası bilemez. Küçümseyerek ve yalanlayarak “Muhammed'in ancak on dokuz 
taraftarı mı var?” diye soran Ebu Cehil bunu iyi bellesin. Cehennem, insanoğlunun Allah -Subhanehu ve Teâlâ-’nın 
azametini öğrendiği bir hatırlatmadan başka bir şey değildir. 32  Hayır durum bazı müşriklerin iddia ettiği gibi 
değildir. Zira onlar bazı arkadaşlarının Cehennem'deki görevli meleklere üstün geleceklerini ileri sürmüşlerdir. 
Ardından Yüce Allah, Ay’a yemin etmiştir. 33  Ve dönüp geldiği zaman geceye yemin etmiştir. 34  Aydınlattığı 
zaman sabah vaktine yemin etmiştir. 35  Şüphesiz Cehennem ateşi büyük belalardan biridir.
36  İnsanlar için korkutucu ve tehdit edicidir. 37  -Ey insanlar!- İçinizden Allah’a iman edip, salih amel işleyerek 

öne geçmeyi veya küfür ve günahlarla geri kalmayı dileyen kimseler için.
38  Her bir kimse yaptığı amelleriyle alıkonulacaktır. Amelleri onu helâk edecek ya da onu helâk olmaktan 

kurtaracak ve koruyacaktır. 39  Ancak Müminler böyle değildirler. Doğrusu onlar günahlarından ötürü sorumlu 
tutulmayacak, bilâkis sahip oldukları salih ameller sebebiyle o günahları bağışlanacaktır.
40  Onlar kıyamet günü Cennetler içinde birbirlerini soracaklar. 41  İşledikleri günahlar yüzünden kendilerini 

helâk etmiş olan kâfirlere şöyle sorarlar: 42  Onlara: "Sizi Cehennem'e sokan şey neydi?" derler. 43  Kâfirler de 
onlara cevap olarak şöyle derler: "Biz, dünya hayatında farz olan namazı kılan kimseler değildik."
44  “Ve Allah’ın bize vermiş olduğu yemeklerin bir bölümüyle fakirleri de doyurmuyorduk.'' 45  “Bizler, gittikleri 

her yerde batıl ehli insanlarla beraberdik. Sapkın ve azgın kimselerle konuşuyorduk.''
46  “Hesap gününü de yalanlıyorduk.'' 47  “Ölüm bize gelip çatıncaya dek yalanlamaya devam ettik.''

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Hakkın ona apaçık beyan olmasının ardından Velit b. el-Muğira'yı iman etmekten 
alıkoyan kibrin tehlikesi ifade edilmiştir. 2 - İnsanoğlu yaptığı amellerinden dünyada ve ahirette sorumludur.
3 - İhtiyacı olan kimseleri doyurmamak, Cehennem'e girme sebeplerinden biridir.
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48  Kıyamet günü meleklerden, peygamberlerden 
ve salih kimselerden olan şefaatçilerin aracılıkları 
onlara bir fayda vermez. Çünkü şefaatin kabul 
edilme şartlarından biri de kendisine şefaat edilen 
kimseden razı olunmasıdır. 49  Bu müşriklerin 
Kur'an'dan yüz çevirmelerine sebep olan nedir?
50  Onlar, Kur’an’dan yüz çevirmelerinde ve 

ondan kaçmalarında sanki süratle kaçan vahşi 
eşekler gibidirler. 51  Aslandan korkarak kaçan.
52  Bilâkis o müşriklerden her biri, Muhammed'in 

