
Nebe Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Delil ve kanıtlarla yeniden diriliş ve karşılıkların 
verilmesi ispat edilmiştir.

 C Tefsîr:
1  Yüce Allah kendilerine, Peygamber 

-sallallahu aleyhi ve sellem-'i gönderdikten sonra,
bu müşrikler hâlâ hangi şey hakkında soru sorup
duruyorlar?
2  Onlar birbirine büyük bir haber hakkında 

soruyorlar. O da, yeniden diriliş haberini 
barındıran peygamberlerine indirilmiş olan bu 
Kur'an’dır.
3  Onlar bu Kur’an’ı; sihir, şiir, kehanet veya 

eskilerin hikâyeleri olarak nitelendirirken kendi 
aralarında ihtilaf etmektedirler.
4  Bu durum hiç de onların iddia ettiği gibi 

değildir. Kur'an'ı yalanlayan o kimseler, yakında 
yalanlamalarının kötü akıbetini öğrenecekler.
5  Sonra bu, onlar için kesin olacak.
6  Yeryüzünü onlar için yayılmış, üzerinde karar 

kılmalarına elverişli bir hale dönüştürmedik mi?
7  Ve yeryüzünde dağları, onun sarsılmasını 

engelleyen kazıklar kıldık.
8 -Ey insanlar!- Bazılarınızı erkek, bazılarınızı

da dişi olarak sınıf sınıf yarattık.
9  Uykunuzu da, işlerinizden dinlenmeniz için 

bir istirahat sebebi kıldık.
10  Avretlerinizi örttüğünüz elbiseler gibi geceyi 

de karanlığıyla örten bir örtü kıldık.
11  Ve gündüzü de bir kazanç ve rızık arama sahası kıldık. 12  Üzerinize de dayanıklı ve sağlamlaştırılmış yapılı 

yedi kat gök bina ettik. 13  Ve Güneşi de, güçlü alevli ve aydınlatan bir lamba yaptık.
14  Ve yağmur yağdırmasının vakti gelmiş bulutlardan bolca dökülen su indirdik.
15  Onunla çeşitli tohumlar ve çeşitli bitkiler çıkaralım diye. 16  Ve ağaç dallarının birbirine girip, dolaşmış 

bahçeler yetiştirelim. Yüce Allah kudretine delalet eden bu nimetleri zikrettikten sonra yeniden dirilişi zikretmiştir. 
Çünkü bu nimetleri yaratmaya kadir olan, ölüleri de yeniden diriltmeye ve onları hesaba çekmeye kadirdir. Zira 
Yüce Allah şöyle buyurmuştur: 17  Şüphesiz mahlûkatın arasında hüküm verilip, ayırt etme günü, hiç kimsenin 
geç kalmayacağı sabit bir buluşma vaktidir. 18  -Ey insanlar!- O gün melek, ikinci defa boynuza üfleyecek ve siz 
bölük bölük geleceksiniz. 19  Ve gökyüzü açılarak, içinde açık kapılar gibi yarıklar oluşur. 20  Dağlar, saçılmış toz 
toprağa dönüşünceye kadar yürütülür ve tıpkı bir serap gibi olur.
21  Şüphesiz Cehennem de pusuda bekleyen bir gözcüdür. 22  Zalimlerin kendisine dönecekleri dönüş yeridir.
23  Orada sonu olmayan çağlar ve asırlar boyunca kalacaklar.
24  Orada, onlardan ateşin sıcaklığını giderecek ne soğuk bir hava, ne de tat alınan bir içecek tadacaklar.
25  Çok sıcak su ve Cehennem halkından akan irinler dışında bir şey tatmayacaklar.
26  İçinde bulundukları küfür ve sapıklığa çok uygun bir ceza.
27  Onlar dünyadayken, ahirette Allah’ın onları hesaba çekeceğinden korkmuyorlardı. Çünkü onlar yeniden 

dirilişe inanmıyorlardı. Eğer yeniden dirilişten korksalardı, elbette Allah’a iman eder ve salih ameller işlerlerdi.
28  Gönderdiğimiz elçiye inen ayetlerimizi yalanladıkça yalanladılar.
29  Yaptıkları her şeyi kayıt ettik ve saydık. O onların amel kitaplarında yazılıdır. 30  -Ey azgınlar!- Bu elem verici 

ebedî azabı tadın bakalım! Sizlere, azabınız üzerine eklenen azaptan başka bir şey artırılmayacak.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Yüce Allah'ın mahlûkatı sapasağlam yaratması, onları geri döndürmeye de 
kadir olduğunu gösterir. 2 - Azgınlık, Cehennem'e girme sebebidir. 3 - Kâfirlerin azabının kat kat artırılması ifade 
edilmiştir.
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31  Emirlerini yerine getirerek ve yasaklarından 
sakınarak Rablerine karşı takva sahibi olanlar 
için istedikleri kazancı elde ettikleri kazanma yeri 
vardır. İşte orası Cennet'tir.
32  Bahçeler ve üzüm bağları vardır.
33  Göğüsleri belirgin aynı yaşta kadınlar vardır.
34  Ve içki dolu kadehler vardır.
35  Cennet'te batıl ve yalan bir söz işitmez ve 

birbirlerine yalan söylemezler.
36  Bunların hepsi Allah’ın size bağışladığı, 

yeterli olan ihsan ve hediyesidir.
37  Göklerin, yeryüzünün ve ikisinin arasında 

bulunan her şeyin Rabbi olan dünya ve ahiret 
hayatının Rahman'ı Yüce Allah'ın izni olmadan 
yeryüzünde ve gökyüzünde bulunanların hiçbiri 
O'ndan bir şey isteme hakkına sahip değildirler.
38  Cebrail ve meleklerin saf olmuş bir halde 

kıyama durduğu gün, Rahman olan Allah’ın 
şefaat etmesine izin verdiği kimseler dışında hiç 
kimse şefaat etmek için konuşamaz ve ancak 
kelime-i tevhid gibi dosdoğru olan söz söylerler.
39  Size tarif edilen o gün, vuku bulacağı 

hususunda hiçbir şüphe olmayan bir gündür. 
Kim bu günde Allah’ın azabından kurtulmayı 
diliyorsa, Rabbini razı eden salih amellerden 
buna götüren bir yol edinsin.
40  Ey insanlar! Biz sizi çok yakında olacak bir 

azaba karşı uyardık. O gün herkes, dünyada 
yapmış olduğu amellerine bakacak ve kâfirler 
azaptan kurtulmayı temenni ederek şöyle 
diyecekler: "Kıyamet günü hayvanlara "Artık 
toprak olun!" denildiği zaman keşke ben de 
hayvanlar gibi toprağa dönüşseydim.”

Nâziât Suresi
Mekke'de nazil olmuştur.

 C Surenin Hedefleri: Yeniden diriliş ve ceza gününü yalanlayan kalpler; ölüm, yeniden diriliş, haşr ve kıyamet 
sahneleri gösterilmek suretiyle korkutulmuştur.

 C Tefsîr: 1  Allah, kâfirlerin ruhlarını güç ve şiddetle çekip alan melekler adına yemin etmiştir.
2  Ve Müminlerin ruhlarını kolaylıkla ve hafifçe çekip alan melekler adına yemin etmiştir.
3  Ve Allah’ın emriyle gökyüzünden yeryüzüne gelen melekler adına yemin etmiştir.
4  Ve Allah Teâlâ’nın emrini yerine getirmek için birbiriyle yarışan melekler adına yemin etmiştir.
5  Ve Yüce Allah kulların amellerinden sorumlu olan melekler gibi, kendisinin takdir ettiği emirleri yerine getiren 

bütün melekler adına yemin etmiştir. Hesaba çekmek ve karşılıklarını vermek için onları yeniden dirilteceğine 
yemin etmiştir. 6  O gün birinci üflemeyle yeryüzü sarsılır.
7  Bu üflemenin ardından ikinci üfleme gelir. 8  O gün bazı insanların kalpleri korku içindedir.
9  Onların gözlerinde zilletin izi görülür.
10  Şöyle diyorlardı: “Öldükten sonra tekrar hayata mı döneceğiz?" 11  “Çürümüş boş kemik yığını olmamızın 

ardından geri mi döneceğiz?" 12  Şöyle dediler: “Eğer bir daha geri dönersek, bu dönüş sahibi için bir hüsran, bir 
aldanış olur.” 13  Yeniden diriliş işi çok kolaydır. O sadece Sûr'a üflemekle sorumlu melekten gelen bir haykırıştır. 
14  Yerin altında ölü oldukları halde, bir anda bütün hepsi yeryüzünün üzerinde canlanıverirler.
15  -Ey Peygamber!- Musa’nın, Rabbiyle ve düşmanı olan Firavun'la ilgili haberi sana geldi mi?
16  Rabbi ona, arındırılmış Tuva Vadisi'nde seslenmişti.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Takva Cennet'e girmenin sebebidir. 2 - Kıyamet gününün dehşetini hatırlamak 
salih amel işlemeye sevk eder. 3 - Kâfirlerin ruhları kuvvetle ve zorla, Müminlerin ruhu ise merhametle ve 
yumuşaklıkla kabzedilir.
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17  Söyledikleri arasında şunu dedi: “Firavun'a 
git! Şüphesiz o zulüm ve kibirlenmekte haddini 
aştı.''
18  Ve ona de ki: "Ey Firavun! Küfür ve 

günahlardan arınmak ister misin?''
19  Seni yaratan ve gözeten Rabbine yönlendireyim 

ki, böylece O'ndan korkarak razı olduğu işleri 
yapar ve onu öfkelendiren işlerden kaçınırsın.
20  Musa -aleyhisselam- ona, kendisinin 

Rabbinden gelen bir elçi olduğuna delalet eden 
büyük mucizeleri gösterdi. Bunlar el ve âsa 
mucizeleridir.
21  Firavun ise bu mucizeleri yalanlayıp, Musa 

-aleyhisselam-'ın ona emrettiğine karşı gelmekten 
başka bir şey yapmadı.
22  Sonra da Musa’nın getirdiklerine iman 

etmekten yüz çevirdi.
23  Sonra da Musa’ya galip gelmek için 

askerlerini toplamaya koyuldu ve kavmine şöyle 
seslendi: 24  "Sizin en üstün rabbiniz benim! Siz, 
benden başkasına itaat edemezsiniz."
25  Allah da onu dünyada denizde boğarak, 

ahirette de onu daha şiddetli bir azaba sokarak 
cezalandırdı.
26  Muhakkak dünya ve ahirette Firavun’u 

cezalandırdığımız bu azapta Allah’tan korkan 
kimseler için bir öğüt vardır. Zira nasihatlerden 
faydalanan kimseler onlardır. 27  -Ey yeniden 
dirilişi yalanlayanlar!- Sizi yoktan var etmesi mi 
Allah'a daha zordur, yoksa var ettiği gökyüzünü 
yaratması mı? 28  Üst kısmını yükseltti; kusur, 
yarık ve hatalar olmayacak şekilde onu düzgün 
kıldı. 29  Güneş'i battığı zaman gecesini kararttı ve doğduğu zamanda ışığını gösterdi.
30  Gökyüzünü yaratmasının ardından yeryüzünü yaydı ve oraya bütün faydalı şeyleri yerleştirdi. 31  Orada akan 

kaynaklarla suyunu çıkardı ve hayvanların otladığı bitkiler yetiştirdi. 32  Ve dağları da toprağa sabit kıldı.
33  -Ey insanlar!- Bütün bu nimetler sizin ve hayvanlarınız içindir. Bütün bunları yaratan, bunları yeni baştan 

yaratmaktan da aciz değildir. 34  Her şeyin dehşetine kapılacağı ikinci üfleme gerçekleşince kıyamet kopacak.
35  O gün geldiğinde insan hayır veya şer olarak yaptığı bütün amellerini hatırlayacaktır.
36  Ve Cehennem getirilerek onu görenlere açıkça gösterilir.
37  Fakat kim sapıklıkta haddini aşmışsa.
38  Ve geçici dünya hayatını kalıcı ahiret hayatına tercih ettiyse.
39  Muhakkak Cehennem ateşi onun barınacağı yerleşim yeri olacaktır.
40  41  Her kim de Rabbinin huzurunda olmaktan korkarak kendini Allah’ın haram kıldığı arzularından 

alıkoyarsa, muhakkak Cennet onun barınacağı yerleşim yeridir.
42  -Ey Peygamber!- Yeniden dirilişi yalanlayan o kimseler sana soruyorlar: "Kıyamet ne zaman kopacak?"
43  Senin buna dair bir bilgin yok ki, onlara söyleyesin ve zaten bu senin işin de değildir. Aslında senin görevin 

sadece insanları ona hazırlamaktır.
44  Kıyametin nihai bilgisi sadece Rabbinde vardır.
45  Şüphesiz sen, ancak kıyametten korkan kimseler için bir uyarıcısın. Çünkü senin uyarından istifade edecek 

yalnızca onlardır. 46  Kıyamete şahit oldukları o gün, sanki dünya hayatlarında sadece bir günün arifesi veyahut 
sabahının ilk vakitleri kadar kalmış gibidirler.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Davet edilen kimseye hitap ederken yumuşak olmanın gerektiği ifade edilmiştir.
2 - Allah’tan korkmak ve nefsini arzularından alıkoymak Cennet'e girme sebebidir.
3 - Kıyamet saatinin ilmi, Allah Teâlâ’nın dışında kimsenin bilmediği gizli bilgilerdendir.
4 - Allah Teâlâ, gökleri ve yeryüzünü yaratışının ayrıntılarını beyan etmiştir.
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Abese Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Kur'an davetinin hakikati, 
ondan istifade eden kimselerin değeri ve ondan yüz 
çeviren kimselerin değersizliği anlatılmıştır.

 C Tefsîr:
1  Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- yüzünü 

buruşturdu ve arkasını döndü. 2  Peygamber 
-sallallahu aleyhi ve sellem- hidayet bulmaları 
ümidiyle müşriklerin ileri gelenleriyle meşgul 
olduğu bir esnada, gözleri görmeyen bir kimse 
olan Abdullah b. Ümmü Mektum doğru yola 
hidayet bulmak için geldi. Bu sebeple Peygamber 
-sallallahu aleyhi ve sellem- yüzünü ekşitti.
3  -Ey Peygamber!- Ne biliyorsun? Belki de bu 

âmâ adam günahlarından arınacak.
4  Veyahut senden duyduğu nasihatlerden öğüt 

alacak ve onlardan faydalanacaktı.
5  Fakat sahip olduğu servetinden ötürü, senin 

getirdiklerine iman etmekten kendini müstağni 
gören kimseye gelince; 6  Sen ona dönüyor 
ve yöneliyorsun. 7  O, Allah’a tevbe ederek 
günahlarından temizlenmiyorsa sana ne düşer ki?
8  Fakat koşarak gelen kimse hayır arayarak 

sana geldi ise; 9  Rabbinden korktuğu halde,
10  Sen; başkasıyla, müşriklerin ileri 

gelenlerinden biriyle oyalanıyorsun.
11  Bu iş hiçte öyle değildir. Şüphesiz o, kabul 

edenler için ancak bir öğüt ve hatırlatmadır.
12  Kim Allah’ı anmak isterse onu ansın 

ve bu Kur’an’da bulunan nasihatlerden 
öğüt alsın. 13  Bu Kur’an, meleklerin katında bulunan değerli sayfalardadır. 14  Yüce bir mekâna yükseltilmiş, 
kendisine hiçbir kir ve leke bulaşmamış, tertemizdir. 15  O, elçi meleklerin ellerindedir. 16  Rablerinin katında 
değerli, pek çok iyi işler yapan ve itaatkâr Melekler. 
17  Kâfir olan insana lanet edilmiştir. İnsan Allah'a karşı ne kadar da çok inkârcıdır! 18  Allah onu hangi şeyden 

yarattı da yeryüzünde kibirleniyor ve Allah’ı inkâr ediyor? 19  Onu, az bir sudan yarattı ve yaradılışını aşama 
aşama takdir etti. 20  Sonra ona, bu aşamaların ardından annesinin karnından çıkışı kolaylaştırdı.
21  Sonra ona, hayatta belli bir ömrü takdir etmesinin ardından onu öldürdü. Ve ona yeniden diriltileceği zamana 

kadar içinde kalacağı bir kabir kıldı. 22  Sonra dilediği zaman hesap sormak ve karşılığını vermek üzere onu 
yeniden diriltecek. 23  Bu mesele o kâfirin zannettiği gibi değildir. O, Rabbinin üzerine yüklediği hakları yerine 
getirmediği gibi, Rabbinin ona zorunlu kıldığı farzları da yerine getirmiş değildir. 24  Yüce Allah'a iman etmeyip 
kâfir olan insan, yediği yemeğin nasıl hazır hale geldiğine bir baksın! 25  Suyun aslı, gökyüzünden kuvvetle ve 
bolca inen yağmurdan gelir. 26  Sonra toprağı açtık ki böylece bitkiler için yarılıp, açıldı. 27  Böylece toprakta 
buğday, mısır ve diğer tahıllardan yetiştirdik. 28  Ve taze üzüm yetiştirdik. Hayvanlarına yem olması için orada 
yonca yetiştirdik. 29  Ve orada zeytinler ve hurmalar yetiştirdik. 30  Orada çok ağaçlı bahçeler yetiştirdik.
31  Ve orada meyveler ve hayvanlarınızın otladığı otlaklar yetiştirdik. 32  Hem sizin, hem de hayvanlarınızın 

faydalanması için. 33  Kulakları sağır eden büyük çığlık geldiği zaman ki o, sura ikinci üfleyiştir. 34  O gün kişi 
kardeşinden kaçar. 35  Annesinden ve babasından kaçar. 36  Karısından ve çocuklarından kaçar.
37  O günün sıkıntısının şiddeti sebebiyle, onlardan her birini başkalarından alıkoyan bir meşguliyeti vardır.
38  O gün iyilerin yüzleri ışık saçar. 39  Yüce Allah’ın kendi rahmetinden onlar için hazırladığı şeylerden ötürü 

mutlu olup, gülecekler. 40  Ve o gün kötülerin yüzleri toz toprak içindedir.
 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Allah’ın, Abdullah b. Ummu Mektum meselesinde Peygamber -sallallahu aleyhi 

ve sellem-'i uyarıp, ihtar etmesi Kur'an'ı Kerim'in Allah’ın katından gelmiş olduğuna delalet etmiştir.
2 - İlim talebesi olan ve doğru yolu arayan kimselere önem verilmiştir. 3 - Kıyamet gününün dehşetinin ne kadar 
şiddetli olacağı anlatılmıştır. Çünkü kişi kendisi dışında hiçbir şeyle ilgilenmeyecek, peygamberler dahi “Nefsim, 
nefsim!” diyecekler.
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41  O yüzleri bir karanlık kaplayacak.
42  İşte bu vasıflarla nitelenen o kimseler, küfür 

ve fücuru bir araya toplamış kimselerdir.

Tekvîr Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Mükemmelliğinin 
ardından kâinatın param parça olacağı kıyamet 
tasvir edilmiştir.

 C Tefsîr:
1  Güneşin cismi dürülüp, ışığı kaybolduğu 

zaman.
2  Yıldızlar ardı ardına dökülüp, ışıkları 

söndüğü zaman.
3  Dağlar yerlerinden hareket ettirildiği zaman.
4  En değerli servet olan gebe develer sahipleri 

tarafından başıboş bırakılarak ihmal edildiği 
zaman. 5  Vahşi hayvanlar bir toprak parçasında 
insanlarla bir araya toplandığı zaman.
6  Denizler tutuşturulup bir ateşe döndüğü 

zaman,
7  İnsanlar; kendi benzeri kimselerle 

eşleştirilerek suçlular suçlularla, takva sahipleri 
de takva sahipleriyle eşleştirildiği zaman.
8  Allah, diri diri gömülen kız çocuğuna sorduğu 

zaman. 9  Seni öldüren kişi hangi suçtan ötürü 
seni öldürdü (diye)?
10  Herkes amel defterini okusun diye, kulların 

amel defterleri açıldığı zaman.
11  Gökyüzü, derinin koyundan soyulup 

çıkarıldığı gibi sökülüp atıldığı zaman.
12  Cehennem ateşi tutuşturulduğu zaman. 13  Cennet takva sahipleri için yakınlaştırıldığı zaman.
14  Bütün bunlar olduğu zaman artık herkes o gün için yaptığı amelleri bilecektir.
15  Allah Teâlâ, gece ortaya çıkmadan önce gizlenen yıldızlara yemin etmiştir.
16  Sabahın doğuşuyla kaybolan, mağarasına yani yuvasına giren bir ceylan gibi yörüngesinde akıp giden yıldızlara. 
17  Yaklaşmakta olan gecenin başlangıcına ve gitmekte olan gecenin sonuna yemin etmiştir.
18  Işığı ortaya çıktığında sabaha yemin etmiştir. 19  Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e inen Kur'an, pek 

güvenilir bir melek olan Cebrâil -aleyhisselam-'ın tebliğ ettiği Allah kelamıdır. Allah Kur'an'ı ona emanet etmiştir.
20  O, kuvvet sahibidir. Arş'ın Rabbi olan Allah -Subhânehu ve Teâlâ- katında yüce bir makama sahiptir.
21  Gökyüzü ahalisi ona itaat eder, ayrıca bildirdiği vahiy konusunda güvenilirdir.
22  Sürekli yanınızda olan, güvenilirliğini ve doğru sözlü olduğunu bildiğiniz Muhammed -sallallahu aleyhi ve 

sellem- sizin iftira atıp, iddia ettiğiniz gibi bir deli değildir.
23  Şüphesiz arkadaşınız, Cebrail’i yaratıldığı surette gökyüzünün ufkunda açıkça gördü.
24  Arkadaşınız, kendisi aracılığıyla size bildirilmesi emredilmiş olan şeyi tebliğ etmede size karşı cimrilik yapmaz. 

Kâhinlerin aldığı gibi bir ücret de almaz. 
25  Bu Kur’an, Allah’ın rahmetinden kovulmuş olan Şeytan'ın sözü de değildir.
26  Bu delillerinden sonra onun Allah Teâlâ tarafından olduğunu inkâr etmek için hangi yola başvuruyorsunuz?
27  Kur'an, cinler ve insanlar için yalnızca bir öğüt ve nasihattir.
28  Sizin içinizden hak yolda dosdoğru olmayı dileyen kimseler için.
29  Bütün varlıkların Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dosdoğru olmayı veya başka bir şeyi dileyemezsiniz.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Kişi, iyilik veya kötülükte kendi benzeri olan kimselerle beraber haşrolacaktır.
2 - Eğer diri diri gömülen kız çocuğuna dahi sorulacaksa, onu toprağa gömen kimsenin hali nice olur? Bu, kıyamet 
günü insanların bekletileceği o anın ne kadar dehşet verici olduğunu gösterir.
3 - Kulun dilemesi, Allah'ın dilemesine bağlıdır.
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İnfitâr Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Bir düzen içinde olan varlıkların kıyamet 
gününde, darmadağın olacağı, durum ve 
yörüngelerinin değişeceği tasvir edilmiştir.

 C Tefsîr:
1  Gökyüzü, meleklerin inişi sebebiyle 

parçalandığında.
2  Yıldızlar, saçılarak döküldüğünde.
3  Denizler birbirine açılıp karıştığında.
4  İçinde bulunan ölülerin yeniden dirilmesi için 

kabirlerin toprağı alt üst edildiğinde.
5  O zaman herkes yapmış olduğu amelleri ve 

erteleyerek yapmadıklarını bilecektir.
6  Ey Rabbine kâfir olan insan! Lütfuyla sana 

zaman verdiği ve seni cezalandırmak için acele 
etmediği halde, seni Rabbinin emrine muhalif 
kılan nedir? 7  Yokluğunun ardından seni var 
etti, azalarını doğru ve düzgün kıldı.
8  Seni hangi sûrette yaratmayı dilediyse, öyle 

yarattı. Seni; eşek, maymun, köpek veya bunların 
dışında bir sûrette yaratmayarak, nimetlendirdi.
9  -Ey Gafiller!- Bu durum sizin düşündüğünüz 

gibi değildir. Bilâkis siz, karşılıkların görüleceği 
günü yalanlıyorsunuz. O gün için amel 
etmiyorsunuz.
10  Şüphesiz üzerinizde, amellerinizi gözetleyip, 

kaydeden melekler vardır.
11  Onlar Yüce Allah’ın katında çok değerli olan 

kâtiplerdir. Sizlerin amellerini yazmaktadır.
12  Hangi amelleri yaptığınızı biliyor ve onları yazıyorlar. 13  Şüphesiz çokça hayırlı amel işleyenler ve ibadet 

edenler, elbette kıyamet günü devamlı olan nimetler içinde olacaktır. 14  Günahkârlar ise üzerlerine ateşin 
tutuşturulduğu Cehennemde olacaklardır.
15  Karşılıkların verileceği gün oraya girerek Cehennem ateşinin ızdırabını çekeceklerdir.
16  Oradan asla ayrılamayacak, bilâkis sonsuza kadar kalacaklardır.
17  -Ey Peygamber!- Din/hesap gününün ne olduğunu sana kim öğretti?
18  Yine, din/hesap gününün ne olduğunu sana ne öğretti? 19  O gün kimsenin kimseye fayda vermeye gücü yetmez. 