Allah’ın gönderdiği bir elçi olduğunu ona haber 
veren yanı başında açılmış bir kitap olsun istiyor. 
Bunun sebebi ise delillerin azlığı veya kanıtların 
zayıflığı değildir. O ancak inat ve büyüklük 
taslamaktır. 53  Durum hiç de öyle değildir. 
Bilâkis sapıklıklarında devam etmelerinin asıl 
sebebi onların ahiret azabına iman etmiyor 
olmalarıdır. Bu yüzden kâfir olarak kalmışlardır.
54  Dikkat ediniz! Bu Kur’an ancak bir öğüt ve 

nasihattir. 55  Artık kim Kur’an’ı okuyup ondan 
öğüt almak isterse, onu okusun ve öğüt alsın.
56  Onlar, Allah’ın öğüt almalarını dilemesi 

dışında öğüt almazlar. O -Subhanehu ve Teâlâ- 
emirleri yerine getirerek ve yasaklarından 
sakınarak korkulmaya layıktır. Aynı zamanda 
kendisine tevbe eden kullarının günahlarını 
bağışlayıcıdır.

Kıyâme Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Yüce Allah’ın insanı 
yaratışı ve öldükten sonra onu yeniden diriltip bir araya toplamadaki kudreti gösterilmiştir.

 C Tefsîr:
1  Allah Teâlâ, insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları kıyamet gününe yemin etmiştir.
2  Yüce Allah kendisini salih amellerdeki kusurlarından ve yaptığı kötülüklerden ötürü kınayan iyi nefse yemin 

etmiştir. İnsanları, hesap vermek ve karşılık görmek için dirilteceği bu iki durum adına yemin etmiştir.
3  İnsanoğlu, ölümünden sonra yeniden diriliş için kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor?
4  Kesinlikle evet! Dosdoğru bir yaratılışla parmaklarının çevresini/uçlarını eskisinde olduğu gibi bir araya 

getirmeye bile gücümüz yeter. 5  Bilâkis insan, yeniden dirilişi inkâr ederek içinde bulunduğu hatalara hiç ara 
vermeden gelecekte de devam etmek ister. 6  Bunu imkânsız görerek kıyamet gününün ne zaman kopacağını 
soruyorlar. 7  Yalanladığı şeyi gören göz, şaşırıp dehşete kapıldığı zaman. 8  Ayın ışığı kaybolduğu zaman.
9  Güneş ve Ay'ın kütlesi birleştiği zaman. 10  O gün günahkâr insanlar şöyle diyecek: "Kaçış nereye?"
11  O gün hiçbir yere kaçamazlar. Günahkâr kimselerin ne barınabileceği bir barınak, ne de sığınabileceği bir 

sığınak vardır. 12  -Ey Peygamber!- O gün hesap görmek ve karşılığını almak üzere, dönüş ve varış yeri yalnız 
Rabbinin huzurudur. 13  O gün insana, yaptığı ve yapmadığı ameller haber verilir.
14  Doğrusu insan, azalarının işlemiş olduğu günahlara şahitlik etmesi sebebiyle kendi aleyhine şahitlik edecektir.
15  Kendisini savunduğu mazeretleri getirse bile, şüphesiz yaptığı kötülüklerin ona bir faydası olmaz.
16  -Ey Peygamber!- Senden hiçbir şey kaçmasın diye, Kur'an okurken dilini aceleyle hareket ettirme.
17  Şüphesiz onu, senin kalbinde toplamamız ve okunuşunu dilinde sabit kılmamız bizim sorumluluğumuzdur.
18  Cebrail onu sana okuduğunda susup, onun kıraatini dinlemen gerekir.
19  Sonra, onun sana tefsir edilmesi de yine bize aittir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Kulun dilemesi Allah'ın dilemesine bağlıdır. 2 - Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 
sellem-'in, kendisine vahyedilen Kur’an’ı ezberlemeye olan hırsı aktarılmıştır. Rasûlullah'ın Kur’an’dan hiçbir 
şey unutmadan, bütünüyle Kur'an'ı onun kalbinde toplama ve ezberleme sorumluluğunu Yüce Allah üstlenmiştir.
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20  Kesinlikle hayır! Durum, sizin yeniden 
dirilişin imkânsız olduğunu iddia ettiğiniz gibi 
değildir. Siz, çok iyi biliyorsunuz ki sizleri yoktan 
yaratmaya kadir olan, ölümünüzün ardından 
size tekrar hayat vermekten de aciz değildir. 
Oysa sizin yeniden dirilişi inkâr etmenizin gerçek 
sebebi, çabucak geçiveren dünya hayatına olan 
sevginizdir. 21  Allah’ın size emrettiği ibadetleri 
yerine getirmek ve size yasakladığı haramları 
terk etmekle ulaşılan ahiret hayatını ise terk 
ediyorsunuz. 22  O gün, iman ve saadet ehli 
kimselerin yüzleri nur içinde parlar. 
23  Bundan zevk duyarak Rablerine bakarlar. 
24  O gün, kâfir ve bedbaht kimselerin yüzleri 

ise asıktır. 25  Başlarına çok büyük bir cezanın 
ve elem verici bir azabın geleceğini kesin 
olarak bilirler. 26  Durum, öldükleri zaman 
azap görmeyeceklerini zanneden müşriklerin 
düşündükleri gibi değildir. Onlardan birinin canı, 
göğsünün en üstüne ulaştığında.
27  İnsanlar birbirine şöyle dediğinde: "Şifa 

bulması için bunu kim okur?" 28  Can çekişmekte 
olan kimse o zaman, ölümüyle birlikte dünyadan 
kesin olarak ayrılmakta olduğunu kesin olarak 
anladığında. 29  Dünyanın sonunda ve ahiretin 
başlangıcında sıkıntılar bir araya toplandığında.
30  İşte bunlar meydana gelince, ölen kimse 

Rabbinin huzuruna getirilir. 31  O kâfir, 
Peygamberin getirdiklerini tasdik etmemiş ve 
Allah Teâlâ için namaz kılmamıştı. 32  Fakat 
Peygamberin getirdiklerini yalanlamış ve ondan 
yüz çevirmişti. 33  Bu kâfir, sonra da kibrinden 
yürüyüşünde böbürlenerek ailesine gitmişti. 34  Allah Teâlâ, azabının peşine düşmesi ve çok yaklaşmasıyla kâfire 
gözdağı vermiştir. 35  Ardından cümleyi tekit etmek için tekrarlamış ve; "Sonra yine layıksın, sana layıktır." diye 
buyurmuştur. 36  Yoksa insan, Yüce Allah’ın onu bir din ile sorumlu kılmadan başıboş bıraktığını mı zannediyor? 
37  Bu insan, bir zamanlar rahme akıtılan bir meni damlası değil miydi? 38  Bunun ardından donmuş bir kan 

pıhtısı oldu. Sonra da Allah, onu yarattı ve onun şeklini düzenledi. 39  Sonra da onun türünden, erkek ve kadın 
iki cins yarattı. 40  İnsanları bir meni damlası ve kan pıhtısından yaratan, hesap görmek ve karşılıklarını vermek 
üzere ölüleri yeni baştan diriltmeye kâdir değil midir? Tabi ki evet! Muhakkak O'nun bunu yapmaya gücü yeter.

İnsân Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: İnsana; aslı, yaratılış hikmeti ve iki dünyadaki yolculuğu hatırlatılmış, Müminleri 
kararlı kılmak ve kâfirlere de bir davet olarak Cennet'in nimetleri gösterilmiştir.