O gün bütün emir, kimsenin değil bir tek Allah’ındır ve dilediği gibi tasarrufta bulunur.

Mutaffifîn Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: İnsanların uhrevî makamlardaki hallerini açıklamaya odaklanmıştır. Ölçüde hile yapan 
satıcı ve yalancılara yönelik bir tehdit, zulme uğramış Müminler için ise huzur ve mutlulukları haber vermektedir.

 C Tefsîr:
1  Ölçüde hile yapanlar için hüsran ve helâk vardır.
2  Onlar, başkalarından aldıklarını ölçtüklerinde haklarına tastamam eksiksiz olarak bağlılık gösterenlerdir.
3  İnsanlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında ise ölçüyü ve tartıyı eksik tutarlar. Peygamber -sallallahu aleyhi ve 

sellem- Medine şehrine hicret ettiği zaman Medine halkının hali işte böyleydi. 4  Bu münkeri işlemekte olan bu 
kimseler Allah’ın huzurunda yeniden diriltileceklerini yakinen bilmiyorlar mı?

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Hakka ittiba etmeye mani olan kibirden sakındırılmıştır.
2 - Ticaret erbabında açgözlülük ayıplanan ahlakî bir tutumdur. Fakat bu tutumdan ancak Allah’tan korkan 
kimseler kurtulabilir. 3 - Kıyametin dehşetinin hatırlanması günahlardan caydıran şeylerin en büyüklerindendir.
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5  İçinde bulunan sıkıntılar ve korkular 
sebebiyle çok büyük olan bir günde hesap vermek 
ve karşılığını görmek için diriltilecekler.
6  O gün insanlar, bütün varlıkların Rabbine 

hesap vermek için kalkarlar. 7  Ölümden sonra 
yeniden dirilişin olmadığını sanıyorsunuz ama 
durum hiç de öyle değildir. Kâfir ve münafık 
günahkârların kitabı kesinlikle yerin en altında 
hüsrandadır.
8  -Ey Peygamber!- Siccin'in ne olduğunu sana 

ne öğretti? 9  Şüphesiz onların kitabı yazılıdır, 
silinmeyecektir. Ona bir şey eklenemez veya 
eksiltilemez. 10  Yalanlayanlar için o günde helâk 
ve hüsran vardır.
11  Onlar, Allah’ın kullarına dünyadaki 

amellerinin karşılığını vereceği ceza gününü 
yalanlayan kimselerdir. 12  O günü ancak 
Allah’ın sınırlarını çiğnemiş, çok günahkâr 
olan kimselerden başkası yalanlamaz. 13  Ona, 
peygamberimize indirilen ayetlerimiz okunduğu 
zaman şöyle der: “Bunlar önceki milletlerin 
kıssalarıdır ve Allah’ın katından gelmiş 
değildirler.” 14  Durum o yalanlayanların 
zannettiği gibi değildir. Bilâkis, işlemiş oldukları 
günahlar onların akıllarına üstün gelerek 
onu kaplamış ve böylece kalpleriyle hakkı 
görememişlerdir. 15  Gerçek şu ki, onlar kıyamet 
günü Rablerini görmekten alıkonulacaklardır.
16  Ardından da muhakkak Cehennem ateşine 

sokulacaklar ve sıcağının ızdırabını çekeceklerdir.
17  Sonra da kıyamet günü onlara bir azarlama 

olarak şöyle denilecektir: “Karşılaştığınız bu 
azap, peygamberinizin size dünyada iken bildirdiği zaman yalanlamış olduğunuz azaptır.''
18  Durum, hesap ve karşılığın olmadığını tasavvur ettiğiniz gibi değildir. Doğrusu itaatkâr kulların kitabı 

illiyyin'dedir. 19  -Ey Peygamber!- İlliyyun'un ne olduğunu sana ne öğretti?
20  Şüphesiz onların kitabı silinmeyecek şekilde yazılıdır. Ona bir şey eklenemez veya eksiltilemez.
21  Bu kitabın yanına yakın kılınmış bütün sema melekleri gelir.
22  Şüphesiz çok itaatkâr olanlar, kıyamet günü kalıcı nimetler içinde olacaklardır.
23  Süslü döşekler üzerinde Rablerine, onları mutlu eden ve sevindiren şeylere nazar edip, bakarlar.
24  Onları gördüğün zaman yüzlerinde güzellik ve zarafet olarak nimetlerin eserini görürsün.
25  Hizmetçileri onlara, şişelerin üzeri mühürlenmiş içkilerden içirirler.
26  Ondan yayılan miskin kokusu sonuna kadar yayılır. Yarışmakta olanların bu değerli mükâfat için Allah'ın razı 

olacağı ameli yaparak ve öfkeleneceği ameli terk ederek yarışmaları gerekir.
27  Bu mühürlenmiş içkiye Tesnim Pınarı'ndan karıştırılır.
28  O, Cennet'in en üstünde yakın kılınmış; pak, ihlaslı kimselerin içtiği bir pınardır. Diğer Müminler de başka 

şeylerle karıştırılmış olarak ondan içerler.
29  İçinde bulundukları küfür suçunu işlemiş olanlar, iman edenlerle alay ederek onlara gülüyorlardı.
30  Onlar Müminlerin yanından geçerlerken, alay ederek ve eğlenerek birbirlerine kaş göz işareti yaparlardı.
31  Ailelerinin yanına döndüklerinde de küfrederek ve Müminlerle alay ederek sevinçli bir şekilde dönerlerdi.
32  Müslümanları gördükleri zaman şöyle derler: “Muhakkak bunlar doğru yoldan sapmışlardır. Çünkü 

babalarının dinini terk ettiler.''
33  Hâlbuki Allah Teâlâ onları, Müminlerin amellerini kaydetmeleri için sorumlu kılmadı ki, bu sözleri söylüyorlar.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Günâhların kalpler üzerine olan tehlikesi ifade edilmiştir.
2 - Kıyamet günü kâfirler, Rablerini görmekten mahrum bırakılacaktır.
3 - Dindar kimselerle alay etmek kâfirlerin özelliklerinden bir özelliktir.
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34  Kâfirlerin dünyada iman edenlere güldükleri 
gibi, kıyamet günü de Allah’a iman edenler 
kâfirlere güleceklerdir.
35  Süslü döşekler/koltuklar üzerinden Allah 

Teâlâ’nın onlar için hazırladığı kalıcı nimetleri 
seyrederler.
36  Kâfirlerin dünyada yaptıkları amellerinin 

karşılığı alçaltıcı bir azapla (ahirette) muhakkak 
verilecektir.

İnşikâk Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Kıyamet kopunca, 
kâinatın Rabbinin emrine teslim olarak, boyun 
eğeceği tasvir edilmiş ve teslim olmanın gerekliliği 
ortaya konulup, inkarcılık reddedilmiştir.

 C Tefsîr:
1  Gökyüzü, meleklerin inişiyle parçalandığı 

zaman.
2  Ve Rabbini boyun eğip, dinlediği zaman. Zira 

kendisine yaraşan budur.
3  Bir deriyi yayar gibi Allah Teâlâ'nın 

yeryüzünü yaydığı zaman.
4  İçinde bulunan hazineleri ve ölüleri atarak 

boşaldığı zaman.
5  Ve Rabbini boyun eğip, dinlediği zaman. Zira 

kendisine yaraşan budur.
6  Ey insan! Muhakkak sen, ya iyi ya da kötü 

işler yapacak ve kıyamet günü de amellerinin 
karşılığını vermesi için Allah Teâlâ'nın huzuruna 
geleceksin. Yüce Allah genel olarak insanın amelini 

zikrettikten sonra amel işleyenlerin kıyamet günü hangi durumda olacaklarını açıklamış ve şöyle buyurmuştur:
7  Fakat kimin amel defteri sağ eline verilirse. 8  Allah Teâlâ onu kolay bir şekilde hesaba çekecek, onu mesul 

tutmadan amellerini ona arzedecektir.
9  Ailesinin yanına sevinç içinde dönecektir.
10  Kimin de kitabı sol eline arkasından verilirse.
11  Kendisinin yok olmasını dileyecektir. 12  Cehennem ateşine girerek sıcaklığının acısına katlanacaktır.
13  Şüphesiz o, içinde bulunduğu küfür ve günahlar sebebiyle dünyada ailesinin yanında sevinç içindeydi.
14  Doğrusu o, ölümünden sonra tekrar hayata dönmeyeceğini zannetti.
15  Elbette dönecek. Allah onu ilk olarak yarattığı gibi tekrar hayata döndürecektir. Şüphesiz Rabbi, onun 

durumunu görüyordu. Bu hususta hiçbir şey O'na gizli kalmaz. Ona yaptıklarının karşılığını verecektir.
16  Yüce Allah, Güneş battıktan sonra ufukta oluşan kızıllığa yemin etmiştir.
17  Geceye ve içinde toplananlara yemin etti.
18  Toplanıp tamamlandığı ve dolunay olduğunda Ay’a yemin etti.
19  -Ey insanlar!- Sizler bir halden başka bir hale geçeceksiniz. Önce bir damla meni, sonra bir kan pıhtısı ve sonra 

da bir et parçası. Önce hayat, sonra ölüm ve sonra da yeniden dirileceksiniz.
20  O halde bu kâfirlere ne oluyor da Allah’a ve Ahiret gününe iman etmiyorlar?
21  Onlara Kur'an okunduğu zaman Rablerine secde etmiyorlar.
22  Aksine, kâfirler, peygamberlerinin onlara getirdiklerini yalanlıyorlar.
23  Allah, onların kalplerinin sakladıklarını çok iyi bilir. Yaptıklarından hiçbir şey O'na gizli kalmaz.
24  -Ey Peygamber!- Sen, onları bekleyen acı verici azabı kendilerine haber ver.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Gökyüzü ve yeryüzünün Rablerine boyun eğdiği ifade edilmiştir.
2 - Her insan; ya iyilik, ya da kötülük yolunda çaba gösterir. 3 - Kıyamet günü mutluluğun alameti, kitabın sağ 
taraftan alınması, bedbahtlığın alameti ise kitabın sol taraftan alınmasıdır.
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25  Allah'a iman eden ve salih ameller işleyenler 
ise bundan müstesnadır. Onlar için kesintisiz bir 
mükâfat vardır. O da Cennet'tir.

Burûc Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Allah'ın gücü ve O'nun her şeyi kapsayıp, 
kuşatması ortaya koyulmuş, Müminlere kötülük 
yapmak için fırsat bekleyen kimseler şiddetli azap 
ile tehdit edilmiştir.