 C Tefsîr: 1  İnsanoğlunun henüz var olmadığı ve bu dönemde kendisinden bahsedilmeyen çok uzun bir zaman geçti.
2  Biz insanı, erkek ve kadının meni karışımından olan bir damla sudan yarattık. Üzerine yüklediğimiz 

sorumluluklarla onu imtihan ederiz. Din olarak onu mükellef kıldıklarımızı yerine getirsin diye onu işiten ve gören bir 
kimse kıldık. 3  Biz ona, peygamberlerimizin dilleriyle hidayet yolunu açıkladık. Bundan sonra o, ya dosdoğru yolu 
bularak Allah’a şükreden Mümin bir kul olur ya da yoldan saparak Allah’ın ayetlerini inkâr eden kâfir bir kul olur. 
Yüce Allah, hidayet ehli ve sapık olan iki çeşit insanı beyan edince, bu ikisinin alacağı karşılığı da açıklayarak şöyle 
buyurmuştur: 4  Elbette biz, Allah’a ve peygamberlerine karşı inkârcı olanlara, Cehennem ateşine sürüklenecekleri 
zincirler, orada boyunlarına vurulacak prangalar ve tutuşturulmuş bir ateş hazırladık. 5  Allah’a karşı itaatkâr 
olan Müminler ise kıyamet günü güzel kokması için kâfûr karıştırılmış içki dolu bardaklardan içecekler.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Dünyayı sevmenin ve ahiretten yüz çevirmenin tehlikesi ifade edilmiştir.
2 - İnsanın tercih hakkı ispat edilmiştir. Bu durum, Yüce Allah’ın ona olan ikramlarından biridir.
3 - Yüce Allah'ın değerli yüzüne bakmak en büyük nimetlerdendir.
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6  Bu içecek; itaatkâr kimseler için hazırlanmış, 
içimi kolay, suyu bol, kurumayan bir pınardandır. 
Onun suyundan Allah’a kulluk edenler içer. Onu, 
diledikleri gibi akıtır ve diledikleri yere taşıyıp 
götürürler.
7  O pınardan su içecek olan kulların özellikleri 

ise, onlar kendilerine zorunlu kıldıkları ibadetlere 
vefa gösterirler. Kötülüğü her yana yayılmış 
acımasız bir gün olan kıyamet gününden de 
korkarlar.
8  Ona ihtiyaç duymaları ve açlıklarından ötürü 

yemeği sevdikleri halde onu fakir, yetim ve esir 
olan ihtiyaç sahibi kimselere yedirirler.
9  Onlar, kendi içlerinden yalnız Allah’ın rızası 

için doyurduklarını bilirler. Onlardan herhangi 
bir karşılık istemez veya onları doyurmalarına 
karşılık bir övgü beklemezler.
10  "Doğrusu biz, şiddeti ve dayanılmaz olması 

sebebiyle bedbaht kimselerin yüzlerinin asıldığı o 
günde, Rabbimizden korkuyoruz."
11  Yüce Allah, keremiyle o büyük günün 

şerrinden onları koruyacak ve onlara ikram 
olarak yüzlerine parlaklık ve aydınlık, kalplerine 
de mutluluk verecektir.
12  Yüce Allah'a itaat etmeye sabır göstermeleri, 

Allah’ın takdirlerine sabretmeleri ve günahlardan 
uzak durmaya karşı sabırlı olmaları sebebiyle 
onları içinde nimetlenecekleri bir Cennet ve 
giyecekleri ipeklerle ödüllendirmiştir.
13  Orada süslü döşekler üzerinde uzanmışlardır. 

Cennet'te ışınları sıkıntı veren bir Güneş ve de 
şiddetli bir soğuk görmezler. Aksine onlar, sıcağın 

ve soğuğun olmadığı devamlı bir gölgeliktedirler.
14  Onun gölgelikleri onlara çok yakındır. Meyveleri, yemek isteyenlerin hizmetindedir. Uzanmış yatan, oturan ve 

ayakta duranların ulaşabileceği bir şekilde onları kolayca ve rahat rahat yerler.
15  İçmek istedikleri zaman, etraflarında gümüşten kapları ve billur renkli bardaklarıyla hizmetçiler dolanır.
16  O kâseler, gümüşten fakat cam gibi billur renktedir. Onlar; ne fazla ne eksik, isteyenlerin tam istediği miktarda 