 C Tefsîr:
1  Allah Teâlâ, Güneş’in, Ay’ın ve diğer 

yıldızların yörüngelerini barındıran gökyüzüne 
yemin etmiştir.
2  Yüce Allah içinde bütün varlıkları 

toplayacağını vadettiği kıyamet gününe yemin 
etmiştir.
3  Ve ümmeti hakkında şahitlik eden 

peygamberler gibi, bütün şahitlere ve peygamberi 
hakkında şahitlik eden ümmetler gibi bütün şahit 
olunanlara yemin etmiştir. 4  Toprağa büyük bir 
çukur kazan o kimselere lanet olsun.
5  Onlar hendeklerin içinde ateş yakıp, 

Müminleri canlı canlı ateşe attılar. 6  Onlar 
ateşle dolu o çukurun kenarında oturmuşlardı.
7  Orada hazır bulunarak, Müminlere yapılan 

işkence ve kötü muameleyi seyretmekte idiler.
8  O kâfirler, Müminleri hiç kimsenin kendisine 

galip gelemeyeceği Aziz/mutlak galip olan, her 
konuda övülen Allah'a iman etmeleri dışında 
başka bir şeyden dolayı kınamadılar. 9  Göklerin ve yeryüzünün mülkü bir tek O'na aittir. O her şeyden 
haberdardır. Kullarının yaptıklarından hiçbir şey O'na gizli kalmaz.
10  Mümin erkek ve kadınlara; onları bir olan Allah’a iman etmekten döndürmek için ateşle işkence edip, sonra da 

günahlarından Allah’a tevbe etmeyenler için kıyamet günü Cehennem azabı vardır. Müminleri ateşte yakmalarının 
bir karşılığı olarak onları yakacak olan ateşin azabı vardır.
11  Allah’a iman eden ve salih amel işleyenler için saraylarının ve ağaçlarının altından ırmaklar akan Cennetler 

vardır. Onlara hazırlanmış olan bu karşılık başka hiçbir başarının yaklaşamadığı en büyük başarıdır.
12  -Ey Peygamber!- Bazen zalime belli bir mühlet veriyor olsa da, şüphesiz Rabbinin onu tutup, yakalaması çok 

kuvvetlidir. 13  Şüphesiz ilk olarak O, yaratmaya ve azap etmeye başlamıştır. Bu ikisini (yaratmayı ve azabı) tekrar 
O döndürecektir. 14  Elbette O, kullarından tevbe edenlerin günahlarını bağışlar ve takva sahibi veli kullarını 
sever. 15  Yüce Arş'ın sahibidir. 16  Günahlarını affetmek istediğini affederek ve cezalandırmak istediğini de 
cezalandırarak dilediğini yapandır. Bütün noksanlıklardan münezzeh olan Allah'a zorla bir şey yaptıracak hiç 
kimse yoktur. 17  -Ey Peygamber!- Hakla savaşmak ve ona engel olmak için silahlanan o askerlerin haberi sana 
geldi mi? 18  Firavun ve Salih -aleyhisselam-'ın ashabı Semud'un askerleri.
19  Yalanlayan ümmetlerin haberlerinin kendilerine ulaşmaması ve helâk olmaları onların iman etmemesine mani 

değildir. Bilâkis onlar, hevalarına ittiba ederek peygamberlerinin onlara getirdiklerini yalanlıyorlar.
20  Oysa Allah, onların sayılı amellerini çok iyi bilmektedir. Yapmakta oldukları hiçbir şeyi kaçırmaz. Onlara bu 

amellerinin karşılığını verecektir. 21  Kur'an, o yalanlayanların söylediği gibi bir şiir veya kafiyeli sözler değildir. 
Bilâkis o, çok değerli olan Kur'an'dır. 22  Değiştirilmekten ve tahrif edilmekten, eksiltilmekten ve arttırılmaktan 
muhafaza edilen bir levhadadır.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Müminlerin imtihanı imanlarının ölçüsüne göre olur. 2 - İmanın selametini 
bedenin selametine tercih etmek, kıyamet günü kurtuluşun alametlerindendir. 3 - Şartlarına uygun olarak yapılan 
tevbe, kendinden önceki her şeyi yok eder.
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Târık Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Allah’ın, her şeye nüfuz eden gözetimi ve eksiksiz 
kudreti ortaya konulmuştur.

 C Tefsîr: 1  Yüce Allah, gökyüzüne ve gece 
doğan yıldıza yemin etmiştir.
2  -Ey Peygamber!- Bu büyük yıldızın 

durumunu sana ne öğretti? 3  O, parıldayan 
ışığıyla gökyüzünü delen bir yıldızdır.
4  Allah Teâlâ, kıyamet günü hesap vermesi 

için her bir kişiye amellerini kaydeden bir melek 
görevlendirmiştir. 5  Öyleyse insan, Allah’ın 
kudreti ve insanoğlunun acizliği ortaya çıksın diye 
Allah'ın onu neyden yarattığını bir düşünsün.
6  Allah; onu, fışkırarak rahme akıtılan bir 

sudan yarattı. 7  Bu su, erkeğin omurilik 
kemiğiyle göğüs kemiklerinin arasından çıkar.
8  Allah -Subhânehu ve Teâlâ- onu, bu hakir 

sudan yaratabiliyorsa, elbette ölümünün 
ardından hesaba çekmek için onu diri olarak 
yeniden yaratmaya da kadirdir. 9  O gün bütün 
sırlar sınanır, kalplerin gizlediği niyetler, inançlar 
ve bunların dışında diğer şeyler ortaya çıkarılır 
ve salih olanlar fasit olanlardan ayrılır. 10  O gün, 
insanın Allah’ın azabından imtina edebileceği 
bir gücü ve kendisine yardım edebilecek hiçbir 
yardımcısı yoktur.
11  Allah Teâlâ yağmurlu gökyüzüne yemin 

etmiştir. Çünkü yağmur, her seferinde o cihetten 
yağar.

12  Ve içinde bulunan bitki, ürün/meyve ve ağaçlardan ötürü yarılan toprağa yemin etmiştir. 13  Şüphesiz Muhammed 
-sallallahu aleyhi ve sellem-’e indirilmiş olan bu Kur’an, hakkı batıldan ve doğruyu yanlışı birbirinden ayıran 
bir sözdür. 14  O, bir eğlence ve yalan değildir, bilâkis bir ciddiyet ve gerçektir. 15  Peygamberlerinin getirdiğini 
yalanlayanlar, onun davetine engel olmak ve ortadan kaldırmak için bir çok tuzaklar kuruyorlar. 16  Ve ben de, 
hak dinin ortaya çıkması ve batılın çürüyüp yok olması için bir tuzak kuruyorum. 17  -Ey Peygamber!- Bu kâfirlere 
mühlet ver ve onlara biraz zaman tanı! Onların azap görmesi ve helâk olması için acele etme.

A'lâ Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Yüce Allah’ın insanlar üzerine olan büyük ihsanını, ahiret hayatına önem verilmesini ve 
dünya hayatına bağlanılmamasını hatırlatmıştır.

 C Tefsîr: 1  Bütün yarattıklarından yüce olan Rabbini hatırladığın ve tazim ettiğin zaman O'nun ismini 
söyleyerek tenzih et. 2  İnsanı tastamam ve dosdoğru yaratandır. 3  Bütün varlıkların cinslerini, türlerini ve 
özelliklerini takdir eden, her varlığı kendisi için münasip ve uygun olana yönlendirendir.
4  Hayvanlarınızın otladığı otları topraktan yeşertendir. 5  Diri ve yemyeşil olmasının ardından onu siyaha dönük 

kupkuru bir ota çevirmiştir. 6  -Ey Peygamber!- Sana Kur’an’ı okutacağız ve onu senin kalbinde toplayacağız 
ki, böylece onu unutmayacaksın. Öyleyse Cebrail’le okuyuşunda onu unutmamak için yaptığın gibi yarışma. 
7  Ancak bir hikmetten dolayı, Allah’ın unutmanı diledikleri bundan müstesnadır. Şüphesiz Allah -Subhanehu 

ve Teâlâ- açıktan yapılanı da, gizleneni de bilir. Hiçbir şey O'na gizli kalmaz. 8  Allah’ın razı olduğu ve Cennet'e 
sokan amelleri senin için kolaylaştıracağız. 9  Öyleyse insanlara Kur’an’dan sana vahyettiğimiz öğütler ver. Ve 
nasihat dinlemeye devam ettikleri sürece onlara nasihat et. 10  Allah'tan korkan kimseler senin verdiğin nasihatten 
öğüt alacaktır. Çünkü öğütlerden faydalanan onlardır.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Melekler, insanları ve bunlardan hesaba çekilmek üzere hayırlı ve şerli amellerini 
kaydederler. 2 - Kâfirin kurduğu tuzağın, Allah -Subhanehu ve Teâlâ-’nın tuzakları önünde zayıf olduğu ifade 
edilmiştir. 3 - Allah korkusu, öğüt almaya yönlendirir.
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11  Kâfir kimse ise öğüt almaktan uzak durur ve 
kaçınır. Çünkü o, Cehennem ateşine girdiği için 
ahirette insanların en bedbahtıdır.
12  Ahirette büyük bir ateşe girerek sonsuza 

kadar onun sıcaklığının ızdırabını ve acısını çeker.
13  Sonra da sonsuza kadar Cehennem ateşine 

girer. Öyle ki, orada ne çekmekte olduğu azaptan 
dolayı rahata kavuşacağı şekilde ölür, ne de 
değerli, iyi ve güzel bir hayat yaşar. 14  Şirkten ve 
günahlardan arınan kimse ise kesinlikle istediğini 
kazanmıştır. 15  Rabbini, dinin belirlediği 
zikir çeşitleriyle zikretmiş ve namazı da eda 
edilmesi istenilen şekliyle kılmıştır. 16  Fakat siz, 
aralarında çok büyük fark olduğu halde dünya 
hayatını önceliyor ve ahirete tercih ediyorsunuz. 
17  Oysa ahiret içinde bulunan mal ve zevkler 

bakımından dünyadan daha hayırlı, daha üstün 
ve süreklidir. Çünkü içinde bulunan nimetler 
asla tükenmez. 18  Şüphesiz size zikrettiğimiz 
bu emirler ve haberler, sen gönderilmeden 
önce indirilmiş sahifelerde de bulunmaktadır. 
19  Onlar İbrahim’e ve Musa -aleyhimesselam-'a 

indirilmiş olan sahifelerdir.

Gâşiye Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Azap göndermede ve nimet bahşetmede ilahî 
kudretin zuhur ettiği olaylarla insanlara öğüt 
verilmiştir. Nefislerin arzu ve korku ile çarpması 
için gelen ayetlerde buna dair deliller vardır.

 C Tefsîr: 1  -Ey Peygamber!- Dehşeti ile 
bütün insanları kuşatan kıyametin haberi sana 
geldi mi?
2  İnsanlar, kıyamet günü ya bedbaht ya da 

bahtiyar olacaklardır. Bedbaht olanların yüzleri zelil ve korkmuş olacaktır. 3  Onları çeken zincirlerden ve 
bağlandıkları prangalardan dolayı yorulup bitkin düşmüştürler. 4  O yüzler, sıcaklığının ızdırabını çekecekleri 
çok sıcak olan ateşe gireceklerdir. 5  Onlara, suyunun sıcaklığı çok aşırı olan bir pınardan su verilecek.
6  Onlara, en pis yemekler ve kuruduğu zaman zehirli bir hal alan Şibrik adında çok kötü kokulu bitkilerden 

başka bir yemek verilmeyecektir. 7  O kendisini yiyen kimseyi beslemediği gibi açlığını da gidermez.
8  Ve o gün karşılaştıkları nimetlerden dolayı bahtiyar olan kimselerin yüzleri de nimet ve mutluluk içinde 

sevinçlidir. 9  Dünyada işlediği salih amellerinden razıdır. Muhakkak ki yaptığı amellerinin mükâfatını kendisi 
için birikmiş olarak misliyle bulmuştur. 10  Yeri ve değeri yüksek olan Cennet'tedirler.
11  Cennet'te haram olan sözler bir kenara, batıl ve boş olan bir söz dahi işitmezler. 12  Bu Cennet'in içinde, cennet 

ehlinin dilediği yerden akıttıkları ve istedikleri gibi kullandıkları akıcı pınarlar vardır. 13  Orada yüksek tahtlar/
döşekler vardır. 14  İçmek için hazırlanıp, yerleştirilmiş kadehler vardır.
15  Ve içinde birbiri ardınca dizilmiş yastıklar vardır. 16  Her yere yayılıp, serilmiş kilimler vardır. Allah  Teâlâ, 

bedbaht kimseler ile bahtiyar kimselerin ahiretteki durumları arasındaki farkı zikretmiş ardından kâfirlerin 
bakışlarını yaratıcının kudretine ve muhteşem yaratmasına işaret eden hususlara çevirmiştir. Böylece onlar imana 
gelip, cennete girsin ve mutlu olarak yaşasınlar. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: 17  Allah’ın deveyi nasıl yarattığına 
ve ademoğlunun hizmetine sunduğuna düşünerek bakmazlar mı? 18  Ve gökyüzünün nasıl yükseltildiğine, 
böylece üzerlerine düşmeyen korunaklı bir çatı olduğuna bakmazlar mı? 19  Ve dağları nasıl diktiğine, insanların 
sarsılmamaları için onlarla nasıl sabit kılındığına bakmazlar mı? 20  Ve yeryüzünü nasıl yaydığına, insanların 
üzerinde karar kılmaları için onu nasıl hazır kıldığına bakmazlar mı?Allah Teâlâ, onları kudretine delalet eden 
şeylere bakmaya yönlendirdiği zaman peygamberini de yönlendirerek şöyle buyurmuştur:
21  -Ey Peygamber!- Sen onlara nasihat et ve Allah’ın azabından korkut! Şüphesiz sen, ancak nasihat edersin. 

Senden yalnızca onlara öğüt vermen istenir. Fakat iman etmeye muvaffak kılınmaları yalnızca Allah Teâlâ’nın 
elindedir. 22  Sen onların üzerinde iman etmeleri için kendilerine zorbaca davranan biri değilsin.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - İnsanın açık ve gizli bütün pisliklerden arınmasının önemi anlatılmıştır. 2 - Yaratılmış 
olan mahlûkat ile yaratıcının varlığına ve O'nun azametine delil getirilmiştir. 3 - Davetçinin görevi yalnızca davet 
etmektir. Yoksa insanları zorla hidayete erdirmek değildir. Çünkü hidayet yalnızca Allah’ın elindedir.
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23  Fakat her kim onlara iman etmekten yüz 
çevirir, Allah ve Rasûlüne kâfir olursa; 24  Yüce 
Allah, onu kıyamet günü sonsuza kadar 
Cehennem'in içine sokarak ona en büyük azap 
ile azap edecektir. 25  Şüphesiz ölümlerinin 
ardından onların dönüşü bir tek bize olacaktır. 
26  Sonrasında amellerine göre onların 

hesaplarını görmek sadece bize aittir. Ne senin, ne 
de senden başka birinin üzerine değildir.

Fecr Suresi
Mekke'de nazil olmuştur.

 C Surenin Hedefleri: Kâinatta bulunan 
ilahi azamet ile kudret sahnelerini ve insanların 
durumlarını sunmuş, kibirlenen kimselerin 
âkıbetini beyan etmiştir.

 C Tefsîr:
1  Allah -Subhanehu ve Teâlâ- fecir vaktine 

yemin etmiştir.
2  Ve zilhicce ayının ilk on gecesine yemin 

etmiştir.
3  Ve her şeyin çift olanına ve tek olanına yemin 

etmiştir. 4  Geldiğinde, devam ettiğinde ve geride 
kaldığında geceye yemin etmiştir. Bu yeminin 
cevabı ise: “Elbette yaptığınız amellere göre 
karşılık göreceksiniz.'' 5  Bu zikredilenlerde 
akıl sahibi kimseleri ikna edecek bir yemin yok 
mudur?
6  -Ey Peygamber!- Peygamberini yalanladıkları 

zaman, Rabbinin Hûd'un kavmi olan Âd 
(kavmine) neler yaptığını görmedin mi? 7  Ataları 

İrem'e nispet edilen Âd kabilesi yüksek sütunlara sahip idiler. 8  Öyle ki Allah Teâlâ, hiçbir ülkede bir benzerini 
yaratmamıştı. 9  Dağların kayalarını yontarak onlardan odalı evler yapan Salih’in kavmi Semûd'a, Rabbinin 
neler yaptığını görmedin mi? 10  İnsanlara işkence ettiği kazıkların sahibi Firavun'a Rabbinin neler yaptığını 
görmedin mi? 11  Bunların hepsi de zorbalık ve zulümde haddi aştılar. Hepsinin haddi aşması da kendi ülkesindeydi. 
12  Yaydıkları küfür ve günahlarla oralarda fesadı arttırdılar. 13  Allah Teâlâ da onlara şiddetli azabını tattırdı ve 

yeryüzünden köklerini kazıdı. 14  -Ey Peygamber!- Rabbin, iyilik yapanları Cennet ile mükâfatlandırmak, kötülük 
yapanları da Cehennem ile cezalandırmak için insanların amellerini gözlemliyor ve kontrol ediyor. Allah Teâlâ, helâk 
ettiği ümmetlere güç ve kuvvet bahşetmiş olduğundan dolayı, onunla nimetlendirmenin Yüce Allah’ın onlardan razı 
olduğuna bir delil olmadığını açıklayarak şöyle buyurmuştur: 15  İnsan tabiatı gereği Rabbi onu imtihan ederek 
ona ikram etti. Ve ona mal, çocuk ve şan verince kendisinin Allah’ın katında değerli olduğunu zannederek şöyle 
der: “Onun ikramını hak ettiğim için Rabbim bana ikram etti.'' 16  Ama onu imtihan ederek rızkını daraltırsa, o 
zaman Rabbinin onu aşağıladığını zannederek şöyle der: “Rabbim beni aşağıladı.'' 17  Kesinlikle hayır. Durum bu 
insanın tasavvur ettiği gibi olmayıp Allah’ın verdiği nimetler Allah'ın kulundan razı olduğuna ve belalar da Rabbinin 
kulunu hor gördüğüne delil değildir. Bilâkis doğrusu şudur ki; sizler Allah’ın size verdiği rızıklardan yetimlere ikram 
etmiyorsunuz. 18  Birbirinizi, yiyecek bir şey bulamayan fakirleri doyurmaya teşvik etmiyorsunuz. 19  Hiçbir çözüm 
yolu gözetmeksizin savunmasız kadın ve yetimlerin hakkını çokça yiyorsunuz. 20  Malı çok aşırı bir sevgiyle seviyor 
ve ona olan düşkünlüğünüz sebebiyle onu Allah yolunda harcamakta cimrilik gösteriyorsunuz. 21  Bunların sizin 
ameliniz olmaması gerekir. Öyleyse yeryüzünün şiddetle hareket ettiği ve sarsıldığı zamanı hatırlayın. 22  Ve -Ey 
Peygamber!- kullarının arasında son hükmü vermek için Rabbin ve bölük bölük melekler geldikleri zaman.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Zilhicce ayının on gününün, senenin diğer günleri üzerine olan fazileti ifade 
edilmiştir. 2 - Kıyamet günü Allah Teâlâ’nın, kendisine yaraşır bir şekilde herhangi bir benzetme ve örneklendirilme 
yapmadan, kelimenin anlamını boşa çıkarmadan gelmesi ispat edilmiştir.
3 - Mümin kimse belaya maruz kaldığında sabreder, kendisine mükâfat verildiğinde ise şükreder.
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23  O gün, üzerinde yetmiş bin dizgin ve her 
bir dizginin başında yetmiş bin meleğin çektiği 
Cehennem getirilir. İşte o gün insan, Allah’a 
karşı taksiratını hatırlar. Oysa o gün bunları 
hatırlamasının ona hiç bir faydası yoktur. Çünkü 
o gün, amel işleme günü değil, karşılıkların 
görüleceği gündür. 24  Aşırı pişmanlıktan şöyle 
der: “Keşke gerçek hayat olan ahiret hayatım için 
salih ameller işleseydim.'' 25  Hiç kimse o gün, 
Allah’ın azabı gibi azap edemez. Çünkü Allah’ın 
azabı en şiddetli ve en kalıcı olan azaptır. 26  Ve 
hiç kimse orada kâfirleri bağladığı gibi zincirleri 
bağlayıp, vuramaz. Yüce Allah; kâfirlerin cezasını 
zikrettikten sonra, Müminlerin mükâfatlarını da 
zikredip şöyle buyurmuştur: 27  Ölümü esnasında 
ve kıyamet günü Mümin kimseye şöyle denilecek: 
“Ey iman ve salih amelle huzura ermiş nefis!''
28  Nail olduğun büyük mükâfatla O'ndan razı 

olmuş ve sahip olduğun salih amellerle Allah 
-Subhanehu ve Teâlâ- katında razı olunmuş 
bir halde Rabbine dön! 29  Salih kullarımın 
arasına katıl! 30  Ve onlarla beraber, onlar için 
hazırladığım Cennet'ime gir!

Beled Suresi
Mekke'de nazil olmuştur.

 C Surenin Hedefleri: İnsanın dünya ve 
ahirette küfür ve azap meşakkatiyle, rahmet ve 
iman arasındaki hali zikredilmiştir.

 C Tefsîr: 1  Yüce Allah, Mekke-i Mükerreme'ye, 
o haram olan topraklara yemin etmiştir.
2  -Ey Peygamber!- Orada yaptıkları sebebiyle öldürülmeyi hak edenin öldürülmesi ve tutsak edilmeyi hak edenin 

tutsak edilmesi sana helâldir. 3  Allah Teâlâ, beşeriyetin babasına ve ondan çoğalıp üreyen çocuklara da yemin 
etmiştir. 4  Doğrusu biz insanı, dünyada çektiği zorluklar sebebiyle bir gayret ve meşakkatin içinde yarattık. 
5  İnsan; günah işlediği zaman hiç kimsenin hatta onu yaratan Rabbinin bile kendisine güç yetiremeyeceğini ve 

ondan intikam alamayacağını mı zannediyor?
6  "Birbiri üzerine yığılmış pek çok mal harcadım'' der. 7  Harcadığı şeyle böbürlenen bu kimse, Allah’ın 

onu görmediğini ve malını nereden kazandığını ve onu nerede harcadığını sorup onu hesaba çekmeyeceğini mi 
zannediyor? 8  Biz, ona görebileceği iki göz vermedik mi?
9  Konuşabileceği bir dil ve iki dudak vermedik mi? 10  Ona, hak yolu ve batıl yolu öğretmedik mi?
11  Kendisini Cennet'ten ayıran engeli aşması gerekir. Böylece o da onu aşar ve geçer.
12  -Ey Peygamber!- Cennet'e girmek için aşacağın engelin ne olduğunu sana ne öğretti?
13  O, erkek veya dişi bir köle azat etmektir. 14  Veya yiyeceğin nadir bulunduğu açlık zamanında yemek 

yedirmektir. 15  Kendisi ile akrabalık bağı bulunan babasını kaybetmiş bir çocuğu (yedirmektir).
16  Veya hiçbir şeye sahip olmayan bir fakiri (yedirmektir).
17  Sonra da Allah’a iman eden kimselerden, birbirilerine Allah’a itaat etmeyi, günahlara bulaşmamayı ve 

musibetlere karşı sabır göstermeyi tavsiye eden ve birbirlerine Allah Teâlâ’nın kullarına karşı merhametli 
davranmayı tavsiye edenlerden olmaktır. 18  İşte bu özelliklere sahip olan kimseler sağ taraf ashabıdır.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Köle azat etmek, darlık zamanında ihtiyaç sahiplerine yemek yedirmek, Allah’a 
iman etmek, sabrı ve merhameti tavsiye etmek Cennet'e girme sebeplerindendir.
2 - Kendisi için gündüzün belli bir vakti Mekke şehrinin (savaşmak için) helâl kılınacağını haber vermesi, 
Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in peygamberlik alametlerinden biridir.
3 - Allah Teâlâ, insanları köle edinme yollarını daraltınca azat etme yollarını genişletti. Azat etmeyi ibadetlerden ve 
günahların bağışlanma vesilelerinden biri olarak belirledi.
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19  Peygamberimize indirilen ayetlerimizi inkâr 
edenler ise sol taraf ashabıdır. 20  Kıyamet günü 
onlar için içinde azap gördükleri ve üzerilerine 
kapıları kilitlenmiş bir ateş vardır.

Şems Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Nefisleri arındırmak ve itaatsizlikten vazgeçirmek 
için Allah’ın ayetlerini ve nimetlerini yeryüzünde 
ve nefislerde göstermeye odaklanmıştır.