takdir edilmiştir. 17  İkram edilen bu kimselere zencefille karıştırılmış kadehlerde içkiler sunulur.
18  Onlar Cennet'te, Selsebil olarak isimlendirilen bir pınardan içerler.
19  Cennet'te onların etraflarında sürekli genç kalacak hizmetçiler dolanır. Onları görsen, yüzlerinin 

parlaklığından, renklerinin güzelliğinden, sayılarının çokluğundan ve farklılıklarından dolayı onları saçılmış inci 
taneleri zannedersin.
20  Cennet'te bulunanları bir görsen, tarifi mümkün olmayan nimetler ve hiçbir zenginliğin kendisi ile 

kıyaslanamayacağı kadar büyük bir zenginlik görürsün.
21  Bedenlerine ince ipekten ve parlak atlastan yeşil lüks elbiseler giymişlerdir. Orada onlara gümüş bilezikler 

giydirilir ve Yüce Allah onlara, rahatsızlık veren her şeyden arınmış bir içecek sunar.
22  Onurlandırmak için onlara şöyle denir: "Şüphesiz bu nimetler, sizlere salih amellerinizin karşılığı olarak 

verilen mükâfatlardır. Amelleriniz, Allah’ın katında makbuldür."
23  -Ey Peygamber!- Şüphesiz Kur'an’ı sana bölüm bölüm indiren biziz. Onu sana tek bir seferde indirmedik.
24  Allah’ın kader ve şeriat olarak takdir ettiği hükümlere sabret! Sakın günaha davet eden günahkârlara ve küfre 

davet eden kâfirlere itaat etme!
25  Rabbini sabahın başında sabah namazıyla, öğle namazıyla ve sonunda ikindi namazıyla zikret.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Adağı yerine getirmedeki yükümlülüğünü ifa etmek, muhtaç olan kimseleri 
doyurmak, amellerde ihlaslı olmak ve Allah’tan korkmak Cehennem ateşinden kurtulma ve Cennet'e girme 
sebeplerindendir. 2 - Şayet Cennet'te hizmet eden hizmetçiler bu güzellikteyse, Cennet ehlinin kendisi nasıldır?
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26  Onu, akşam ve yatsı namazı olan iki gece 
namazıyla zikret. Bu ikisinin sonrasında ise 
gece namazı kıl. 27  Şüphesiz bu müşrikler, 
dünya hayatını seviyorlar ve ona karşı çok hırslı 
davranıyorlar. Ardından gelecek olan kıyamet 
gününü ise arkalarında geride bırakıyorlar. 
O gün, içinde bulunan sıkıntılar ve musibetler 
sebebiyle çok ağır bir gündür. 28  Onları biz 
yarattık. Sonra da eklemlerini, organlarını ve 
diğer azalarını güçlendirerek onların yaratılışını 
pekiştirdik. Onları helâk ederek benzerleriyle 
yerlerini değiştirmek istersek, onları helâk eder 
ve onları benzerleriyle değiştiririz. 29  Şüphesiz 
bu sure, size bir öğüt ve hatırlatmadır. Artık her 
kim, onu Rabbinin rızasına ulaştıran bir yolu 
tutabilirse onu yol edinsin.
30  Allah sizin için bunu dilemedikçe, siz Allah’ın 

rızasına ulaşan yolu tutmayı dileyemezsiniz. 
Her şey ona bağlıdır. Şüphesiz Allah, kulları 
için neyin doğru olduğunu ve neyin olmadığını 
en iyi bilendir. Yaratmasında, takdirinde ve 
hükümlerinde hikmet sahibidir. 31  Kullarından 
dilediğini rahmetinin içine alıverir ve onları 
imana ve salih amellere muvaffak kılar. Küfür ve 
günahlarla kendilerine zulmeden kimseler için ise 
ahirette acı veren bir azap olan Cehennem azabını 
hazırlamıştır.