 C Tefsîr:
1  Allah Teâlâ, Güneş'e ve doğudan doğmasının 

ardından gelen yükselme vaktine yemin etmiştir.
2  Ve Güneş'in batmasının ardından izini takip 

eden Ay’a yemin etmiştir.
3  Ve yeryüzünün üzerinde bulunanları ışığıyla 

ortaya çıkaran gündüze yemin etmiştir.
4  Ve yeryüzünü kaplayıp karanlık olduğunda 

geceye yemin etmiştir. 5  Gökyüzüne ve sağlamca 
inşa edilen binasına yemin etmiştir.
6  Yeryüzüne ve insanların üzerinde yaşaması 

için onun yayıp döşenmesine yemin etmiştir.
7  Bütün canlılara ve Allah’ın onları düzgünce 

yaratmasına yemin etmiştir. 8  Yüce Allah 
uzak durup, kaçınması için kötülükleri ve amel 
edip, işlemesi için iyilikleri insana öğretmeden 
nefislere yerleştirip, anlamasını sağlamıştır. 
9  Nefsini faziletlerle süsleyerek ve rezilliklerden 

temizleyerek arındıran kimse elbette muradını 
kazanmıştır. 10  Nefsini gizlice günah ve suçların 
içine gömen ise hüsrana uğramıştır. Yüce Allah; 
nefsini günahın içine sokan ve gizleyen kimseyi 
zikredince, buna örnek olarak Semûd kavmini 

de zikretti ve şöyle buyurdu: 11  Semûd kavmi, sınırları çiğneyip, suç işlemeleri ve günahlara dalmaları sebebiyle 
peygamberi Salih’i yalanladı. 12  Onların en bedbaht/eşkıya olanı, kavminin kendisini görevlendirmesinin ardından 
bu işi yapmaya kalktı. 13  Allah’ın Rasûlü Salih -aleyhisselam- onlara şöyle dedi: "Allah’ın devesini su içmenin ona 
ait olduğu günde bırakın suyunu içsin ve ona bir kötülük etmeyin!'' 14  Deve hakkında peygamberlerini yalanladılar. 
Kavmin en azgın olanı, yaptığı işe onların rızasını alıp, deveyi kesip, öldürdü. Böylece bu günâha ortak oldular. 
Allah Teâlâ da, günahları sebebiyle üzerlerine azabını göndererek onları bir haykırışla helâk etti. Onları helâk 
ederek yerle bir etti. 15  Allah -Subhanehu ve Teâlâ-, sonucundan korkmadan onları helâk eden bir azap gönderdi.

Leyl Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Müminlerin kâfirlere olan üstünlüğünü ortaya koymak için ayetler, insanlar ve ameller 
arasındaki farklar açıklanmıştır.

 C Tefsîr: 1  Yüce Allah, gökyüzüyle yeryüzünün arasını karanlığıyla kapladığı zaman geceye yemin etmiştir.
2  Ve ortaya çıkıp göründüğünde gündüze yemin etmiştir. 3  Yarattığı iki tür üzerine yemin etmiştir. Bu tür erkek 

ve dişidir. 4  -Ey insanlar!- Şüphesiz yaptıklarınız birbirinden farklıdır. Bir kısmı Cennet'e girme sebebi olan 
iyiliklerden, bir kısmı da Cehennem'e girme sebebi olan kötülüklerdendir. 5  Kim vermesi gereken zekât, nafaka ve 
sadakasını verir ve Allah’ın yasakladığı şeylerden sakınırsa. 6  Yüce Allah’ın kişiye ölümünün ardından vadettiği 
Cennet'i tasdik ederse. 7  Biz de ona, salih ameller işlemeyi ve Allah yolunda infak etmeyi kolaylaştıracağız. 
8  Fakat her kim de malında cimrilik ederse ve üzerine farz olan yerlerde onu harcamaz, malından ötürü Allah’a 

karşı kendini yeterli görür ve Allah’ın kereminden hiçbir şey istemezse. 9  Malını Allah yolunda infak etmesine 
karşılık Allah Teâlâ'nın vadettiği ve kendisinin ardından gelecek olanı ve sevabı yalanlarsa.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Nefsi arındırıp, temizlemenin önemi ifade edilmiştir. 2 - Suç işlemekte birbirine 
yardım edenler, günahta ortaktırlar. 3 - Günahlar, dünyalık cezalandırılmalara sebep olur. 4 - Her kimseye, kendisi 
için yaratıldığı şey kolaylaştırılır. İnsanların bazıları itaatkâr, bazıları ise günahkârdır.
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10  Ona; kötü amelleri kolaylaştırıp, hayırlı 
amelleri zorlaştırırız. 11  Ölüp Cehennem'e 
girdiğinde, cimrilik yaptığı malı ona herhangi 
bir fayda vermeyecek. 12  Muhakkak bizim 
görevimiz, hak yolu batıl yoldan ayırıp beyan 
etmektir. 13  Muhakkak ahiret hayatı da dünya 
hayatı da bize aittir. Buralarda dilediğimiz gibi 
tasarrufta bulunuruz. Bunu bizden başka hiç 
kimse yapamaz. 14  -Ey insanlar!- Allah’a karşı 
gelmeniz durumunda, tutuşturulmuş ateşe karşı 
sizi uyardım.
15  Bu ateşin sıcaklığının ızdırabını, kâfir olan en 

bahtsız/azgın kimseden başkası çekmeyecektir.
16  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 

getirdiklerini yalanlamış ve Allah’ın emirlerini 
yerine getirmekten yüz çevirmiştir. 17  İnsanların 
en takvalısı olan Ebu Bekir -radıyallahu anh- 
oradan uzak tutulacaktır. 18  Günahlarından 
temizlenmek için malını iyilik yolunda infak 
eden. 19  O; malından infak ettiklerini, birinin 
ona  verdiği bir nimete karşılık olarak, infak 
etmemiştir. 20  O kimse infak ettiği malıyla tüm 
canlıların üzerinde olan Rabbinin vechini isteyip, 
arzular. 21  Allah Teâlâ’nın ona vereceği değerli 
mükâfattan elbette o da razı olacaktır.

Duhâ Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Yüce Allah’ın, 
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'i himaye 
etmesi, vahiy nimetiyle ona ihsan etmesi, onu 
rahatlatmak ve Müminlere şükretmelerini 
hatırlatmak için nimetlerinin devam etmesi zikredilmiştir.

 C Tefsîr: 1  Yüce Allah, gündüzün ilk vaktine yemin etmiştir.
2  Ve karanlığı bürüyüp, insanların hareketleri kesildiğinde geceye yemin etmiştir.
3  -Ey Peygamber!- Vahiy bir süre kesildiğinde müşriklerin dediği gibi, Rabbin seni ne terk etti ve ne de senden 

nefret etti. 4  Ahiret yurdu, içinde bulunan kesintisiz kalıcı nimetlerden ötürü senin için dünya hayatından 
daha hayırlıdır. 5  Yüce Allah sana ve ümmetine verdiklerinden razı olana kadar sana ve ümmetine büyük 
mükâfatlardan verecek. 6  Seni, küçükken baban ölmüş bir halde buldu ve önce sana merhamet eden deden 
Abdülmuttalib’i, ardından amcan Ebu Talib’i sana sığınak kıldı.
7  Seni, kitabın ve imanın ne olduğunu bilmez bir halde buldu da, sana bunlardan bilmediklerini öğretti.
8  Seni fakir bir halde buldu ve seni zengin kıldı. 9  Küçük yaşta babasını kaybetmiş kimselere kötü muamele 

etme ve onları küçümseme. 10  İhtiyaç sahibi olan dilenciyi de azarlama.
11  Allah’ın senin üzerine olan nimetlerine şükret ve bunlardan bahset.

İnşirâh Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Allah'ın; üzüntü, sıkıntı ve zorlukları Peygamber'i -sallallahu aleyhi ve sellem-'den 
gidermesi onun üzerine olan ihsanının kemale ermesi ve bunu gerekli kılan hususlar zikredilmiştir.

 C Tefsîr: 1  Doğrusu Allah, senin göğsünü açarak sana vahyin gelmesini sevdirdi.
2  Senin üzerinden günah yükünü kaldırdık.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Rabbi katında bulunan ve başka hiçbir 
makamın ulaşamayacağı yüce makamı. 2 - Nimetlere şükretmek Allah’ın kulları üzerindeki hakkıdır.
3 - Zayıf kimselere karşı merhametli ve yumuşak davranmanın gerekliliği.
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3  Neredeyse belini kıracak kadar seni yormuş 
olan bir yük. 4  Senin şanını yükselttik ve böylece 
ezan, kamet ve bunun dışında başka yerlerde 
ismin zikredilir oldu. 5  Şüphesiz her zorluk ve 
darlıkla beraber bir kolaylık ve genişlik vardır.
6  Şüphesiz her zorluk ve darlıkla beraber 

bir kolaylık ve genişlik vardır. Eğer bunu 
öğrendiysen, kavminin eziyeti seni sarsmayacak 
ve Allah'a davette sana engel olmayacaktır.
7  Eğer yaptığın amellerinden boşa çıkar ve 

bitirirsen, hemen Rabbine ibadet etmede gayretli 
ol. 8  Yönelişini ve gidişini bir tek Allah’a doğru 
yap.

Tîn Suresi Mekke'de nazil olmuştur
 C Surenin Hedefleri: İnsanın, dindarlığıyla 

olan kıymet ve şerefinden, dininden uzaklaşmasıyla 
olan alçaklık ve rezilliğinden bahsedilmiştir. Bu 
yüzden Yüce Allah vahyin indiği mekânlar adına 
yemin etmiştir.

 C Tefsîr: 1  Allah, incire ve yetiştiği mekâna, 
zeytine ve İsa -aleyhisselam-'ı gönderdiği Filistin 
topraklarındaki yetiştiği yere yemin etmiştir.
2  Ve peygamberi Musa -aleyhisselam- ile 

konuştuğu Sîna Dağı'na yemin etmiştir.
3  Ve Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 

gönderildiği, içine giren kimsenin güvende olduğu 
haram şehir Mekke’ye yemin etmiştir.
4  Kuşkusuz biz, insanı en düzgün ve en üstün 

surette var ettik. 5  Sonra da onu, dünyada 
yaşlı ve aklının zayıf bir hale geldiği bir duruma 
getirdik. Böylece insan bedeninden faydalanamaz 
bir duruma gelir. Fıtratını bozup, ifsat ettiği için 

Cehennem'e girer. 6  Allah'a iman eden ve salih amel işleyenler ise bundan müstesnadır. Onlar kocasalar bile 
onlar için kesintisiz daimi bir mükâfat vardır ki, o da Cennet'tir. Çünkü onlar fıtratlarını arındırmışlardır. 7  -Ey 
insanoğlu!- Allah’ın büyük kudretinin alametlerini gördüğün halde, seni hesap gününü yalanlamaya sürükleyen 
nedir? 8  Allah Teâlâ, -Kıyamet gününü, hesap günü kılarak- hâkimler hâkimi ve en adaletlisi değil midir? Onların 
arasında hüküm vermeden ve ihsan sahibi olanların ihsanının ve kötülük yapanların kötülüklerinin karşılıklarını 
vermeden Yüce Allah'ın kullarını başıboş bırakması hiç düşünülebilir mi?

Alak Suresi Mekke'de nazil olmuştur
 C Surenin Hedefleri: Kulun, Rabbine bağlanmasına ve ona boyun eğmesine sebep olan ilim ve vahiyle insanın 

kemale, bunlara muhalefet ettiğinde ise noksanlığa ulaşacağı ifade edilmiştir.
 C Tefsîr: 1  -Ey Peygamber!- Bütün varlıkları yaratan Rabbinin adıyla başlayarak Allah’ın sana vahyettiklerini 

oku! 2  O insanı, bir damla meni olduktan sonra donmuş kandan yarattı.
3  -Ey Peygamber!- Allah’ın sana vahyettiklerini oku! Senin Rabbin hiçbir kerem sahibinin O'nun cömertliğine 

yaklaşamayacağı en büyük kerem sahibi olandır. O, çok büyük cömertlik ve ihsan sahibidir. 4  Kalemle harfleri 
ve yazı yazmayı öğretendir. 5  İnsana bilmediklerini öğretti. 6  Gerçekten Ebu Cehil gibi facir insanlar, Allah’ın 
sınırlarını ihlâl ederek çiğner. 7  İnsan sahip olduğu makam ve maldan ötürü kendisini yeterli gördüğü için 
azgınlık eder. 8  -Ey Peygamber!- Muhakkak kıyamet günü dönüş Rabbine olacak ve O da herkese hak ettiği 
karşılığı verecektir. 9  Engel olmaya çalışan Ebu Cehil’in yaptığından daha çok şaşılacak bir şey gördün mü?
10  Kulumuz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- Kâbe’de namaz kıldığı zaman. 11  Bu engellenen kimse, 

Rabbinden hidayet ve basiret üzerineyse ne dersin? 12  Veya insanlara emirlerini yerine getirip, yasaklarından 
sakınarak Allah’tan korkmalarını emreden bir kimse engellenir mi?

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Yüce Allah'ın rızası en yüksek gayedir. 2 - İslam dini okuma ve yazmaya gereken 
önemi vermiştir. 3 - Kibirlenmeye ve haktan uzaklaşmaya sürüklemesi halinde zenginliğin tehlikesi ifade edilmiştir. 
4 - İyiliği yasaklamak küfrün özelliklerinden bir özelliktir. 5 - Günâhlar Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 
belini bükmüşse; geri kalan insanların durumu nice olur?

٥٩٧
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13  Ona engel olan kişinin de, Peygamber'in 
getirdiğini yalanlayıp, ondan yüz çevirmesine ne 
dersin? Allah’tan hiç korkmuyor mu?
14  Bu kulu namazdan alıkoyan kimse, Allah’ın 

onun ne yaptığını gördüğünü, bunlardan hiç 
birinin O'na gizli kalmadığını bilmiyor mu?
15  Durum hiç de bu cahilin tasavvur ettiği gibi 

değildir. Eğer kulumuza eziyet etmeyi ve onu 
yalanlamayı bırakmazsa, onu başının önünden/
perçeminden yakalayıp zorla Cehennem'in içine 
çekeceğiz. 16  Bu perçemin sahibi sözünde yalancı, 
yaptıklarında ise günahkârdır. 17  Başının 
önünden Cehennem'e doğru yakaladığımızda, 
aile halkını ve aşiretini onu azaptan kurtarmaları 
için onlardan yardım isteyerek çağırsın bakalım.
18  Biz de Allah Teâlâ'nın kendilerine yapmalarını 

emrettiklerinde O'na karşı gelmeyen ve 
emredileni yerine getiren Cehennem'in sert yapılı 
meleklerinden olan muhafızlarını çağıracağız. Bir 
baksın bakalım hangi taraf daha güçlü ve daha 
kudretlidir.
19  İş, bu zalimin kötülük yaparak sana zarar 

vermeyi hayâl ettiği gibi değildir. Sakın ola onun 
emir ve yasaklarına itaat etme! Allah Teâlâ’ya 
secde et ve O'na ibadet ederek yaklaş. Şüphesiz 
bunlar, O'na yakınlaşma sebebidir.

Kadr (Kadir) Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Kadir Gecesi'nin 
önemi, fazileti ve o gece indirilenler beyan 
edilmiştir.

 C Tefsîr: 1  Biz Kur'an'ı, Ramazan ayının Kadir Gecesi'nde Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e indirmeye 
başladığımız gibi, bir bütün olarak Dünya semasına indirdik.
2  -Ey Peygamber!- Bu gecede bulunan hayır ve bereketi biliyor musun?
3  Bu gece, büyük hayırlara sahip bir gecedir. İman edip sevabını ümit ederek o geceyi ihya eden kimse için 

bin aydan daha hayırlıdır. 4  O gece, melekler ve Cebrail -aleyhisselam- Rableri Allah -Subhanehu ve Teâlâ-'nın 
izniyle, o sene için Allah’ın takdir ettiği, rızık, ölüm, doğum veya bunların dışındaki her iş için inerler.
5  Bu mübarek gece, başlangıcından fecrin doğuşuyla gelen sonuna kadar bütünüyle hayırlıdır.

Beyyine Suresi Medine'de nazil olmuştur
 C Surenin Hedefleri: Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ile gelen dinin makamından, mesajın apaçık ve 

noksansız oluşundan bahsedilmiştir.
 C Tefsîr: 1  Yahudi, Hristiyan ve müşrik kâfirler kendilerine apaçık deliller ve büyük kanıtlar gelinceye dek, 

küfür üzerine ittifak etmek ve toplanmaktan vazgeçecek değillerdi. 2  Bu apaçık delil ve net kanıt, sadece temiz 
olanların dokunabileceği, tertemiz bir kitabı okuyan, Allah’ın katından gönderilmiş bir peygamberdir.  3  O sahifelerde 
doğru haberler ve adaletli hükümler vardır. Sahifeler, insanları içinde iyilik ve doğruluk olan şeylere irşad eder. 
4  Tevrat verilmiş olan Yahudiler ve İncil verilmiş olan Hristiyanlar, ancak Allah’ın kendilerine bir peygamber 

göndermesinin ardından ayrılığa düştüler. Onlardan bazıları Müslüman oldu. Bazıları ise peygamberinin doğru 
olduğunu bildikleri halde küfürde direterek devam etti. 5  Burada Yahudi ve Hristiyanların işlediği günâh ve inadı 
ortaya çıkıyor. Onlara bu Kur’an’da, bir tek Allah’a ibadet etmeleri, şirkten uzak durmaları, namazı kılmaları ve 
zekât vermeleri dışında kendi kitaplarında emredilenlerden başka bir şey emredilmedi. Onlara emredilen o din, 
içinde hiçbir eğrilik bulunmayan dosdoğru olan dindir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Kadir Gecesi'nin, senenin geri kalan gecelerine olan üstünlüğü ifade edilmiştir.
2 - İbadette ihlas, o ibadetin kabul şartlarından biridir. 3 - Kâfirler, yaratılmış en şerli; Müminler ise en hayırlı 
kimselerdir. 4 - Dinlerin temel prensiplerindeki uyum, iletilen mesajın kabul görmesi için bir sebeptir.
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6  Küfredenler -Yahudi, Hristiyan ve müşrikler- 
kıyamet günü sonsuza kadar orada kalacakları 
Cehennem'e gireceklerdir. Onlar, Allah'a karşı 
olan küfürleri ve peygamberini yalanlamalarından 
ötürü yaratılmışların en şerlileridirler.
7  İman ederek salih ameller işleyenler ise, işte 

onlar yaratılmışların en hayırlılarıdır.
8  Onların mükâfatları Rableri -Subhanehu ve 

Teâlâ-‘nın katında, saraylarının ve ağaçlarının 
altından ırmaklar akan Cennetlerdir. Orada 
ebediyen kalacaklardır. Kendisine iman etmiş ve 
itaat etmiş olmaları sebebiyle Allah Teâlâ onlardan 
razı olmuş, onlar da nail oldukları rahmetinden 
ötürü Rablerinden razı olmuşlardır. Bu rahmete, 
emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınarak 
Rabbinden korkanlar nail olur.

Zilzâl Suresi
Medine'de nazil olmuştur.

 C Surenin Hedefleri: Hesap günü ve 
çetin sorgunun kesinliğinden gafil olan kalpler 
uyarılmıştır.

 C Tefsîr:
1  Yeryüzü, kıyamet günü meydana gelecek 

şiddetli bir sarsıntıyla hareket ettiğinde.
2  Ve yeryüzü, içinde bulunan ölüleri ve bunun 

dışındaki şeyleri tekrar çıkardığı zaman.
3  İnsanoğlu şaşkınlık içinde şöyle der: 

“Yeryüzünün bu hali de nedir, sarsılıp 
çalkalanıyor?

4  O büyük gün, yeryüzü üzerinde hayır ve şer olarak neler yapıldığını haber verecektir.
5  Çünkü Allah Teâlâ ona bildirmiş ve ona bunu yapmayı emretmiştir. 6  İnsanlar, yeryüzünün sarsılacağı o 

büyük gün dünyada yapmış oldukları amellerini görmek için hesaba çekildikleri yerden bölük bölük çıkacaklar.
7  Kim, küçük bir karınca ağırlığınca hayırlı ve iyi bir amel yapmışsa, onu önünde görecektir.
8  Kim de küçük bir karınca ağırlığınca kötü bir amel işlemişse, aynı şekilde onu görecektir.

Âdiyât Suresi
Mekke'de nazil olmuştur.

 C Surenin Hedefleri:
Varacağı yeri hatırlaması ve yolunu düzeltmesine bir sebep olması için, dünyalık kaygıları doğrultusunda insanın 
özellikleri açıklanıp, beyan edilmiştir.

 C Tefsîr:
1  Allah, hızlı koşmaları sebebiyle nefesinin sesi işitilene kadar koşan atlara yemin etmiştir.
2  Ve kuvvetinin şiddetinden ötürü toynakları çakıl taşlarına değdiğinde kıvılcım saçan atlara yemin etmiştir.
3  Ve sabah vaktinde düşmanlarına baskın yapan atlara yemin etmiştir.
4  Koşarken toz kaldıran atlara yemin etmiştir.
5  Süvarileriyle düşman topluluğunun ortasına dalanlara yemin etmiştir.

 C Ayetlerdeki Faideler:
1 - Kulun Allah 'tan korkması, O'nun kulundan razı olmasına sebep olur.
2 - Yeryüzü, âdemoğlunun amellerine şahitlik edecektir.
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6  Şüphesiz insan, Rabbinin kendisinden 
beklediği iyiliğe çokça engel olur.
7  Muhakkak insan, kendisinin iyiliğe mani 

olduğuna elbette şahittir. Apaçık olmasından 
ötürü bunu inkâr da edemez.
8  Muhakkak o, mal sevgisindeki aşırılığından 

dolayı cimrilik eder.
9  Dünya hayatına aldanmış bu insan, Allah’ın 

kabirde olan ölüleri diriltip hesaba çekip, 
karşılıklarını vermek üzere onları yeryüzüne 
çıkarttığı zaman durumun onların hayal ettiği 
gibi olmayacağını bilmez mi?
10  Kalplerde olanlar niyet, inanç ve diğer şeyler 

ortaya çıkarıldığı ve beyan edildiği zaman.
11  Şüphesiz Rableri o gün, bütün bunlardan 

haberdardır. Kullarının yaptıklarından hiçbir 
şey ona gizli kalmaz. Onlara bütün bunların 
karşılığını verecektir.

Kâria Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Kalpler, kıyametin dehşetine karşı uyarılmıştır.

 C Tefsîr: 1  Dehşetinin büyüklüğüyle 
insanların kalplerini bürüyen o (kıyamet) vakit.
2  Dehşetinin büyüklüğüyle insanların kalplerini 

hoplatan bu saat nedir? 3  -Ey Peygamber!- 
Dehşetinin büyüklüğüyle insanların kalplerini 
hoplatan o saatin ne olduğunu sana ne öğretti? 
Şüphesiz o kıyamet günüdür. 4  Dehşetin 
kalpleri bürüdüğü o gün, insanlar etrafa saçılan 
pervaneler gibi olurlar. 5  Dağlar hızlı bir şekilde yerinden oynamasında ve hareket etmesinde etrafa atılmış yün 
gibi olurlar.
6  Artık kimin salih amelleri, kötü amellerine ağır basarsa.
7  O, Cennet'te elde edeceği ve hoşnut olacağı bir hayatın içinde olacaktır.
8  Fakat kimin de kötü amelleri, salih amellerine ağır basarsa.
9  Onun, kıyamet günü meskeni ve varacağı yer Cehennem'dir.
10  -Ey Peygamber!- Onun ne olduğunu sana ne öğretti?
11  O, sıcaklığı çok şiddetli bir ateştir.

Tekâsür Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Dünya hayatıyla meşgul olan kimselere ölüm ve hesap hatırlatılmıştır.

 C Tefsîr: 1  -Ey İnsanlar!- Mallarınızla ve evlatlarınızla böbürlenmeniz, sizi Allah’a itaat etmekten alıkoydu.
2  Ölüp de kabirlerinize girinceye kadar. 3  Bununla böbürlenmek sizleri Allah’a itaat etmekten alıkoymamalıydı. 

İlerde bu meşguliyetin sonunu öğreneceksiniz. 4  İlerde bunun sonunu bileceksiniz.
5  Sizler, Allah’a gönderileceğinizi ve Allah’ın size amellerinize göre karşılığını vereceğinizi gerçekten bilseydiniz, 

mallarınız ve evlatlarınızla böbürlenmeyle meşgul olmazdınız. 6  Allah’a yemin olsun ki, kıyamet günü kesinlikle 
Cehennem'i göreceksiniz. 7  Sonra onu hiçbir kuşku olmayan kesin bir müşahedeyle göreceksiniz. 8  Sonra da o 
gün Allah Teâlâ; size verdiği sağlık, zenginlik ve bunların dışında kalan bütün nimetlerden sizleri hesaba çekecektir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Mal ve evlatlarla böbürlenmenin tehlikesi ifade edilmiştir. 2 - Kabir, insanların 
oradan çabucak ahiret yurduna geçtikleri geçici bir ziyaret yeridir. 3 - Kıyamet günü insanlar, Allah’ın onlara 
dünyada verdiği bütün nimetlerden hesaba çekilir. 4 - Mal sevgisi, insanın tabiatında vardır.
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Asr Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Dünya hayatında kazanç ve zararın hakikati 
beyan edilmiş ve insanın yaşadığı vaktin önemine 
dikkat çekilmiştir.