Mürselât Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Deliller ile inkârcılara 
kıyamet ispat edilmiştir. Sonra bunu, gözdağı ve tehdit takip etmiştir.

 C Tefsîr:
1  Yüce Allah, at yelesi gibi ardı ardına gelen rüzgârlara yemin etmiştir.
2  Şiddetle esip savuran rüzgârlara yemin etmiştir. 3  Yağmurları yayan rüzgârlara yemin etmiştir.
4  Hak ve batılı birbirinden ayıranı indiren meleklere yemin etmiştir.
5  Vahyi getiren meleklere yemin etmiştir.
6  Allah’tan insanlara bir ikaz olarak veya Allah’ın azabına karşı insanları korkutmak için vahiyle inerler.
7  Şüphesiz size vadedilen yeniden diriliş, hesap ve karşılıkların verilmesi kaçınılmaz olarak muhakkak 

gerçekleşecektir. 8  Yıldızların parıltısı silinip ışığı kaybolduğu zaman.
9  Gökyüzü, meleklerin inişi sebebiyle parçalandığı zaman. 10  Dağlar yerlerinden sökülüp toz tanelerine 

dönüşünceye kadar paramparça edildiği zaman. 11  Peygamberler belli bir vakit için toplandığı zaman.
12  Çok büyük bir gün için, ümmetlerine karşı şahitlikleri ertelenmiştir.
13  Kulların arasında ayrımın (hükmün) olacağı gün için (ertelenmiştir). Böylece haklı olan haksız olandan ve 

mutlu olan bedbaht olandan ayrılarak ortaya çıkacaktır. 14  -Ey Peygamber!- Hüküm gününün ne olduğunu 
sana ne öğretti? 15  O gün; helâk, azap ve hüsran peygamberlerinin Allah’ın katından getirdiklerini yalanlayan o 
inkârcıların üzerine olsun!
16  Biz, Allah'a karşı inkârcı oldukları ve Rasûlleri yalanladıkları zaman geçmiş ümmetleri helak etmedik mi?
17  Ardından, sonradan gelenleri de o inkârcılara katacağız ve onları helâk ettiğimiz gibi onları da helak edeceğiz. 
18  Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in getirdiklerini yalanlayan mücrim kimseleri, o ümmetlerin helâk 

edildiği gibi helâk edeceğiz.
19  O gün; helâk, azap ve hüsran Yüce Allah’ın günahkârları cezalandırma vaadini yalanlayanların üzerine olsun!

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Dünyaya bağlanmanın ve ahireti unutmanın tehlikesi ifade edilmiştir.
2 - Kulun dilemesi, Allah'ın dilemesine bağlıdır. 3 - Yalancıların helâk edilmesi ilahi bir kanundur.

٥٨٠
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20  Ey insanlar! Sizleri meni damlası olan 
değersiz azıcık bir sudan yaratmadık mı? 21  Bu 
değersiz suyu korunaklı bir yer olan kadının 
rahmine yerleştirmedik mi? 22  Bilinen bir süre 
olan hamilelik dönemine kadar.
23  Biz; doğan çocuğun vasıflarını, boyunu, 

rengini ve bunlar dışındaki her şeyi takdir ettik. 
Biz bütün bunları ne güzel takdir ederiz.
24  O gün; helâk, azap ve hüsran Allah’ın 

kudretini yalanlayanların üzerine olsun!
25  Biz, yeryüzünü tüm insanları içine alacak bir 

şekilde yaratmadık mı?
26  Yeryüzü, üzerinde hayat süren insanları ve 

toprağa gömülen ölüleri kapsamaktadır.
27  -Ey insanlar!- Yeryüzünün sarsılmasını 

önleyen yüksek sabit dağlar yarattık ve 
sizlere tatlı su verdik. Bunları yaratan sizleri 
tekrar diriltmekten aciz değildir. 28  O gün; 
helâk, azap ve hüsran Allah’ın onlara verdiği 
nimetleri yalanlayanların üzerine olsun! 
29  Peygamberlerinin getirmiş olduklarını 

yalanlayanlara şöyle denir: "-Ey yalanlayanlar!- 
Yalanlayıp durduğunuz azaba girin bakalım!''
30  Üç kola ayrılmış ateşin dumanının gölgesine 

doğru yürüyün bakalım! 31  Orada gölge soğuk 
değildir. O gölge, ateşin alevinin ve sıcaklığının 
size ulaşmasını engellemez. 32  Ateş, kıvılcımlar 
savurur ve onun her bir kıvılcımının büyüklüğü 
sanki bir saray kadardır. 33  Savurduğu 
kıvılcımlar karanlık ve büyüklük olarak sanki 
kara develer gibidir.

34  O gün helâk, azap ve hüsran Allah’ın azabını yalanlayanların üzerine olsun!
35  Kendilerine izin de verilmez ki özür bildirsinler. 36  Onların küfürleri ve kötülüklerinden ötürü Rablerinden 

özür dilemelerine dahi izin verilmez ki, O'ndan özür dileyebilsinler.
37  O gün; helâk, azap ve hüsran o gün hakkındaki haberleri yalanlayanların üzerine olsun!
38  İşte bu, kulların arasının birbirinden ayrılacağı gündür. Sizleri ve geçmiş ümmetleri bir alanda toplarız.
39  Eğer Allah’ın azabından kurtulmak için kurnazca başvuracağınız bir hileniz varsa, durmayın hile yapın!
40  O gün; helâk, azap ve hüsran ayrım/hüküm gününü yalanlayanların üzerine olsun!
41  Şüphesiz emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınmak suretiyle Rablerinden korkan kimseler Cennet 

ağaçlarının yapraklarının geniş gölgeliklerinde ve akan tatlı su pınarlarında olacaklardır.
42  Ve de yemeyi arzuladıkları meyvelerin arasındadırlar. 43  Onlara şöyle denir: “Dünyada yapmış olduğunuz 

salih ameller sebebi ile, tertemiz yiyeceklerden yiyin ve içinde rahatsız edici bir şey bulunmayan içeceklerden 
afiyetle için.'' 44  Muhakkak biz, sizi ödüllendirdiğimiz bu mükâfatın aynısıyla, amellerinde ihsan sahibi olan 
kimseleri de ödüllendireceğiz.
45  O gün helâk, azap ve hüsran; Allah’ın takva sahipleri için hazırladıklarını yalanlayanların üzerine olsun!
46  Yalanlayanlara da şöyle denir: “Sizler de yiyin ve az bir süre dünya hayatının lezzetlerinden faydalanın bakalım. 

Kuşkusuz siz,  Allah'a karşı olan inkârınız ve rasûllerini yalanlamanız sebebiyle günahkâr kimselersiniz.''
47  O gün helâk, azap ve hüsran; hesap günü kendilerine verilecek cezaları yalanlayanların üzerine olsun!
48  O yalanlayanlara; "Allah için namaz kılınız!” denildiği zaman, O'nun için namaz kılmazlardı. 49  O gün 

helâk, azap ve hüsran; peygamberlerinin Allah’ın katından getirdiklerini yalanlayan o inkârcıların üzerine olsun! 
50  Onlar, Rablerinden indirilmiş olan bu Kur’an’a iman etmeyeceklerse, ondan başka hangi söze iman edecekler?

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Yüce Allah'ın insanı henüz annesinin karnındayken bile koruyup, gözettiği ifade 
edilmiştir. 2 - Yeryüzünün, üzerinde yaşayan canlılar ve içinde bulunan ölüler için yeterli olduğu ifade edilmiştir. 
3 - Allah'ın ayetlerini yalanlamanın tehlikesi belirtilmiş ve bunu yapan kimseler ağır bir şekilde tehdit edilmiştir.
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