 C Tefsîr:
1  Allah -Subhânehu ve Teâlâ-, asır/ikindi 

vaktine yemin etmiştir.
2  Şüphesiz insan, bir çöküş ve yok oluş içindedir.
3  Ancak, Allah’a ve Rasûlüne iman eden, 

salih ameller işleyen, birbirlerine hakkı ve hak 
üzerinde sabırlı olmayı tavsiye edenler bundan 
müstesnadır. Bu vasıflarla nitelenen kimseler, 
dünya ve ahiret hayatlarında kurtuluşa ermiş 
olanlardır.

Hümeze Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Din ve dindar kimselerle alay ederek onlara karşı 
büyüklük taslayanlar tehdit edilmiştir.

 C Tefsîr:
1  İnsanların arkasından konuşan ve onlara dil 

uzatanlara kötü bir akıbet ve şiddetli bir azap 
vardır.
2  Onun tek kaygısı mal biriktirmek ve 

saymaktır. Bunun dışında başka bir kaygısı 
yoktur.

3  Topladığı malının, onu ölümden kurtaracağını ve sonsuza kadar dünya hayatında kalacağını zanneder.
4  Durum hiç de bu cahilin tasavvur ettiği gibi değildir. Elbette o, azabının şiddetinden ötürü içine atılan her şeyi 

ufalayan ve parçalayan Cehennem ateşine atılacak. 5  -Ey Peygamber!- İçine atılan her şeyi yakıp yıkan bu ateşin 
ne olduğunu sana ne öğretti? 6  Şüphesiz o, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir.
7  O ateş ki; insanların bedenlerinden kalplerine kadar delip geçer.
8  Şüphesiz o ateş, orada azap görenlerin üzerine kapatılmıştır.
9  Oradan çıkmamaları için boylu boyunca uzanan sütunlarla üzerleri kapatılmıştır.

Fîl Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Bir hatırlatma ve ihsan olarak, Beytü'l-Harâm'ı (Kâbe) himaye etme kudreti ortaya 
konulmuştur.

 C Tefsîr: 1  -Ey Peygamber!- Ebrehe ve ashabı olan fil ashabı, Kâbe’yi yok etmek istedikleri zaman, Rabbinin 
onlara ne yaptığını bilmiyor musun?
2  Allah, Kâbe’yi yıkmak için yaptıkları kötü planlarını boşa çıkardı. Böylece onlar insanları Kâbe’den 

uzaklaştırmak adına umdukları şeyleri elde edemediler. Bunun namına hiçbir şey kazanamadılar.
3  Onlara sürüler halinde gelen kuşlar gönderdi. 4  Onlara sertleşmiş çamurdan taşlar atıyorlardı.
5  Sonunda Allah onları, hayvanların yiyip çiğnediği ekin yaprakları gibi kıldı.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - İman, salih amel işleme, hakkı ve sabrı tavsiye etme nitelikleri bulunmayan 
kimseler hüsran içindedir. 2 - İnsanların arkasından konuşmanın ve alay etmenin haram olduğu ifade edilmiştir.
3 - Allah Teâlâ, Beytü'l-harâm'ı savunmuştur. Yaşanan bu olay orasının güvende olması için yüce Allah’ın takdir 
ettiği bir hükmüdür.
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Kureyş Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Kureyş'e bahşedilen nimetler ve bu nimetlere 
karşılık yapmaları gereken hususlar ifade 
edilmiştir.

 C Tefsîr:
1  Kureyş'in güvenlik ve esenliği için.
2  Kışın Yemen’e ve yazın da Şam'a olan güvenli 

yolculukları için.
3  Onlara bu yolculuğu kolaylaştıran, Beytü'l-

haram'ın (Kâbe) Rabbi olan bir tek Allah'a ibadet 
etsinler, O'na hiç kimseyi ortak koşmasınlar.
4  Onları açken besleyen ve Araplar'ın kalbine 

yerleştirdiği Harem’i (Kâbe'yi) ve ahalisini tazim 
etme hissiyle korkudan emin kılan.

Mâûn Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Müminleri sakındırmak ve kâfirleri ayıplamak 
adına, İslam’ı ve ahiret hayatını inkâr edenlerin 
tabiatı beyan edilmiştir.

 C Tefsîr:
1  Kıyamet gününde karşılıkların verileceğini 

inkâr edeni bildin mi?
2  İhtiyacından ötürü yetime kaba davranarak 

kovan da işte odur.
3  Fakir kimseleri doyurmaya ne kendisini, ne 

de başkalarını teşvik eder.
4  Namaz kılanlar için bir helâk ve azap vardır.
5  Onlar, namazlarının vakti sona erinceye kadar namazlarında oyalanan ve umursamayanlardır.
6  Onlar, namazları ve amelleriyle gösteriş yaparlar. Amellerini sadece Allah’a halis kılmazlar.
7  Yardım etmenin hiçbir zararı olmadığı basit işlerde dahi başkalarına yardım etmekten geri dururlar.

Kevser Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Allah Teâlâ'nın, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e olan minneti ve ona öfke duyanların yollarını kesip, 
kapatması beyan edilmiştir.

 C Tefsîr:
1  -Ey Peygamber!- Muhakkak biz sana birçok hayırlar verdik. Onlardan biri de Cennet'teki Kevser ırmağıdır.
2  Öyleyse sen de, putlarına bir yakınlık vesilesi olarak kurban kesen müşriklerin yaptıklarının aksine, bu 

nimetlerine karşılık bir tek O'nun için namaz kılarak ve bir tek O'nun için kurban keserek Allah Teâlâ'ya şükrünü 
eda et.
3  Şüphesiz asıl sana buğzeden, bütün hayırlardan kesik, adı geçtiğinde kendisinden kötü bir kimse olarak 

bahsedilen, unutulmuş bir kimsedir.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - İslam’da emniyet ve güvenliğin önemi. 2 - Riya, kalp hastalıklarından biridir ve 
ameli boşa çıkarır. 3 - Nimetlere şükrederek karşılık vermek, nimetleri artırır. 4 - Peygamber -sallallahu aleyhi 
ve sellem-'in Rabbi katındaki itibarı, onu muhafaza etmesi, dünya ve ahirette müşerref kılması beyan edilmiştir.
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Kâfirûn Suresi
Mekke'de nazil olmuştur.

 C Surenin Hedefleri:
İbadet tevhidi ve şirkten uzak durmak ortaya 
konulmuş, İslam ve şirkin birbirinden ayrı olduğu 
açıklanmıştır.

 C Tefsîr:
1  -Ey Peygamber!- De ki: Ey Allah'a karşı kâfir 

olanlar!
2  Ben, şimdi ve gelecekte sizin ibadet ettiğiniz 

putlara ibadet etmem.
3  Siz de benim ibadet ettiğim bir tek Allah'a 

ibadet edecek değilsiniz.
4  Ben de sizin ibadet ettiğiniz putlara ibadet 

edecek değilim.
5  Ve siz de benim ibadet ettiğim bir tek Allah'a 

ibadet edecek değilsiniz.
6  Kendiniz için uydurduğunuz dininiz size, 

Allah’ın bana indirdiği din ise banadır.

Nasr Suresi
Medine'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
İslam’ın zafer ve fetihle sonuçlanacağı, bunlar 
meydana gelirken hangi şeylerin meşru olduğu 
açıklanmış, aynı zamanda Peygamber -sallallahu 
aleyhi ve sellem-‘in ecelinin yaklaştığına da işaret 
edilmiştir.

 C Tefsîr:
1  -Ey Peygamber!- Dinin için Allah’ın yardımı geldiği ve onu galip kılarak Mekke'nin fethi gerçekleştiği zaman.
2  İnsanların bölük bölük İslam dinine girdiklerini gördüğün zaman.
3  Bilmelisin ki bu haber verilen husus, yerine getirmek ile sorumlu tutulup gönderilmiş olduğun görevinin 

bitiş vaktinin yakınlığını gösteren bir alamettir. Öyleyse sana olan yardımına ve fetih nimetine şükretmek için 
hamdederek Rabbini tesbih et. O'ndan bağışlanma dile. Şüphesiz O, kendisine tevbe eden kullarının tevbesini 
çokça kabul eder ve onları bağışlar.

Mesed (Tebbet) Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri: Allah'a kâfir olan kimsenin soy ve itibarının bir faydasının olmadığı ifade edilmiştir.

 C Tefsîr:
1  Yaptıklarının verdiği zararlardan ötürü Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in amcası Abdulmuttalib oğlu 

Ebu Leheb'in elleri kurusun! Çünkü o, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e eziyet ediyordu. Ve çabası da boşa 
çıktı. 2  Sahip olduğu malı ve çocukları ona ne fayda verecekler ki? Onun herhangi bir azabını engelleyemedikleri 
gibi ona bir iyilik de kazandıramadılar.
3  Kıyamet günü alevli bir ateşe girerek, onun sıcaklığına katlanmak zorunda kalacak.
4  Yürüdüğü yola dikenler atarak, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e eziyet eden karısı Ümmü Cemil de 

Cehennem'e girecektir. 5  Boynunda sapasağlam örülmüş, onu ateşe sürükleyen bir halat olduğu halde.
 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Kâfirlerden kati olarak ayrılıp, uzaklaşmak. 2 - Nimetlere şükrederek karşılık 

vermenin gerekliliği. 3 - Mesed (Tebbet) Suresi, peygamberliğin kanıtlarından biridir. Çünkü bu sure, Ebu 
Leheb'in kâfir olarak öleceğine hükmetmiş, o da on sene sonra o hal üzere ölmüştür. 4 - Kâfirlerin kendi aralarında 
kıydıkları nikâhın sahih olduğu belirtilmiştir.
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İhlas Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Allah’ın kemaliyetinde, ilahlığında ve 
noksanlıklardan münezzeh olmasında yegâne 
olduğunu ortaya koymuştur.

 C Tefsîr:
1  -Ey Peygamber!- De ki: O Allah, ilahlığında 

tektir. O'ndan başka bir ilah yoktur.
2  O, bütün varlıkların kendisine ihtiyaç 

duyduğu, kemal ve güzellik sıfatlarında ululuğun 
en son noktasındaki hükümdardır.
3  O, hiç kimseyi doğurmamış, hiç kimse de 

O'nu doğurmamıştır. Allah - Subhanehu ve Teâlâ-
'nın ne bir çocuğu, ne de bir babası vardır.
4  Yarattıkları arasında O'nun bir benzeri 

yoktur.

Felak Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Görünen kötülüklerden Allah'a sığınmak ve 
O'nun himayesi altına girmek.

 C Tefsîr:
1  -Ey Peygamber!- De ki: Sabahın Rabbine 

sığınırım ve O'nun himayesini isterim.
2  Mahlûkattan zarar veren şeylerin 

kötülüklerinden.
3  Gece ortaya çıkan canlıların ve hırsızların 

kötülüklerinden Allah’a sığınırım.
4  Düğümlere üfleyen büyücü kadınların kötülüklerinden O'na sığınırım.
5  Hasedinin kendisini yapmaya sürüklediği ameli işlediğinde hasetçilerin şerrinden O'na sığınırım.

Nâs Suresi
Mekke'de nazil olmuştur

 C Surenin Hedefleri:
Şeytan'ın şerrinden, vesvesesinden ve gizli kötülüklerden Allah’a sığınılması ve himayesi altına girilmesi 
anlatılmıştır.

 C Tefsîr:
1  -Ey Peygamber!- De ki: İnsanların Rabbine sığınıyorum ve O'nun himayesi altına giriyorum.
2  Onların üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunan, O'nun dışında hiçbir hükümdarları bulunmayan insanların 

hükümdarına,
3  Hak olan mabuda/ilaha. Onların AllahTeâlâ'dan başka kendisine ibadet edilecek hak mabudu yoktur.
4  Allah’ın zikrinden gafil oldukları zamanlarda insanlara vesvese veren ve onu zikrettiklerinde ondan uzaklaşan 

Şeytan'ın şerrinden.
5  İnsanların kalplerine vesveselerini atan.
6  O; cinlerden olduğu gibi, insanlardan da olur.

 C Ayetlerdeki Faideler: 1 - Eksiksiz sıfatlar Allah Teâlâ için kabul edilerek, noksanlık ifade eden sıfatlar 
O'ndan nefyedilmiştir. 2 - Büyünün varlığı ispat edilmiş ve onun tedavisinin yolları anlatılmıştır.
3 - Vesvesenin tedavisi, Allah’ı zikrederek ve Şeytan'dan Allah’a sığınarak yapılır.
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